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Лідія Орел
Що ми знаємо про Донбас?
Серед степів донецьких попелястих
Моє село прокурене стоїть,
На перехресті звершень і століть,
В глибоких зморшках пагорбів скелястих.
М. Руденко
Україна така велика, розмаїта природними умовами і
своєю історією, що нашого одного життя не вистачає, щоб
її вивчити й пізнати до кінця чи бодай побувати в усіх її
регіонах, багатих на історичні події та пам'ятки,
помилуватися її краєвидами.
Історично склалося так, що більшість людей краще
знають Київщину, Полтавщину, Чернігівщину, Західну
Україну, зокрема Карпати, Поділля.
А ще ж маємо такі історичні землі, як Слобідська й
Південна Україна. В багатьох із нас вони заслужили таку
характеристику: "А що там цікавого, хіба що шахти, немає
там багатих музеїв, та й мову українську не часто почуєш".
Наше ознайомлення із Слобожанщиною і Півднем
України під час польових експедицій та з літературних
джерел змушує інакше подивитися на ці райони, поновому оцінити їх.
Отже, що ми знаємо про Донбас? А Донбас на
сьогодні – це близько 8 млн. населення, майже сьома
частина населення України. Це більше, ніж у трьох
Прибалтійських державах разом. Донбас, як жоден район
України, з огляду на його багатства і географічне
положення з часу інтенсивного заселення (середина XVII
ст.) перебуває під пильним оком Росії. Якщо русифікації
століттями зазнавала вся Україна, то Слобідська і Південна
– особливо.
"Офіційна
пропаганда
всоте
виправдовувала
теперішнє домінування російської мови в наших степових
районах тим, що тут живуть представники понад 100
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(дехто уточнює: 116) різних національностей, і для
порозуміння їм конче необхідна "інтернаціональна"
російська мова, начебто два або три ассирійці або декілька
казахів, узбеків тощо регулюють погоду в національній
політиці, й цим можна виправдати законність російської
мови в усіх сферах науки, культури й економіки.
Денаціоналізацію корінної людності виправдовували й
виправдовують історики й мовознавці будь-якого
походження, крім "щирих українців", яких можна було
судити за "націоналізм". Отже, в містах Донбасу панує
російська мова, а в селах – суржик. Деякі ідеологічні
працівники й мовознавці хотіли перетворити його в
"особый донецкий язык". Знайшлися ентузіасти, які
"создавали грамматику нового языка". Потім хотіли
створити словник. Увів же "Козак Луганський" В. Даль
багато українських слів у чотиритомний "Толковый
словарь живого великорусского языка", й вони
прийнялися. Записав він їх переважно на Луганщині й над
Доном, від населення, серед якого переважали українці, а
що записано пером, того не витягнути й волом. Тепер
"воля, доля (ваша воля, наша доля), вепр, ватага, вихор,
ворковать, держава, дубрава, чай, користь, пивница,
зарево, доба" й інші – "истинно русские слова"!
Вдамося за енциклопедичними джерелами до
коротенького екскурсу в минуле. Вигідне географічне
положення зумовило заселення цієї території у дуже давні
часи (30-40 тис. років тому). Кого тільки археологи тут не
знаходили: кіммерійців, скитів, греків, сарматів, готів,
гунів, антів, аварів, болгар, хозар, печенігів, торків,
половців, ногаїв, бродників (історики розглядають
останніх як попередників козаків).
Ландшафт Донбасу дуже мальовничий крейдяні
балки чергуються з родючими чорноземними долинами, і
схожий він на острівці лісостепу серед степів. Тут, як ніде,
поєдналися хліборобство з промисловістю. Цей край є
основною паливною базою України.
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Ріка Донець свого часу була основним водним
шляхом від Азовського моря до Чернігівських і
Переяславських земель. Ще в княжу добу на території
Донбасу добували сіль. Найінтенсивніше Донбас став
заселятися з середини XVII сг. Відтоді землі
Слобожанщини і Півдня були рясно вкриті фортечними
укріпленнями і монастирями – Тор (нині Слов'янськ),
Бахмут (Артемівськ)тощо.
Святогірський Успенський монастир свою історію
починав в XV ст. з печерної церкви. Його Миколаївська
церква частково вбудована в крейдяну гору. В документах
XVI ст. ця церква згадується як вартова вежа-фортеця. З
1844 р. монастир відновився як "Святогірська Успенська
пустинь". В роки війни монастир зазнав руйнацій'. З 1980
р. його оголошено заповідником. В останні роки монастир
діючий, у ньому 65 ченців. На жаль, як і всі діючі
монастирі України та більшість церков, Святогірський
монастир підпорядкований Московському патріархату.
Для заселення Донецького краю в 1753 р. були
покликані серби. Край названо Слов'яносербією. Останні
не прижилися, і тут знову поселяються українці.
У цей період північно-західна частина Донбасу
належала до Запоріжжя, південно-східна – до Війська
Донського, північна – до Слобідської України. Після
зруйнування Січі більша, західна, частина території
увійшла до Катеринославської губернії (Бахмутський,
Слов'яносербський, Луганський повіти). Менша, східна,
частина, – до Війська Донського (частина Таганрозького і
Донецького повітів). Цей розподіл зберігався до 1917 року.
З кінця XVIII сг. край заселяють переважно українці,
а на сході -росіяни. Основою їхнього господарства було
тваринництво, а на початку XIX ст. – хліборобство.
З середини XVIII ст. на Донбасі почали добувати
вугілля, а згодом з'явилися перші заводи, які виплавляли
чавун. Промисловому піднесенню Донеччини сприяла
поява залізниць < (1884 р.). До розбудови краю
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долучається
іноземний
капітал
(французький,
бельгійський, німецький, англійський). Першим таким
заводом був Юзівський (Юзівка заснована 1872 р., згодом
перейменована на Сталіно, а потім – Донецьк), а за ним –
Сулинський, Дружківський, Клавдієвський. І вже в 1900 р.
Донбас випереджав за виробництвом металу Урал.
У кінці XIX ст. розвивається коксохімічна
промисловість. На початку XX ст. економічні кризи і голод
призвели до зменшення кількості робітників. ЗО січня 1918
р. у Харкові була утворена так звана ДонецькоКриворізька радянська республіка. Робилися спроби
включити до неї ще й Харківську та Катеринославську
губернії і прилеглі території області Війська Донського (з
Ростовом, Новочеркаськом та ін.), Не одержали підтримки
місцевого населення намагання створити в Україні
російську республіку, відірвати цю територію від УНР і
передати її Росії2.
Протягом 1919 р. на Донбасі тричі мінялася влада. У
складі УРСР він становив окрему Донецьку губернію. В
1924р. частина Східного Донбасу відійшла до Росії.
У 20 -30-ті роки приплив робочої сили переважно
йшов з Росії, бо українське населення було більш
прив'язане до землі. З розвитком індустрії зростає і
кількість населення за рахунок українців, які тікали з
колгоспів. 1949 р. Донбас сягнув довоєнного рівня
промисловості.
До Другої світової війни 80 % соди, що вироблялася
в Союзі, припадало на Донбас, а солі – 1/3. Поселення, що
спочатку забудовувалися бараками й землянками
("шанхайки", "собачеївки"), які розміщувалися в
основному вздовж річок, – поступово набували рис
міських і зливалися в селища і містечка.
Оскільки Донбас у минулому мав вільнолюбне
населення – козаків і вільних селян (кріпаччина тут
проіснувала порівняно недовго),то цей район України
відзначався високорозвиненою культурою, зокрема
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мистецтвом, культовим будівництвом. Донбас не знає
курних хат, тут житло будували часто з найціннішого
дерева – з дуба.
Люди сюди приходили вже зі своїми місцевими
традиціями, обрядами та звичаями. Особливостями побуту
та народним убранням Донеччина схожа на Центральну
Україну. Тут довго зберігалася жіноча сорочка, вишита
білим по білому (так само, як на Полтавщині) та плахта.
Багато одягу шилося з крамних коштовних тканин. Треба
сказати, що художні вироби, на які були багаті Харків і
Харківщина (одяг, тканини, кераміка), поширювались і на
весь Донбас.
У часи перевороту 1917 р. український національний
рух не залишив помітних слідів у цьому регіоні. Проте, у
20-х рр. засновуються гуртки "Просвіти", поширюються
українські видання. В кінці 20-х рр. почалася українізація
Донбасу: були засновані українські школи, Інститут
народної освіти в Луганську, газета "Луганська правда",
що виходила українською мовою. Етнографічна комісія
досліджувала фольклор донецьких робітників. У1926 р. в
Луганську були створені Наукове товариство, головою
якого став Сергій Грушевський – брат Михайла
Грушевського, письменницька організація "Забой" і
однойменний журнал. З 1932 р. почав виходити місячник
"Літературний Донбас". З 1933 р., як і по всій Україні, на
Донбасі починаються репресії, масові заслання і
русифікація, сюди також прийшов голод.
На теренах цього краю діяли або народилися
письменники: Г. Баглюк, В. Гайворонський, Б.
Павлівський, Б. Іванів-Краматорський, К. Герасименко, М.
Ледянко, А. Галан, В. Сосюра, Г. Стеценко та ін.
Двадцяті роки були для Донеччини чи не
найскладнішими за все XX століття – це війна, голод,
свавілля комуністичної влади, економічна та політична
криза. Комуністи видушували продрозкладку всіма
способами, застосовуючи "заручництво" (тоді так офіційно
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називався цей метод) тощо. Природно, що громадська
думка на селі була аж ніяк не на боці нової влади, це видно
з документів, які свідчать про зростання бандитизму по
селах, вбивства продагентів, приховування хліба.
Населення Донбасу складається з українців (50,7 %),
росіян (43,6 %), греків (1,6 %), а решту становлять
білоруси, євреї, татари.
Греки переселені в приазовські степи з Криму понад
200 років тому. Навіть за умов тоталітарного режиму вони
зберігали національну самобутність, часом краще, ніж
українці.
Сьогодні
культурно-мистецьке
життя
приазовських греків знаходить підтримку як з боку Греції,
так і Української держави.
Якщо в 1926 р. на Донеччині було 3103 тис. чол., то в
1990 р. – 5343 тис. чол. З 1992 р. маємо зменшення
кількості населення області на 20-30 тис. чол. щороку.
Причини цього здебільшого такі, як і в усій Україні, але є і
суто регіональні:
– старіння населення області;
– погіршення стану довкілля;
– з кожної тисячі новонароджених п'ятеро з'являються
мертвими, 15 помирають на першому році життя, 27 мають
аномалії розвитку, 60 народжуються недоношеними;
– порівняно з 1970 р., у 1991 р. загальна смертність
збільшилась на 82,7 %;
– у зв'язку зі скороченням кількості робочих місць люди
виїжджають у пошуках роботи.
За прогнозами, на 2010 р. кількість населення
досягне рівня 30-х років.
Краєзнавство в Донбасі
У Луганську народився визначний письменник і
вчений І. Даль (один із засновників Російського
географічного
товариства,
автор
чотиритомного
тлумачного словника).
У приватній школі Христини Алчевської вчителював
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Борис Грінченко. Він був засновником Товариства
"Просвіта", автором чотиритомного "Словаря української
мови", одним із співробітників та головним редактором
російсько-українського словника М. Куманця та А. Спілки.
На Луганщині в селах Олексїївка та Михайлівка
вчителювала С. Сухіна, яка поєднувала педагогічну роботу
з краєзнавчою. Значний внесок у розвиток краєзнавства на
Луганщині зробив український археолог С. Локтюшев,
який теж був педагогом, очолював кафедру історії.
Краєзнавча тематика займає значне місце у творах
письменників різних поколінь: В. Гаршина, В. Сосюри, Г.
Довнара, В. Голобородька тощо; у наукових та
краєзнавчих працях інших авторів.
Бахмутський край – басейн ріки Бахмут. Тут у 80-х
рр. XIX ст. працює викладач духовної академії, майбутній
видатний "літописець" Поділля Ю. Сіцінський. На межі
XIX і XX століття у місті Бахмуті працював викладачем
духовного училища майбутній майстер української поезії
М. Чернявський.
На Луганщині працювали історик Л. Гайовий та
професор-археолог В. Городців. На початку 1922-у 1923
рр. хрестоматійними стали публікації з освітньої справи Л.
Ковалевського та з археології – С. Поктюшева.
У 1924 р. в м. Бахмуті (Артемівську) був заснований
історико-краєзнавчий музей. З 1925 по 1938 рр.
директором Артемівського краєзнавчого музею працював
І. Часовніков – відомий історик, який брав участь в
експедиціях під керівництвом академіка Д. Яворницького.
На 30-ті рр. припадає початок краєзнавчої діяльності
відомого нині в Україні патріарха краєзнавчої справи,
автора 13 книжок та понад 300 дослідницьких статей – В.
Замкового.
У роки Другої світової війни фашисти знищили
краєзнавчий музей. Відновлений він був у 1962 р.
Артемівський
державний
історико-краєзнавчий
музей налічує понад 10 тисяч одиниць основного фонду,
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історичну бібліотеку, музей просто неба. У 70-ті рр.
створюється густа мережа периферійних музеїв (перший
був створений у м. Сіверську). Спілка краєзнавців краю
нараховує на сьогодні понад 70 активістів. Тільки за
останні три роки видано більше 10 книжок і 200 статей.
Великий внесок у краєзнавчу роботу зробив М.
Альтер, який зібрав виняткового значення колекцію
публікацій про Донбас, цінний картографічний матеріал.
М. Колодязний веде пошук витоків поселень у Донбасі,
зокрема в районі нинішньої Макіївки. Неоціненна заслуга
у збереженні пам'яток побуту греків Приазов'я належить С.
Теміру. О. Шевченко з с. Прилєснє зібрав цінні зразки
побуту селян Слобожанщини.
У Донецькому обласному краєзнавчому музеї зібрані
сотні тисяч експонатів, влаштовано десятки експозицій хронологічних і тематичних, щорічно видається 2-3
наукових збірники.
Один із центрів науково-краєзнавчої роботи
міститься в Слов'янському педінституті. Його створив
доцент В. Романко. Він видає спеціальну сторінку "Рідний
край" у газеті "Донеччина".
Велику роботу з українознавства проводить в
інституті В. Горбач – зав. кафедрою української мови та
літератури Слов'янського педінституту, засновник центру
наукових досліджень "Південна Слобожанщина", а також
його учень С. Швидкий.
Щороку інститут готує загалом 500 україністів.
Останні роки допомогу у підготовці фахівців з
україністики надає Кейс Віталій, професор з Нью-Йорка,
родом з Дружківки на Донеччині. Він є співзасновником
"Комітету допомоги школам Донбасу". На його кошти
комплектується бібліотека української книжки, готуються
до друку та виходять публікації, влаштовуються експедиції
для дослідження традиційної культури Донеччини (автору
цієї статті пощастило побувати у такій експедиції у грудні
1997 р. та у липні 1998 р.). Разом з науковими праців-
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никами Центру фольклористики та етнології Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т.
Рильського експедиція працювала у Слов'янському,
Краснолиманському та ін. районах.
Під час нашого перебування на Луганщині та
Донеччині всі, з ким довелось спілкуватися, - працівники
навчальних закладів та закладів культури, селяни –
нарікали на те, що їм мало уваги приділяють з центру,
тобто із самої столиці, що рідко хто сюди заїжджає, щоб
прочитати лекцію, не вистачає в бібліотеках книжок з
україністики, не доходять українські газети, а на місцях
газети українською мовою (на весь Донбас їх, кажуть,
всього дві) виходять малим накладом і з великими
перервами. Єдину інформацію про стан в Україні
одержують завдяки радіо та телебаченню. Не виконується
тут Закон про мову, не відкриваються українські шкоди.
Проте депутати Верховної Ради усіх скликань, переважно
комуністи і соціалісти, не дрімають і продовжують
агітувати населення у своїх округах за союз з Росією, за
повернення до Москви. Вони не гребують жодними
методами.
На 90 відсотків донбасівці не знають ні історії
України, ні історії Донбасу, не можуть дати оцінки
сучасним подіям, урядові, і тим більше, не знають, що
чекає їх у майбутньому.
... А Донеччина дала Україні таких видатних людей,
випускника Донецького університету поета Василя Стуса
(1938-1985 рр., народився на Вінниччині) та Олексу
Тихого (1924-1984 рр., народився на хуторі Їжівка
Донецької області). Обидва загинули в пермських
концтаборах. Не витримавши цькувань, наклав на себе
руки викладач української мови в Донецькому університеті
Іван Принцевський (1934-1974 рр.).
Один із засновників Гельсінської групи в Україні,
відомий поет і правозахисник Микола Руденко з с.
Юріївки Луганської області у 1960-1967 рр. разом з
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Олексою Тихим відбував покарання в мордовських
таборах.
Випускнику Донецького педагогічного інституту,
видатному науковцеві Іванові Дзюбі (народився в с.
Миколаївці Волноваського р-ну в 1931 р.) також довелося
зазнати репресій.
Григір Тютюнник, один із найталановитіших наших
письменників, у повоєнні роки певний час жив і вчився на
Донбасі.
Поет і науковець з Луганщини Іван Світличний (1929
р. н.), родом з с. Половинкине Старобільського р-ну,
карався 10 років (1972-1982) у таборах і 5 років (до 1987)
на засланні. Його сестра, видатна громадська діячка Надія
Світлична, відбула 4 роки мордовських таборів.
Свободу не втікати з бою,
Свободу чесності в бою.
Любити те, що сам люблю,
А не підказане тобою.
Свободу за любов мою
Хоч і накласти головою,
А бути все ж самим собою, –
Не проміняю на твою,
Ліврейську, жебрану, ледачу,
Вертку, заляпану, як здачу,
Свободу хама й холуя.
Несу свободу в суд, за грати,
Мою від мене не забрати –
І здохну, а вона – моя.
("Моя свобода")
Ці слова великого слобожанина Івана Світличного,
гадаю, добре характеризують волелюбну вдачу корінних
мешканців краю.
Джерела:
1
Лаврів П. Історія Південно-Східної України. – К., 1996.
2
Заставний. Українські етнічні землі. – Л., 1993.
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Ігор Козловський.
Релігійна ситуація на Донеччині
Донецька область – це надзвичайно цікавий регіон,
де не тільки співіснують, але і співпрацюють різні
релігійні течії.
Станом на 1 січня 2007 року з правом юридичної
особи діють 1433 релігійні організації, а саме: 1371
релігійна громада, 19 релігійних центрів і управлінь, 9
монастирів, 1 лавра, 21 місія, 1 братство, 11 вищих
духовних навчальних закладів. При цьому ускладнення
релігійної мережі продовжує зростати і в області
нараховується 49 конфесійних напрямків.
96,2% всіх релігійних організацій області складають
християнські конфесії. В області діють також 22
мусульманських, 18 іудейських, 10 буддійських релігійних
організацій, 6 релігійних громад Міжнародного товариства
свідомості Кришни, 4 релігійні громади Всесвітньої чистої
релігії, 2 релігійні громади "Наука розуму" та по одній
релігійній громаді РУН віри, Церкви Нового Єрусалима та
індуістського тантризму та Церкви Останнього Заповіту
(віссаріонівні).
На Донеччині продовжують свою діяльність
послідовники бахаїзму, Церкви Єднання (моністи), СаїБаби, Трансцендентальної медитації (ТМ), Фалунь-Гунь,
Церкви саєнтології, послідовників Ошо Радніша, Майстра
Сія-Сіясвіт тощо, які поки що не вирішили питання
набуття прав юридичної особи або зареєстровані як
громадські організації та у своїх статутах уникають будьяких згадувань про своє віровчення.
У Донецькій області офіційно зареєстровано 9
монастирів (6 – УПЦ, 2 – УГКЦ, 1 – УПЦ КП, 1 –
буддійській) та 1 лавра (УПЦ).
Найбільш строкатою щодо конфесійних напрямків є
картина у таких містах, як Артемівськ, Горлівка, Донецьк,
Костянтинівна, Краматорськ, Макіївка, Маріуполь,
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Слов’янськ,
у
Волноваському,
Мар’їнському
та
Старобешівському районах.
Сучасна релігійна ситуація на Донеччині має певні
загальноукраїнські риси, а саме:
– продовжується процес суспільної реабілітації релігій;
– посилюється роль релігій та церкви в усіх сферах
суспільного буття;
– формується у громадській думці позитивне ставлення до
релігійного феномену як важливої складової духовної
культури;
– певна поляризація суспільства за конфесійною
приналежністю;
– спалахи міжконфесійного протистояння та прояви
нетерпимості на релігійному ґрунті.
Проблема релігійної толерантності в регіоні,
питання миру і злагоди та об’єднання зусиль
представників різних конфесій стали предметом
постійного діалогу керівників і активних віруючих
більшості церков та релігійних організацій Донецької
області. З травня 2003 року в регіоні функціонує
консультативно-неформалізована
Рада
церков
та
релігійних організацій Донеччини (координатор Ради –
І.А. Козловський).
Але, на жаль, держава на регіональному рівні не
завжди проводить в життя конституційні принципи
рівності всіх релігійних організацій перед законом і
створює певні переваги однієї церкви (а на Сході України
це – УПЦ Московського патріархату) перед іншими.
Це не закріплене законодавчо нерівноправ’я має
місце в реальній політичній практиці на місцях. Подібна
фаворизація однієї церкви порушує не тільки основні
принципи демократії і справедливості, але й виховує серед
віруючих інших конфесій загрозливу недовіру до органів
влади і до політики держави стосовно релігії і церкви.
В рамках проекту "Утвердження толерантності в
українському суспільстві шляхом крос регіональних і
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багатовимірних
моніторингів
релігійних
процесів"
Центром релігійних досліджень та міжнародних духовних
стосунків ДУІ і ШІ проводилися на Сході України
дослідження, які виявили наступну картину.
Було опитано 857 респондентів з числа експертів,
релігійних лідерів, активних членів церков та простих
громадян (віруючих і невіруючих). І більшість з них – 85%
– визначили наявність релігійної дискримінації, а 65%
заявили про своє знання протегування з боку влади одній
церкві – УПЦ МП. 43% респондентів на Сході України
визнають сучасний стан релігійної свободи в Україні як
проблемний. І до причин такого стану речей віднесли:
домінування віруючих та ієрархів УПЦ МП та їх активне
лобіювання своїх інтересів через ЗМІ, органи влади та
масову свідомість; небажання або невірну політику
стосовно надання ефірного часу для релігійних організацій
за винятком УПЦ МП; слабку інформованість населення
щодо стану релігійної свободи; політизованість релігійних
відносин; протегування з боку держави лише одній церкві
– УПЦ МП, кризу українського православ’я; брак
взаєморозуміння і любові тощо.
Для того, щоб не допустити подальшого
міжрелігійного і державно-церковного непорозуміння та
позитивно впливати на процес забезпечення стабільності
всіх компонентів політичного, економічного і духовного
життя в Україні, необхідно:
1.Об’єднати зусилля позитивно здорових сил різних
релігійних
конфесій.
ідея
духовного
єднання,
взаєморозуміння та толерантності в суспільстві має шанс
на існування в тому випадку, якщо в її основу покласти
тверде правове підґрунтя, враховуючі всі етнічні, духовні і
ментальні особливості того чи іншого регіону країни.
2.Налагодження взаємовідносин між конфесіями має
відбуватися на рівних правах, згідно з чинним
законодавством, щоб у жодному разі не порушувати прав
кожної зі сторін та не нав’язувати своїх поглядів.
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3.Має бути відсутній політичний фактор, а зза основу
покладений принцип дружнього спілкування і співпраці
заради духовного та соціального блага всіх.
4. Держава повинна відмовитись від протегування будьякої з релігійних організацій і активно розвивати
конструктивний і плідний діалог з усіма суб’єктами
релігійного життя країни.

Анастасія Пилипенко.
Традиції народної етнопедагогіки в житті сучасних
українців
Вступ
Виховання дошкільнят — річ тонка й складна. Тут немає
місця фальші, непослідовності, сюсюканню, нещирості у
взаєминах між батьками й дітьми. Народні приписи нещадні до
«ножиць» у вихованні, тобто розходжень між словами і вчинками дорослих. Дитина не народжується моральною чи аморальною. Вона поступово стає такою залежно від того, в якому
середовищі живе і яке дістає виховання. Ось тут перлини
народної мудрості, батьківський приклад — велика сила у
формуванні її моральності та інших складових особистості.
Постулатом народної педагогіки є велике значення
батьківського авторитету в родинному вихованні. Цей
принцип не втратив своєї ваги і сьогодні: чим більшим є
авторитет батьків для дитини, тим більше вони впливають
на формування її характеру та поведінки. Сучасні діти
поважають батька й матір вимогливих і справедливих,
чуйних і стриманих, уважних до їхніх потреб та запитів,
тактовних, ініціативних в організації різних корисних
справ. А ті, в свою чергу, намагаються стати для своїх
дітей найкращими і виховати їх гідними людьми, справа
залишається тільки за тим, які методи для цього обрати, чи
варто гнатися за закордонними новинками, чи довіритися
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перевіреним часом традиціям. Тому проблеми, пов’язані з
вихованням, а тим більше – з вихованням національно
свідомого громадянина, будуть актуальними завжди.
Однак виникає питання, чи застосовують українці в
сучасному житті досвід попередніх поколінь. Якщо – так,
то які саме?
Мета даної роботи – дослідити традиції народної
педагогіки в житті сучасних українців.
Респондентами були люди різного віку: І група –
діти від 12 до 15 років, ІІ група – їхні батьки (дорослі від
34 до 68 років).
Новизна даної наукової роботи полягає в тому, що
багато науковців намагалися дослідити цю галузь науки
взагалі, однак жоден з них не досліджував етнопедагогіку
нашого краю – Донеччини.
Наш край особливий
надзвичайно првцьовитим людом, при чому не просто
працьовитим, а гепроїчно-працьовитим, ми можемо
пишатися такими рисами характеру своїх земляків, як
самостійність, незалежність, талановитість, а корінням цих
рис є виховання.
Робота складається зі вступу, двох розділів,
висновків, додатків. У першому розділі розкривається
історія вивчення української народної педагогіки, подано
короткий огляд наукових досліджень з цього питання. У
другому розділі мова йде про основи української
етнопедагогіки; розглядаються особливості виховання
сучасних донеччан, аналізуються зміни, що відбулися у їх
педагогічній системі. В основі другої глави лежить
польовий матеріал, зібраний у 2006 році в м.Донецьку
(див. Додатки 1,2).
Матеріали даного дослідження можуть бути
використані не тільки викладачами та студентами
педагогічних вузів, учителями при підготовці до занять,
але, гадаємо, будуть цікавими батькам, бабусям і дідусям –
усім, хто займається такою надзвичайно важливою
справою, як виховання підростаючого покоління.
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Історія вивчення української етнопедагогіки
Виховання підростаючого покоління для кожної
нації є найважливішим складником національної культури.
Передача всіх культурно-історичних традицій батьків,
дідів і прадідів завжди гарантувала вічність життя нації.
У сучасній педагогічній науці виділяється окрема
галузь етнопедагогіка, яка досліджує конкретні етнічні
традиції виховання. Українська етнопедагогіка, як і все
українське, довгий час була занедбана. Праці видатних
вчених з етнопедагогіки не вивчалися в педвузах,
замовчувалися або просто ігнорувалися. Якщо російський
психолог Павло Блонський в 60-х роках міг стверджувати,
що російська школа «повинна виховувати маленьких росіян» [3; 310], то про українську школу в цей час не могло
бути й мови. А вже виховання на якихось особливих
«українських національних традиціях» не тільки не
входило в плани радянських органів народної освіти, але й
просто засуджувалося як вияв українського буржуазного
націоналізму. Ось чому, прийшовши нарешті до своєї
незалежності, маємо національно несвідоме покоління, яке
просто не знає, що робити з цією незалежністю. Між
поколіннями «славних прадідів» і їхніх нащадків —
духовна прірва. З’єднати розірваний ланцюг, заповнити
духовну порожнечу здатна тільки цілеспрямована система
заходів, упроваджена в усі ланки національного виховання,
починаючи від дитсадків, закінчуючи вищою освітою.
Слово
виховання
походить
від
ховати,
переховувати, оберігати, опікуватися дитиною, а отже,
навчати
поводитися, здобувати освіту, розширювати
світогляд, утверджувати моральні норми. Виховання
повинно готувати дитину до самостійного життя.
Порівняємо, в росіян «воспитывать» — означає
вигодовувати (від рос. «питать») [2; 310]. Певні традиції
етнопедагогіки, які застосовуються, починаючи з перших
днів життя, впливають на весь психологічний і фізичний
розвиток
дитини в майбутньому. Так, наприклад,
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англійський етнолог Джоффрі Горер вважав, що тривале
дуже туге сповивання у росіян є одним із засобів
привчання до покори і необхідності суворої влади. Цілісну,
національно свідому особистість з почуттям власної
гідності, з високими моральними якостями можливо
виховати тільки завдяки правильно організованій системі
вивчення національних ідеалів, традицій. А ця система має
формуватися з національного духу, філософії народу,
національної ідеології. Якшо вона грунтується на ідеях
лише якоїсь однієї партії чи громадсько-політичної
організації, то можемо отримати лише фанатичне або ж
покоління меркантильного типу без певних етнічних ознак.
Українська етнопедагогіка бере свій початок десь у
глибинах кількатисячолітньої історії нашої землі.
Психологія мирного хлібороба, закоханого в землю, ліс,
дерева і квіти з роду в рід передавалася наступним
поколінням. Проте потреба захищати цю землю від
чужоземних зайд виробляла стійкість і мужність,
вимушену войовничість і патріотизм. Не піддаватися
чужим культурним впливам, чужій вірі — ці риси,
притаманні народові Причорномор’я та Подніпров’я,
записав для нас Геродот ще в V ст. до н.е. [3; 311]. Як
передавалася ця система знань, чи то були спеціальні
школи, чи просто громадські заходи, чи це виховувалося
в сім’ї? Безумовно, існували певні форми передачі
світоглядних основ народу від старших поколінь до
молодших. Кожен скіф мусив знати свій родовід до
сьомого коліна. Отже, й шанування своїх предків, ця
глибинна риса української ментальності, успадкована від
геокультури української землі. Так, саме в родині дитина
отримувала перші уроки любові до свого роду,
землі, звичаїв.
Протягом віків в Україні викристалізувався
педагогічний досвід народу, втілений в його мудрості,
вміннях і навичках виховання наступних поколінь. Цей
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досвід відображений у фольклорі, іграх, танцях, у
мистецьких творах, обрядах, традиціях.
Про виховання складено безліч приказок,
прислів’їв: «Учи сина, як годуєш, бо тоді не навчиш, як
тебе годуватиме», «Як не навчиш дитину в пелюшках, то
не навчиш і в подушках», «Не навчив батько,
то не навчить і дядько».
Народна педагогіка не нав’язлива: це і колискова
пісня, і казка або скоромовка, які будять розум,
спонукають дитину замислитися над невідомими явищами,
почуттями людей, і народні ігри.
У Київській Русі багатовіковий педагогічний досвід
народу втілюється в конкретні форми виховання і
освіти молодого покоління, які функціонували в таких
ланках: домашнє виховання, початкові школи, школи та
училища при монастирях (яких налічувалося близько
чотирьохсот). До перших педагогічних праць можна
віднести «Поучение» Володимира Мономаха, яке він склав
для своїх синів. Твір пересипаний цитатами із Біблії, яку
Ярослав коментує і пояснює через призму свого розуміння.
Хоча в праці безліч посилань до мудрості народу, народної
моралі, вже позначеної християнським впливом: «Якщо ви
при силі, хоч раз поклонітесь до землі, а коли вам стане
немічно — то тричі», «Убогих не забувайте, але, наскільки
є змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю
вступітесь самі, а не давайте сильним погубити людину. Ні
правого, ні винного не вбивайте», «Додержуйте клятви,
щоб переступивши її, не погубити душі своєї», «Старих
шануй, як отця, а молодих, як братів. У домі своїм не
лінуйтеся, а всім дивіться», «Лжі бережися, і п’янства, і
блуду, бо в сьому душа погибає і тіло», «Недужого
одвідайте, за мерцем ідіте, тому шо всі ми смертні єсмо. І
чоловіка не миніть, не привітавши» [1; 164 – 165].
Як бачимо, ці істини діти засвоювали в першу чергу
рід батьків, в родині; в громадських стосунках молоді
люди перевірялися на громадянську зрілість.
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Народну виховну систему підтримували й козацькі
січові школи. Хлопчики з дев’яти років приймалися на
вивчення, де проходили не тільки навчання грамоти, але й
військової виправки, поводження в громадському
середовищі, музики та співу. Підростаючи, вони
допомагали вчителям у роботі з молодшими учнями,
підтримували дисципліну. Старші школярі також
заробляли гроші на утримання школи читанням молитов за
померлих чи вбитих, продажем ладану чи свічок,
новорічними виставами тощо. В учнівському колективі
було самоврядування на зразок козацького: обирали
отамана самі учні, відбувалися ігри та забави, спрямовані
на фізичне загартування молодих козаків, а для старших —
військові вправи та змагання. Значна увага приділялася
національним звичаям та обрядам. Козацька педагогіка
грунтувалася на ідеях національної, людської гідності,
почутті господаря своєї землі [3; 313].
Традиції
української етнопедагогіки
творчо
розвинув філософ Григорій Сковорода. Він гостро засудив
відірвану від практичного життя систему виховання, яка
ігнорувала природу дитини, пригнічувала в ній людські
прагнення. У той час деякі українські поміщики віддавали
перевагу
«модному»
вихованню,
далекому від
справжнього пізнання життя, забуваючи національні
традиції. Григорій Сковорода нагадував: «Якщо ти
українець, будь ним. Якщо ти поляк, то поляком. Ти
німець? Будь німцем. Ти француз? Будь французом.
Татарин? Будь татарином. Все добре на своєму і своєю
мірою, і все прекрасне, що чисте, природне, непідробне»
[3; 313].
Значний
внесок в етнопедагогіку зробили
українські письменники, які зберегли для нас джерела
народної мудрості, де відображені й народні педагогічні
погляди: Тарас Шевченко, Іван Нечуй-Левицький, Панас
Мирний, Леся Українка, Іван Франко і Михайло
Коцюбинський. Маємо також праці видатних педагогів, які
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замовчувалися довгі десятиліття: Софії Русової,
Костянтина Ушинського, Григорія Ващенка та багатьох
інших. Треба тільки зібрати це безцінне надбання народу,
видрукувати і дати до рук нашим учителям, вихователям
дитсадків, батькам.
Етнопедагогіка як окрема дисципліна не вивчалась
в жодному педвузі України. Нині з’являються перші курси
цієї дисципліни, з яких уже постає цілісна виховна система
українців, що увібрала в себе досвід багатьох поколінь з
глибокої давнини до сучасності. Так, у Київському
педагогічному університеті ім. М. Драгоманова доцентом
Ю. Руденком розроблений курс лекцій з української
національної системи виховання, які стали основою його
монографії. Майбутнім педагогам читаються лекції про
сутність і особливості національного виховання, його філософські основи та історію становлення і розвитку, шляхи
та засоби формування національних та загальнолюдських
духовних цінностей [6].
Українська етнопедагогіка, на думку Ю. Руденка,
має стати основою національної системи освіти та
виховання. Він виділяє кілька розділів етнопедагогіки:
народне дитинознавство, народна дидактика, народна
виховна практика (з її основою — батьківською
педагогікою) та народна педагогічна деонтологія.
1. Народне дитинознавство має вивчати духовний
світ дитини в різні періоди її життя: вікові та психологічні
особливості дітей, їхнє мислення, емоції, світосприйняття.
Кожна вікова група зумовлює певний вид догляду, виховання, навчання.
2. Батьківська педагогіка. Саме в родині —
природному осередку зростання дитини — виховується
любов до батьків, до родини, Батьківщини, до рідної мови,
історії, культури,
засвоюються основні моральні
принципи, розвиваються почуття добра, совісті,
справедливості тощо. Отже, батьки — головні природні
вихователі дитини. Найкращі умови для виховання
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повноцінної людини дає поєднання родинних і
загальнонаціональних традицій, регіональних звичаїв, які
підтримуються батьками і передаються дітям.
3. Народна дидактика. Головними напрямками
народної дидактики є саме особиста праця дитини,
дослідницький пошук, живе спілкування, в якому
найкраще розвивається мислення й мовлення, пам’ять,
воля, найкраще виявляється особистість дитини.
4. Народна педагогічна деонтологія (від гр.
потрібне, необхідне) вивчає етичні проблеми обов’язку,
моральних вимог. Це головні ідеї та настанови, які
передаються у спадок: любов до батьків, родини,
хліба, рідної землі, піклування про молодших, співчуття і
милосердя, вірність заповітам дідів-прадідів тощо.
Етнопсихологія тісно пов’язана з народною
педагогікою. Слід знати психологічні особливості
української дитини, перш ніж приступати до її навчання та
виховання. Як вказувала Софія Русова, українська дитина
не дуже експансивна, вона занадто вразлива й часто
ховається від інших зі своїми переживаннями. Отже, до неї
слід підходити з повагою до її індивідуальності, не
силувати ні до роботи, ні до гри [3; 315].
Які риси характеру слід виховувати в дітей, щоб
вони стали людьми з високою національною свідомістю,
гордістю і гідністю, яка одвіку була притаманна
українському народові? На думку професора Григорія
Ващенка, в першу чергу слід уявляти свій народ як єдину
спільноту, що об’єднує в собі покоління минулі, сучасні й
майбутні, й відчувати свою єдність з цією спільнотою. У
праці «Виховний ідеал» Григорій Ващенко пропонує
визначити кращі національні риси українців, щоб розвивати їх у наступних поколіннях. Такими рисами є високий
інтелект, сильна емоційність, охайність, чемність, гостинність, високі моральні якості, лицарська мужність, високий
рівень статевої моралі української молоді. Але причинами
нашої недолі є хиби волі: ледачість, нерішучість,
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інертність, млявість. Проте аристократичність духу всього
українського народу, на думку Григорія Ващенка, зуміє
перемогти ці вади національної вдачі [3; 315].
В іншій праці «Служба Богові й Батьківщині»
Григорій Ващенко писав: «Будуючи систему виховання
молоді, треба ретельно проаналізувати властивості мови,
побуту й психології, характеристичні для українців різних
областей. Властивості, запозичені в інших народів, треба
виділити в одну групу, властивості, притаманні
українському народові — в другу. Так, наприклад, у мові
слід виявити широковживані полонізми, що засмічують
мову
галичан,
русизми,
що
засмічують
мову
придніпрянців. В поведінці треба виділити, з одного боку,
властиве деяким наддніпрянцям нехтування своєю
зовнішністю і вульгарність у манерах, що з’явились
внаслідок московських впливів, а з другого боку, —
занадто велику увагу зовнішності і неприродність у
манерах і поведінці, що з’явились внаслідок польської
культури та її впливів. Така аналіза, при умові її
грунтовності, дасть можливість розглянути відмінні
властивості українців різних областей, як другорядні риси,
що мають щезнути в найближчому майбутньому» [3; 316].
Мудрість народної педагогіки
Багатозначне
поняття
„педагогічна
мудрість”
пояснюється дослідниками як сума поглядів і способів
виховання, що стихійно складаються на шляху розвитку
людства під дією різноманітного і практично невичерпного
досвіду. Утілюється вона, в першу чергу, в невмирущих
фольклорних творах.
Наше суспільство давно визначило таку істину:
батьки – головні природні вихователі дитини, й
найбільший виховний вплив на неї мають створений ними
порядок, спосіб життя родини, усіх її членів. Історія
людського суспільства поклала на батьків головну
відповідальність за виховання своїх дітей, за організацію
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життя родини, «коронувавши» їх, як найперших і
незамінних учителів у житті кожної дитини. Про силу
виховного впливу батьків красномовно свідчать українські
народні прислів’я та приказки: яка мама й татко, таке й
дитятко, який кущ, така й хворостина, яка мама – така й
дитина, не навчив батько – не навчить і дядько, хороші
діти – то честь батька й матері.
У всі часи зневажали тих, хто не виконує
батьківських обов’язків. Народна педагогіка й сьогодні
застерігає від помилок у родинному вихованні. Вони
виникають унаслідок нехтування батьком і матір’ю своїми
обов’язками, підміни справжнього виховання лише
піклуванням про благополуччя дітей через відсутність
єдиних виховних умов, надмірну суворість чи хибне
потурання дитячим забаганкам. Без глибокої, самовідданої
й розумної любові до дітей не може бути повноцінного
сімейного виховання. По-справжньому люблять своїх дітей
ті батьки, які ніжність не доводять до розпещеності,
турботу – до потурання примхам, а вимогливість
поєднують із повагою до своєї дитини.
За всіх часів схвалювалася багатодітність:
Один син – не син,
два сини – півсина,
три сина – ото тільки один син.
У кого дочок сім,
то й щастя всім,
а у мене одна, то й щастя нема.
Сім синів годую – всім щастя готую.
Сім дочок – свій таночок.
Сім дочок – свої вечорниці.
Вихованню дітей велику увагу приділяють мати й
батько, справедливо вважаючи, що діти – майбутні батьки
й матері, вони теж будуть вихователями своїх дітей:
Наші діти – наша старість.
Добрі діти на ноги поставлять, а лихі і з ніг звалять.
Гни дерево поки молоде, учи дітей, поки малі.
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Правильне виховання – це щаслива старість їхніх
батьків, а погане виховання – їхнє майбутнє горе, їхня
провина перед іншими людьми, перед усією країною.
Ідеалом у народі завжди була і залишається повна
сім’я: чоловік, жінка, діти. Про щастя мати дітей ідеться у
низці прислів’їв та приказок:
Малі діточки, як ясні зірочки: і світять, і радують у
темну ніченьку.
Діти, як рожеві квіти.
Де діти, там радість.
Діти – окраса дому.
Діти – основа життя.
Саме в народних прислів’ях та приказках можна
віднайти основні засади педагогічної системи українців.
НАРОДНА ПЕДАГОГІКА – сукупність традиційних
форм і засобів виховання, навчання та підготовки дітей до
життя і праці. Основою української народної педагогіки є
трудове виховання. Згідно з народною мораллю, праця – це
найвища чеснота, найголовніша засада життя. Вітаючи
народження дитини, завжди бажали, щоб «було охоче і
робоче». Суттєва роль у вихованні дітей та молоді
традиційно відводилася громаді, авторитет і сила
громадської думки стверджується в українському
фольклорі: «хто дітям потаче, той сам плаче», «хоч
ганьба очі не виїсть, але не дає між люди показатися»,
«стид, хоч і не дим, та очі виїсть». Та все ж основною
ланкою у цій справі була сім`я. В Україні батьківська,
родинна педагогіка є серцевиною народної виховної
практики. Це перевірений часом досвід національного
виховання дітей в колі ближчих по крові й духу людей.
Родина – природний осередок найглибших людських
почуттів: тут народжується і поглиблюється любов до
матері і батька, бабусі й дідуся, роду і народу, пошана до
рідної мови, історії, культури.
Батькові й матері в сім’ї відведена найвища роль —
авторитарна. До батьків діти звертаються з пошаною, на
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«Ви». Турбота про здоров’я, фізичній розвиток дітей,
прищеплення їм працелюбності, необхідних трудових
навичок – усе це звичайно покладалося на матір.
За народною традицією виділяються такі вікові
категорії розвитку дитини: новонароджений — до 10 днів,
немовля — до 1 року, дитина — до 11 років, отрок — до
16 років, юнак — до 20 років. Кожна вікова група потребує
особливого догляду. У народі завжди хвалять матір,
яка постійно грає з немовлям, співає пісень, адже таким
чином ще з раннього віку розвиває розумові здібності
дитини. Схильності дітей дуже рано починає виявлятись в
іграх та іграшках. У давнину іграшки виготовляли з глини,
парафіну, полотна тощо. Робили їх батьки або купували на
ярмарках. Часто іграшки, виготовлені власноруч, ставали
справжніми витворами мистецтва. Такі іграшки сприяли
формуванню естетичної культури, поведінки.
Делікатними методами заохочення і покарання
користувалися в народі. Часто, щоб дитина зрозуміла, що
недобре, застосовувались жартівливі примовки: «Чим
ви, хлопці, дома втираєтесь?» — «Батько, мати подолом,
а я на печі так сохну!». Як міра покарання застосовувалось
і биття дітей, проте погляди на це явище були різними:
«Добрі діти доброго слова послухають, а лихі й дрючка не
побояться», «Рідна мати високо замахує, а помалу б’є».
Найпоширенішими із заохочень є схвалення доброго вчинку
дитини, похвала, подяка, нагорода, лагідний погляд, усмішка.. До
покарання вдавалися лише для того, щоб викликати у
винуватця неприємні переживання, гіркоту провини й сором за
поганий вчинок, каяття і бажання більше ніколи не повторювати його. Найчастіше практикувалися такі види покарань, як
зауваження, осуд.
Народна педагогіка не визнає покарань, які
принижують людську гідність дитини, шкодять її здоров’ю.
Застосовувати покарання слід помірковано, лише в разі
конечної потреби і в розумних межах. Карати має право лише
людина мудра й авторитетна: «краще догана розумного,
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ніж похвала дурного». Не можна карати за підозрою чи в
стані різкого збудження й гніву («Злість — погана
порадниця», «Перед тим, як карати, полічи до ста», – казали
в народі). Справжнє покарання завжди справедливе й
сприймається дитиною як заслужений засіб впливу на неї. У
народній виховній практиці заохочення та покарання
розглядаються як дуже делікатні й вибіркові виховні методи.
Заохочувати слід із дотриманням високої вимогливості, а
карати — з виявом поваги до особистості. Захвалювання шкідливе:
«перехвалене — як недосолене». Невмілі й часті покарання та
докори калічать дитячу душу: «як будеш часто називати
людину свинею, то вона й захрюкає», «не вчи дитину
штурханцями, а хорошими слівцями», «учи дітей не
страшкою, а ласкою», «хто б’є дитину, той не виховає добру
людину», «жорстокість породжує тупість і дурість».
Дітей залучали до праці з наймолодшого віку: в
п’ять – шість років вони вже пасли гусей, колисали
молодших братів та сестер. Поступово їх привчали до
виконання постійних господарських обов’язків. Згідно з
традиційним поділом праці на жіночу та чоловічу дівчатка
прибирали у хаті, пололи в городі, доглядали за дітьми,
м’яли коноплі тощо, хлопчики ж заготовляли та рубали
дрова, випасали худобу, молотили збіжжя, допомагали на
пасіці. Молодь віком з 16 до 18 років уже працювала
нарівні з дорослими. Про юнака такого віку казали: «він
уже косар». Виховними функціями народна традиція
наділяла дитячі й молодіжні ігри, розваги та обряди, казки
та прислів’я , адресовані дітям. В іграх імітувалися певні
виробничі процеси («А ми просо сіяли», «Сіять мак» та
ін.), у колядках та щедрівках оспівувалася селянська праця.
Саморобні іграшки копіювали землеробський реманент та
предметне середовище хлібороба. Навіть дозвілля юнаки
та дівчаті поєднували з працею: нерідко на вечорницях
молодь лущила кукурудзу, дівчата ткали й вишивали і т.
ін.
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За народною оцінкою, праця — першооснова життя суспільства, головний засіб створення матеріальної та духовної
культури («праця людину годує, а лінь марнує»). Правильно
організована праця забезпечує фізичний, розумовий і
моральний розвиток особистості («щоб людиною стати,
треба гарно працювати»), відвертає від поганих думок і
вчинків. З давніх-давен вважалося, що навіть у найбільшому
горі очищає і зцілює душу, повертає до життя саме праця,
недарма кажуть: «Праця в горі втішає». Народ застерігає:
якщо хочеш мати в своїй сім’ї виродка, дай синові чи доньці
все, ще вони хочуть, і позбав їх можливості працювати. Неробство неодмінно призводить до лиха («Від неробства до
злочину один крок»). Вважається, що найкращою спадщиною, яку залишає кожна людина, є її справи.
Про велику увагу до результатів праці свідчить
культ хліба у світогляді українців. Хліб увійшов у життя
нашого народу як головний результат людської праці й
основний продукт харчування. Він цінується понад усе:
«без хліба — не до обіду», «хліб — батько, вода — мати»,
«коли є хліба край — то й під вербою рай». Хліб в усі часи
бережуть, як землю, і дітей вчать з повагою ставитись до
хліба – символу людського добробуту.
Українська народна педагогіка нагромадила цінний
досвід морально-етичного виховання молоді. Дітям змалку
прищеплювали глибоку повагу до батьків та старших, до
сімейних та громадських традицій. Над усе народна
мораль ставила такі чесноти, як працелюбність,
доброзичливість, щирість, чуйність, взаємодопомога.
Велике значення приділяється формуванню в дитини
моральних оцінок з позицій добра, справедливості. Народні
поняття української моралі — це порядна, шляхетна,
доброчесна,
гідна, доброзичлива людина. Величезного
значення надавалося вихованню любові до рідної землі.
Народна поезія, героїчний козацький епос виховували не
одне покоління української молоді палкими патріотами.
Палка любов до Вітчизни, мужність у боротьбі за її щастя,
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повага до інших народів — одна з основних заповідей народної моралі. Українська педагогіка прищеплює дітям ці
чудові риси змалку через найзрозуміліше — любов до матері і
домівки, до рідного краю, де дитина народилася, росте й
мужніє: «як матір покинеш, то й сам загинеш», «грудка
рідної землі дорожча від пуда золота». Практика
родинного виховання будується так, щоб застерегти дитину від
морального лицемірства, привчити її до моральної стійкості,
запобігти порушенням норм поведінки не лише в присутності
батьків, а й наодинці, тобто бути чесним перед самим собою,
принциповим і твердим у самооцінці, у взаєминах з іншими,
непримиренним до чужих і до власних недоліків та
слабкостей. При визначенні моральних рамок народна
педагогіка заглиблюється у внутрішній світ людини,
апелюючи до її честі, совісті, сорому («бережи честь змолоду»,
«чесному всюди честь, хоч і під лавою», «честь для честі
шлях прокладає»).
Надаючи великого значення дисципліні, народна
педагогіка водночас наголошує, що дисципліна в родині
забезпечується не погрозами та бійкою, а родинною
атмосферою, спільним порядкуванням («дисципліна
міцніє не бійкою, а родинною спілкою»).
Педагогіка нашого народу вчить, що кожна людина має
бути розумною: «на те й голова, щоб у ній розум був», «голова
не на те, щоб тільки кашкет носити», «голова без розуму, як
ліхтарна без свічки», бо «знання та розум — скарб людини»,
«розумний всякому надію дає», а «без розуму ні сокирою
рубати, ні мочала в’язати», «людина без розуму, як сніп без
перевесла». Але рівень розумової підготовки людини залежить
насамперед від розумового виховання: «мудрою людину
робить виховання». Розумове виховання в родині сприяє
формуванню готовності дитини до подальшого шкільного
навчання, що виявляється в бажанні вчитися, у здатності свідомо
регулювати свою поведінку, в певному рівні розумової працездатності та розвиткові пізнавальних інтересів. Серед
українців побутувало поважне ставлення до освіти, батьки
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намагалися будь-що віддати своїх дітей у науку. Впродовж
віків у народному середовищі виробилися оригінальні
способи виконання арифметичних дій, розвитку дитячого
мислення (загадки, головоломки) та мови (казки та вірші,
скоромовки тощо).
Належне місце у системі народної педагогіки
займало фізичне виховання. За допомогою традиційних
забавок (ладки, сорока-ворона, дибки) мати стимулювала
фізичний розвиток дитини уже в ранньому віці. Цьому ж
слугували різноманітні пристрої для сидіння, стояння та
ходіння немовлят (царки, замки, гудзи). Підлітків
заохочували до рухливих ігор, плавання, катання на
санчатах тощо.
Пріоритетним у народі є піклування про здоров’я та
фізичний розвиток дитини: «нема щастя без здоров’я». 3
цього, власне, й розпочинається виховання в родині.
Піднесення рівня фізичного розвитку поліпшує розумову
діяльність дитини («В здоровому тілі — здоровий дух»), її
працездатність («Щоб працювати, треба силу мати»). Правилом гарної поведінки вважається, коли зустрічаються друзі,
родичі, приятелі, знайомі, запитувати одне одного про стан
здоров’я кревних. Особливо чітко простежується зв’язок
фізичного виховання з трудовим. Родинна педагогіка високо
підносить значення фізичного розвитку, тому що він створює
добрі передумови для повноцінної й активної трудової
діяльності.
За приписами народної педагогіки, що більше дитина
рухається, то краще вона росте й розвивається («Як дитина
бігає і грається, то їй здоров’я усміхається»).
Найпоширенішим, найдієвішим та ще й загальнодоступним
засобом фізичного виховання дітей є оздоровча сила природи
— сонячне проміння, чисте повітря та вода.
У сім’ї дітям намагалися прищепити певні естетичні
уявлення та смаки. Починаючи з колискових і далі через
обрядову поезію та народне мистецтво дітей прилучали до
світу прекрасного. За звичаєм, молодь навчали грі на
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музичних інструментах
(сопілці, дримбі, скрипці),
малюванню, різьбленню, вишиванню тощо. Участь дітей
та молоді у календарних святах та обрядах виховувала в
них емоційність, поетичне світосприймання, розуміння
зв’язку людини і природи.
Давнім українським звичаєм вважалося кумівство,
яке й досі є традиційним у багатьох українських сім’ях. Це
цікаве явище — своєрідний громадський обов’язок
допомагати батькам у вихованні дітей. Часто батьки
новонародженої дитини обирали по кілька пар кумів.
Встановлювалась ієрархія: старші куми, молодші,
прикуми, по-прикуми. У гуцулів іноді запрошували по 20
пар кумів, яких розподіляли за. Старшинством. Які мотиви
цього звичаю? Чим більше кумів, тим багатше крижмо
(подарунки дитині) або більша вірогідність, що дитина
житиме.
Отже, варто уточнити
визначення народної
педагогіки. Це – сукупність зразків усної народної
творчості, світоглядних ідей і практичних навичок, які
виховують у дитині Людину.
У народі все відбувається природно просто: з
перших годин появи дитини на світ, з перших місяців і
років її життя батьки, родичі, всі, хто поряд, ставляться до
неї лагідно й ніжно, щиросердно і чуйно, через це в
дитячому серці зароджуються, вкорінюються відповідні
моральні почуття: любов до людей, милосердя, доброта
тощо, що є сутністю вихованої людини.
Слід наголосити, що з-поміж виховних методів
народна педагогіка виділяє ті, які формують суспільну
поведінку дитини, той уклад її життя та діяльності, що
сприяє нагромадженню відповідного практичного досвіду.
Ці методи діють і в сучасній родині. Так, наприклад,
вправи і напучування мають різні форми: це може бути
цікава розповідь про якийсь повчальний факт із життя
людей, мудра порада, показ, тренування, нагадування,
афоризм. Наприклад: не будь на людях примітний, а будь
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вдома привітний; у гостині останнім починай їсти, а
першим переставай.
А також заповіді: «не кради»,
«шануй старших», «шануй батька та матір», «найкращий
контроль – власна совість». Виконання доручень та
обов’язків змалку дисциплінує дитину, формує почуття
відповідальності, вчить раціонально використовувати час,
збуджує ініціативу, гартує характер і виробляє вольові
якості, вчить долати труднощі й доводити розпочату
справу до кінця: «кінець діло хвалить», - казали в народі.
Традиції народної педагогіки в житті сучасних
українців
В основі дослідження лежить матеріал, який був зібраний
у місті Донецьку в 2006 році за допомогою опитування,
для чого була розроблена спеціальна анкета (див. Додаток
1, 2). Респондентами були люди різного віку: І група –
діти від 12 до 15 років, ІІ група – їхні батьки (дорослі від
34 до 68 років). 90% опитаних другої групи – жінки, з них
64% - жінки від 32 до 44 років і 36% - жінки від 56 до 68
років. 55% опитаних розмовляють у своїй родині
російською мовою, 27% - українською, 18% - двомовні
сім’ї. Ці показники значно відрізняються від показників
першої групи, де 83% респондентів розмовляють у родині
російською, 17% - і російською, і українською мовами. Це
пояснюється тим, що 74% опитаних – корінні мешканці
Донеччини, 17% анкетованих переїхали з Житомирської
області, 9% раніше мешкали в Росії. Однак усі
респонденти вважають себе українцями.
На питання про кількість дітей у сім`ї діти відповіли
так: 34% - 2 дитини у родині, 66% - у сім`ї одна дитина.
Дорослі ж виховувалися, як правило, в дво- або
багатодітних родинах: 46% відповіли, що було дві дитини
в сім`ї, 18% - три дитини, 18% - одна дитина, 9% - чотири
дитини, 9% - п`ять дітей. Втрата традицій багатодітності,
мабуть, пояснюється розвитком суспільства, бо дитині
потрібна найкраща освіта, кращий одяг, смачна їжа,
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різноманітні модні речі, за якими зараз ми так женемося. У
багатьох родинах батько і мати насилу ставлять на ноги
одну дитину, бо грошей на все не вистачає, не говорячи
вже про дві, три дитини в сім`ї.
Серед респондентів дорослої групи виявилося, що
їх вихованням займались: у 40% - мати, у 42% - мати й
батько, у 9% - мати і бабуся, 9% - бабуся. У молодшої
групи респондентів: 58% - вихованням займається мати,
42% - і мати, і батько. Як і раніше, роль обох батьків у
вихованні дітей досить велика.
Дорослі опитувані вважають, що на виховання дітей
безпосередньо впливають: бубуся
і дідусь, хрещені
батьки, громада, релігія і церква. Головнішу роль
відіграють при цьому дідусі й бабусі, великий вплив мають
друзі, товариші, з якими дитина постійно спілкується, у
родинах існує повага до церкви. Але хрещені батьки зараз
відіграють незначну роль, це пояснюється тим, що за
радянських часів був практично зруйнований інститут
хрещених батьків (церква взагалі була відлучена від
держави, руйнували храми, не дозволяли вірувати в Бога, а
тим більше хрестити дітей), тому ця традиція почала
втрачатися (див. Додаток 3).
67% дорослих вважають, що головним у сім`ї є
батько, а 33% - що головою сім`ї є мати. Діти ж вважають
інакше: 50% головою родини назвали батька, 42% - матір,
8% зазначають рівноправ`я батьків у сім`ї. Такі зміни
пояснюються тим, що світ змінився: жінки обирають
важкі, традиційно чоловічі професії, прагнуть відігравати
активнішу суспільну роль, часто розпадаються шлюби,
тому тепер частішими бувають випадки, коли головою
родини стає жінка, а ось щодо рівноправ`я, то можна
твердо сказати, що воно було завжди.
Авторитетом для дорослих були: матуся – 18%, тато –
27% (як зазначали респонденти, „тато – сила і розум”),
бабуся і дідусь – 18% ( „дідусь- мудра і щіра людина”,
„бабуся – їй було тяжко, але всього досягла своєю працею”
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– писали в анкетах), сестра – 5% (бо „сестра рано стала
самостійною і поїхала до Москви”), тітка – 5%, брат – 9%,
авторитетом не був ніхто – 18%.
Молодші респонденти дотримуються іншої точки
зору: для 42% авторитетом є мати, для 17% - батько
(„батькове слово – закон”), для 8% - батько і мати, для 33%
- усі члени родини ( „хочу бути схожою на кожного з своїх
родичів, бо в кожного є гарні риси характеру”, „усі в
родині, бо вони добрі, гарно вчились, здобули гарні
професії”, – пишуть діти). Цікаво, що ці результати суттєво
відрізняються від відповідей на питання про голову родини
(див. Додаток 4). Вони свідчать, по-перше, про занепад
авторитету батька для сучасних дітей, по-друге, що
головою родини не завжди виступає авторитетна людина.
На питання „Який стиль виховання притаманний
вашими батькам?”, представники дорослої групи відповіли
так: 29% - гуманний, 29% - доброзичливий, з повагою до
старших, 14% - любов, віра в Бога, 28% - особистий
приклад. Їх діти практично підтверджують це: 50%
вказують на
гуманний стиль виховання, 17% демократичний, 33% наголошують на моральному
вихованні дітей. А ось щодо стилю виховання, яким
виховували старших респондентів і яким виховувують
вони, відповіді такі: 36% вважають, що стилі не
відрізняються, 64% - стилі відрізняються через зміну умов
життя, через перетворення в суспільстві. Багато
респондентів відповіли, що намагються спілкуватися з
дитиною, як з дорослою людиною, стати для неї другом.
Інші ж дають дітям більше свободи та самостійності.
Стиль виховання старших і молодших дітей у
минулому і зараз практично не відрізняється, але всі
респонденти вважають, що суворіше виховують старших
дітей, молодшим дозволяють більше.
Що стосується способів заохочення і покарання, то
тут відповіді в обох групах дуже схожі. 57% опитаних
другої групи розповіли, що в їх родині як спосіб
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заохочення використовували похвалу ( „дідусь казав, що
пишається моїми успіхами”), 43% - солодощі та подарунки
(„купляли сітро і булочку”, „купляли томатний сік, ходили
в парк на атракціони”, „давали морозиво і цукерки”). У
представників молодшої групи похвала теж на першому
місці
(50%), потім подарунки, солодощі, задоволення
бажань (33%), а 17% опитаних вказують на новий спосіб
заохочення – грошову винагороду. Час не стоїть на місці, з
технічним прогресом і з розвитком світу, людські вимоги
та потреби стають більш вагомими, часто батьківську
ласку і любов замінюють гроші, діти прагнуть їх заради
задоволення своїх бажань.
Способами покарання в родинах дорослих
анкетованих були: у 36% - моральний тиск, сувора
розмова, у 28% - відмова у задоволеннях, у 18% - „ставили
у куток”, 18% стверджують, що їх дуже рідко карали,
використовували метод спокійної розмови. Відповіді дітей
говорять про те, що серед сучасних українців найбільш
поширеним способом покарання є відмова у задоволеннях
(67%), на другому місці – моральний тиск, сувора розмова
(33%). Як бачимо, дорослі респонденти відповідають, що
до них частіше застосовували такі способи покарання, як
моральний тиск чи сувора розмова, але самі до своїх дітей
найчастіше використовують відмову у задоволенні, бо
сувора розмова діє зараз не завжди і далеко не на кожного,
набагато більше на дітей впливає, наприклад фраза:
„Будеш погано себе поводити, мобілку твою назавжди
заберу!”, або „Новий комп’ютер тобі не світить!”, розвиток
наукових технологій, поява нових видів „електронних
іграшок” зумовлює витиснення старих, перевірених часом
методів.Колискові
пісні
співали
практично
всім
респондентам.
Матері 83% опитаних другої групи своїм дітям пісні
співали українською мовою („Туман долом, туман
долиною”, „Ходить сон”, „Колискова”), 17% російською(
„Баю-баю-бай”).
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А їх діти вже чули трохи інші пісні: 63% – українською
мовою („Ой, люлі, люлі, прилетіли гулі”, „ За пічкою
співає цвіркун”, „Котик-коточок”, інші народні колискові),
а 37% - російською („Спи мой мишка”, „Белые кораблики”,
„Куколка-макуколка”, „Баю-баюшки-баю”). Практично
всім респондентам розповідали казки. 92% опитаних
першої групи стверджують, що казки їм розповідали
російською мовою ( „Колобок”, „Репка”, „Красная
шапочка”, „Маша і медведь”, „Золушка”, „Метелица”,
„Дюймовочка”,
„Лисица-сестрица”).
55%
старших
опитаних відповіли, що їм казки розповідали українською
мовою („Язиката Хвеська”, „Котигорошко”, „Курочка
Ряба” тощо), 45% - російською мовою ( „Кот, петух и
лиса”, „Царевна- лягушка”, „12 месяцев” тощо), що
повністю відповідає панівній у даних родинах мові
спілкування. Як бачимо, українські народні колискові,
казки застосовують і зараз, але більше вживають російські
твори, це пояснюється великим впливом російської
культури та мови в нашому регіоні.
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У родинах опитаних дорослої групи вживали
народні прислів`я та приказки. Причому їх пам’ятають
переважно у мовленні жінок: 41% написали, що їх вживали
матусі, 41% - бабусі, 9% - дідусі і 9% - батьки. Наприклад:
„Народився, як опудало на Великдень”, „Що посієш, те й
пожнеш”, „Сім разів відміряй, один раз відріж”, „Не знаєш
броду, не лізь у воду”. У родинах опитаних першої групи
народні прислів`я та приказки вживають у 83% , з них:
бабусі і матері – 90%, татусі – 6%, 4% - тітки, дядьки та
інші родичі. Наприклад: „Які батьки, такі й діти”, „Зробив
діло – гуляй сміло”, „Де тонко, там і рветься”, „Ляса
точити”, „Хороші батьки – хороші діти”. У родинному
спілкуванні й зараз побутують українські прислів`я та
приказки, але найбільше вони вживаються в сім`ях, де
головну роль у вихованні відіграють дідусі й бабусі.
У 60% респондентів існують сімейні традиції, що
стосуються виховання, наприклад: ходити на Великдень
(Пасху) з вечерею до хрещених батьків, спільні
прогулянки містом, відпочинок разом, виховання дітей
особистим прикладом. Це і є відродження перлин народної
педагогіки.
Отож, не помирає вічно жива українська культура,
просто вона міняється разом із народом. Можна виділити
такі чинники, що призводять до змін в народній системі
виховання:
● Історико-соціальні зміни («радянське минуле» нашого
народу, курс радянської держави на інтернаціоналізм і
викорінення національних особливостей в культурі
народів, що населяли СРСР, і українців зокрема; у наш час
держава також бере на себе обов’язок з виховання й
надання освіти, а значить – має великий вплив на
становлення підростаючого покоління);
● Науково-технічний прогрес (зараз завдяки широкому
розповсюдженню
науково-популярної
літератури,
інтернету кожна людина може ознайомитися з різними
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системами виховання дітей, педагогічними технологіями
тощо і застосовувати їх у власному житті);
● Внутрішні чинники (зміни, що відбулися протягом
останніх десятиліть у психології людей, визначили рольові
та функціональні перетворення, що відбуваються в
сучасних українських родинах, сприяли демократизації
виховної системи тощо).
Висновки
Кожна сучасна людина має дотримуватися заповідей
батьків і дідів: берегти рідну мову, вивчати історію народу,
розвивати національне мистецтво, жити за приписами
народної моралі, краси. Основу відродження багатющих
традицій української родинно-побутової культури складають
глибока й всепереможна материнська та батьківська любов до
дітей, шанобливе ставлення до бабусь і дідусів, до інших
родичів, прив’язаність до рідної домівки, її краси й затишку,
дбайливе ставлення до природи, повага до людей інших
національностей. Варто пам’ятати, що щастя людини
залежить від її виховання. Людину складають єство, наука,
звичай. Великий педагог, письменник, просвітитель та
громадський діяч А.В. Духнович (1830-1865) говорив : „
Дай сину своєму здоровий глузд, добрий кров, науку,
здатність, працелюбність, добре серце, добру волю.” Що
ж дають сучасні батьки своїм дітям?
Детально розглянувши результати проведеного
дослідження, ми прийшли до висновку, що традиції
народної педагогіки застосовуються українцями і зараз.
Хоч чисельність родин, які розмовляють українською,
підтримують народні традиції, застосовують український
фольклор як засіб виховання знизилася. Вихованням дітей
займалися і займаються обидва батьки або мати. Великий
вплив на виховання мають бабусі й дідусі, церква,
громада, меншу роль зараз відіграють хрещені батьки.
Втрачаються
традиції
багатодітності:
67%
опитаних мають одну дитину в сім`ї, 34% - дві дитини, це
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пояснюється розвитком суспільства, бо дитині потрібна
найкраща освіта, кращий одяг, смачна їжа, різноманітні
модні речі, за якими зараз ми так женемося. У багатьох
родинах батько і мати насилу ставлять на ноги одну
дитину, бо грошей на все не вистачає, не говорячи вже про
дві, три дитини в сім`ї.
Як і раніше, трон голови родини посідає батько,
хоча деякий відсоток опитаних стверджують, що головою
в сім`ї є мати. Жінки обирають традиційно чоловічі
професії, прагнуть відігравати активнішу суспільну роль,
часто розпадаються шлюби, тому тепер частішими
бувають випадки, коли головою родини стає жінка.
Дослідження показало також зменшення авторитету батька
в родині.
Серед усіх стилів виховання домінує гуманний.
Цей стиль передбачає любов, лагідність, ласку, щирість. У
відповідях респондентів простежується, що стиль
виховання практично не міняється, просто сучасним дітям
надають більше свободи і самостійності. Виховання
старших і молодших дітей суттєво не відрізняється, але всі
респонденти вважають, що суворіше виховують старших
дітей, молодшим дозволяють більше.
Серед
усіх
способів
заохочення
найвикористовуваніший – похвала. Не останнє місце
посідають подарунки. Багато респондентів також вказують
на новий спосіб заохочення – грошову винагороду.
Дорослі респонденти стверджують, що до них частіше
застосовували такі способи покарання, як моральний тиск
чи сувора розмова, але самі до своїх дітей найчастіше
використовують відмову у задоволенні, бо сувора розмова
діє зараз не завжди і далеко не на кожного, набагато
більше на дітей впливає, наприклад фраза: „Будеш погано
себе поводити, мобілку твою, назавжди заберу!”, або
„Новий комп’ютер тобі не світить!”, розвиток наукових
технологій, появи нових різних видів „електронних
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іграшок”, зумовлює витиснення старих перевірених часом
методів.
Традиція співу колискових пісень немовлятам і досі
підтримується, але серед них досить великий процент
російських пісень. Це ж стосується і українських
народних прислів`їв та приказок. Прикро, що набагато
рідше використовуються у вихованні українські народні
казки, все більш вживаними стають авторські казки
російською мовою, це пояснюється великим впливом
російської культури та мови в нашому регіоні.
Таким чином, втрачаються деякі давні сімейні
традиції, пов’язані з вихованням, але з`являються нові –
спільні прогулянки містом, відпочинок разом тощо.
Джерела:
1. Ковальчук О. В. Українське народознавство. Книга для
вчителя.- К.: Освіта, 1994.- Стор. 58 – 69, 122 – 128.
2. Оліфрієнко В. В., Пустова Ф. Д. Таємниця духовного
скарбу.- Донецьк: Донбас Журнал, 1994. – 123 с.
3. Руденко
Ю.
Основи
сучасного
українського
виховання.- К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. –
328 с.
4. Матеріали, зібрані під час опитування респондентів у
місті Донецьку.

Ірина Курбацька, Катерина Шереметьєва.
Сучасні обереги мешканців Ясинуватої
Вступ
В усі часи люди прагнули бути здоровими, зичили
здоров‘я при зустрічах, всі світлі надії, почуття
ототожнювали саме зі станом здорової людини. До нашого
часу збереглися берестяні грамоти з півночі Київської Русі
з повідомленням про здоров‘я [9]. У Київській Русі термін
“здоров‘я” вживався в найрізноманітніших ситуаціях: і
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коли говорили про переконливу перемогу (“… полки їхні
переміг, і розоривши їх, прийшов у Ростов поздорову,
1120р.), і для констатації того, що воїни залишилися
неушкодженими, і про власне стан здоров‘я (“Приде князь
Олександр ис татар велми не здрав”, 1263р.). Здоров‘я, за
народними уявленнями, асоціювалось із працею - основою
життя, а побажання здоров‘я зичили навіть через ужиткові
предмети. Наприклад, на келиху Володимира Давидовича
Чернігівського було написано: “Хто з нього п‘є – на
здоров‘я”.
У Статті 49 Конституції України говориться про те,
що кожна людина має право на охорону здоров‘я.
Отже, здоров‘я треба захищати, охороняти;
стежити, наглядати за його збереженням, цілістю,
недоторканістю; перешкоджати негативним впливам, діям.
Тому вважаю тему дослідження “Сучасні обереги
мешканців Ясинуватої” важливою для нашого міста і для
регіону, і для України, і для всіх, хто бажає не хворіти.
Важливість дослідження полягає, перш за все, в
пізнавальному аспекті; в спробі вивчення національного
цілительства й упередження захворювань, у тому, які
вимоги були до гігієни людини, а також у збереженні тих
витоків духовності, які маємо передати наступним
поколінням.
Магія слова і віри
Обереги – наші давні і добрі символи. Їхнє коріння
сягає глибини століть, у них закладена мудрість народна.
На підставі відповідей респондентів на питання про
тлумачення ними слова “оберіг”, робимо висновки, що
для:
51% – це те, цо оберігає від зла, небезпеки;
20% – це те, що охороняє здоров‘я, боронить від
небажаних ускладнень;
19% –володіння “такими предметами” приносить
щастя, удачу, родинну злагоду;
2% – це тільки назва трастової компанії;
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2% оберегову функцію в їх родині виконує любов
між членами сім‘ї;
решта – це їх секрет…
Яскравим свідченням позитивної дії оберегів є
розповідь мешканця нашого міста Бориса Уляновича.
Це сталося під час Другої світової війни. Бориса
призвали на службу з м. Берестечка, що в Західній Україні.
Мати, проводжаючи сина, дала йому лист - “Святе
письмо”. 1939 Б. Улянович потрапив у концтабір. 1941-го
року його та інших полонених завели до газової камери, та
раптом щось зіпсувалось і – всі лишились живими.
Аналогічною була ситуація і 1943-го. А у 1945-ому, коли
фашисти відступали, то поспіхом розстрілювали всіх
полонених. На щастя, Борис Фадійович був в останній
групі... його звільнили американці.
Усі повоєнні роки Б.Ф.Улянович прожив у місті
Ясинуватій, а “Святе письмо”, що рятувало його під час
війни, зберігає й досі. Воно вважається сімейною
ріліквією. Нам він люб‘язно продиктував цей давній текст.
(Усі скорочення та орфографія – за оригіналом).
"Святе письмо
Від Господа Бога Ісуса Христа Р.Н.Х.Н.В.А. Цей
лист знайден в Почаєвській лаврі за іконою Божої Матері.
Пісьмо написано самим Христом, золотими буквами. Хто
цей лист хотів би то він нехай звертається Вевронські
Господи під образом святого Михайла. Я, Ісус Христос,
син Божої Матері Божественної, що в день воскресення
почитати, як святе діло, роботи служенія Богу від дня не
забувайте, що ви на тому світі зробили багато гріхів, так
то ви будете покарані, вредливим лихом і мечем, і зберу
царів на царів, і бояр на бояр, буде між вами
кровопролітіє, щоб ви оправдались від тілесних гріхів, то
сказав усім людям показати те пісьмо. Коли зійде кров з
великої рани, треба прикласти те пісьмо, то кров
перестане йти. Хто те пісьмо коло себе має, то нічого не
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зробить заклятий ворог, ніякого не причинить вреду, то
образ спасєнія Х.Х.Х.В.І.В., хто те пісьмо матиме, то не
вредить оружіє ворога і розбійника, не зробить ніякого
вреду. Признаю Архангел Михаїл. Во ім‘я Отца і Сина, і
Святого Духа. Амінь.
Бог святий – хто те пісьмо прийв‘яже собаці до
шиї, попробуйте стріляти, то самі повірити, що це
правда дійсно. Хто це пісьмо коло себе має, той ніколи не
буде арештований, перейде через руки непріятеля, то та
справедливо я умер, Ісус Христос тіло стало невредимим
Отець, Син, Божий Дух Святий щоб в мене не попала ні
одна куля, хоч би була золота, олив‘яна, серебряна. Бог на
неї взведе волю Отца і Сина і Святого Духу. Амінь.
Бог принесе те пісьмо, хто тому не вірить той
умре смертю проклятих смертним судом. І суботній день
не робіть. У неділю у святочний день ходіть до церкви
моліться Богу, за те що ви багато согрешили перед
неділею. Якби не мати моя, котра завжди молиться за
Вас, я усіх би давно покарав би. Ж.І.М.К. усюди читайте
пісьмо, вважайте котрий чоловік не буде вірити, буде
покараний мечом проклятим, чарованим вогнем. Котрий
чоловік має те пісьмо і буде давати, то буде давати
другому читати, передавати, то хоч би у нього було
тільки грехів, як у морі піску, або на небі зір, вам будуть
вони прощені, а хто не буде давати, то буде скреслений
царства небесного і будующім жити. Хто буде мати
пісьмо Ісуса Христа в війні, то йому не одна куля не буде
вредіти. Хто те пісьмо має дома, то йому грехі і лихо не
буде вредіти.
Архангел Михаїл"
Найпопулярнішими народними святами в нашому
місті вважають Пасху з обов‘язковим ритуалом освячення
пасок і крашанок, Трійцю, Спаса, Покрова, Різдво.
Лікувальну силу води, освячену на Водохреща, знають всі,
тому прагнуть її використовувати протягом року.
Замовляють у місцевій церкві Володимира й Олександра
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спеціальні молебні з освяченням води. А ось – життєві
історії, записані від ясинуватців:
“У дитинстві мені часто снилися страшні сни. Від
цього прокидався, плакав, а бабуся давала випити свяченої
води. Від цього заспокоювався. Коли трапляється щось
погане – треба попросити про зміни в Бога”.
“У дитинстві я писала Святому Миколаєві листи,
лишала їх на підвіконні, а вранці знаходила солодощі в
черевичку чи чобітку”.
Забороняється купатися до 7 липня (Купала) і після
Іллі. Гріх їсти яблука до Спаса.
Цікавим є повідомлення літньої жінки про те, як
“захистити від зла” немовля: треба в ложку налити
освяченої води, недовго протримати її над вогнем,
промовляючи: “Огонь да вода на очи недобрые и
радостные, а моей дочери (сыну)(имя) на хорошее
здоровье”. Потім тою водою вмити дитинку (нахрест),
обов‘язково витерти обличчя подолом.
Вірять ясинуватці в силу слова, тому популярним у
нас є афоризм: “В недобру годину помовчати, а в добру
сказати”. Вважають, що є періоди, коли все сказане
здійсниться, але коли вимовлені слова збуваються – не
знають. Щоб уникнути небажаного ефекту, промовляють;
“Тіпун тобі на язик!”
Що слово молитви може творити дива, ми
переконалися, поспілкувавшись із пацієнтами народної
цілительки з нашого міста Ніни Миколаївни:
“Лікарі прирекли мене на глухоту. Після допомоги
Ніни Миколаївни всю ніч із вуха витікала рідина, а за два
дні тримала телефонну трубку біля хворого вуха і хотіла
всім розповісти, що я чую” (С. Лисиченко);
“У мого сина до візита Ніни Миколаївни набуло
навіть фіксованого погляду (важка форма аутизму).
Лікування у цілительки вселили на краплю надію (А.
Миколаєв);
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“Я – медик. Коли, за всіма ознаками, починався
гайморит і мені порадили звернутися до цілительки – не
вірила в успіх. Накупила крапель, запаслась носовичками.
Через два сеанси бідкалась, нащо стільки грошей
витратила на ліки … Дякую Ніні Миколаївні”.
На запитання до народної цілительки, чи є в неї
оберіг, вона відповіла: “Так, пояс, куплений у церкві. Він
завжди на мені”. Про секрети не розповідала, лише
повідомила: “Я чекаю свого учня”.
І знову – історія. Тепер – 17-річної дівчини:
“Якось у автобусі до мене підсіла бабуся, почала
про щось розпитувати, зазираючи в очі. Весь час мені було
моторошно. Після того випадку два дні в мене була висока
температура, паморочилося в голові. Лікарі були безсилі.
Коли приїхала рідна бабуся, подивилася на мене,
припустила, що мені наврочили. Покропила свяченою
водою, помолилася за мене і невдовзі я знову була на ногах.
Молитва – це найважливіший оберіг”.
Найбільше із записаних матеріалів стосуються норм
поведінки вагітних жінок і перших років життя дитини
Щоб наділити майбутню дитину добрим здоров‘ям,
вагітна жінка не повинна говорити неправди, лаятися,
сваритися, гніватися, бо все це передається дитині.
Не рекомендується під час ходи щось жувати, бо
дитя завжди кричатиме.
Якщо вагітна хоче солоного чи солодкого, то й
малюк це любитиме.
Відвідувати породіллю можна тільки через місяць
після народження нею дитини. Обов‘язково прийти слід не
з порожніми руками – подарувати рушник, пелюшки,
харчі.
Воду з купелі немовлят не можна виливати ввечері,
бо дитина погано спатиме, можуть наворожити. Виливати
воду краще вранці під будь-яке дерево.
Не можна після заходу сонця лишати просто неба
випрані речі немовляти.
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Якщо дитина погано засинає – слід туго сповити
малюка (бажано це робити до 8 місяців). Вважають, що
дитинка може лякатись власних рухів руками. Крім того,
ніжки будуть не кривими.
Як дитина робить перший крок, мати має взяти
ножа та провести тричі між ногами, ніби різати “пута”, що
“зв‘язують” ніжки.
Як випаде перший зуб, то його треба дитині кинути
через плече, промовляючи: ”Мишко, мишко, на тобі
простого, дай нам кістяного”.
Не хвалять маленьких дітей, частіше промовляють:
“Погане яке”.
Не цілують пальці рук, бо буде білоручкою.
Не можна знову вертати дитину до материнського
молока, бо буде урочлива.
До року дітей не слід підстригати. Хрещений батько
має спочатку зрізати перше пасмо волосся, яке зберігає
мати дитини.
Дитину саджають на кожух, поруч розкладають
різні речі: книжку, гроші, ручку, люстерко та ін. Дивляться
до чого потягнеться малюк – у майбутньому з цим буде
пов‘язана професія.
Дуже цікавоює розповідь Каркєшкіної Марії
Костянтинівни, яка народилися на Хмельниччині в 1926 р.,
півстоліття живе в нашому місти: “Для дівчат дуже
важливо носити косу, в ній краса дівчини. Дівчата
заплітали дві коси в будні дні, а одну – на свята. Іноді
плели “батіжки” – чотири коси, “дрібушки” – більше
чотирьох”.
Перші заплетені коси дівчини свідчили про те, що
вона вже підліток. Волосся мили настоями з духмяних
трав. Вважали, чим довше волосся, тим краща сама
дівчина. Заміжнім жінкам не можна було з‘являтися на
людях “простоволосими”, без хустки.
Вислови “нема коси”, її “розпустили” або
“розчесали” означали заміжжя.
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Не можна було:
чесати волосся на свята, у неділю;
викидати волосся з гребінця на подвір‘я;
заплітати на людях;
розчісувати після заходу сонця.
Якщо дівчина користувалася гребінцями з
поламаними зубцями, то в неї могла бути така ж доля.
Довга коса – це не лише краса, а й оберіг від злих
сил. Цю ж роль відіграють і вуса чоловіків.
“На красу” радили вмиватися настоєм води з
калиною.
Можна стверджувати, що майже половина
ясинуватців вірять у різні предмети, що оберігають від
небезпеки, приносять власникам щастя, злагоду, удачу,
родинне благополуччя:
“Я вважаю, що в нашій родині оберіг – вишитий
рушник, якому більше ста років. Він із любов‘ю
передається від покоління до покоління. А оберегова його
функція – в тій любові та щирості почуттів, з якими він
дарується”.
“У нашій сім‘ї по батьківській линії передають
весільний рушник. Ще з часів прабабусі (вона жила в
Одесі) є така традиція: вишивати на рушниках імена
рідних. Наприклад, моїй бабусі подарувала рушник її мати,
на ньому вишите слово “Тала” (Тетяна)”.
“На мою думку; чудодійна сила рушників надумана.
Можливо, в парі з іконою він дійсно “захищає”, а просто
рушник створений для витирання рук і обличчя”.
Думаємо, що відповіддю на подібні “закиди” проти
рушників – оберегів можуть бути слова юної мешканки
Ясинуватої про те, що оберіг мало мати, треба “вірити в
його захисну функцію”.
“Моя бабуся передала мамі ікону із зображенням
Святої Богородиці. Цей образ передається найстаршій
дочці родини, коли вона одружується. Тепер ікона – у
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старшої сестри. Ми сподіваємось, що молода сім‘я
сестри оберігається надійно”;
“У моєї двоюрідної сестри загинула подруга. Її
знайшли в лісі, тіло ледве пізнали. Щоночі сестра “чула”
голос загиблої, бачила в снах. Лише після того, як тітка
передала їй освячений у церкві хрестик і іконку та
пояснила, що ці обереги треба класти під подушку, сестра
стала спати спокійно”.
“Існує багато різних камінців – оберегів. Їх треба
носити з собою, щоб все було добре. У мене був такий, але
я його дуже швидко загубив. Мабуть, він був не для мене”.
В останні роки можна спостерігати, що в дні
карнавалів, свят народні майстри продають “сувеніри –
обереги”. Побачили ми такий в одній оселі. Ось що
розповіла хазяйка квартири: “Придбала я цей сувенір –
оберіг на ярмарку в невідомої майстрині. Вважаю, що
високий естетичний рівень і традиційні оберегові рослини
захищають мою родину і квартиру”.
Зворушливо прозвучали слова 18-річного юнака про
те, що оберіг для нього – мамина і батькова любов, та
атмосфера, яка панує в їхньому домі, доброзичливість,
взаєморозуміння.
Висновки
Дослідивши сучасні обереги представників різних
верств населення м. Ясинуватої, можна зробити висновки:
1. Майже всі респонденти намагаються слідувати
народним
традиціям,
нормам
моралі,
вимогам
"етнопедагогіки”, що передаються вони з покоління до
покоління, допомагають гідно виживати, менше хворіти,
боронять від зла.
2. Жива віра в магію слова, яке може “відганяти”
хвороби, оберігати від зурочин, заспокоювати, нести мир у
душі. Поширюються серед жителів відомості про цілителів
– “бабок”, костоправів (у місті відомі два).
3. Певна частина оберегів пояснюється їх гігієнічно
– профілактичними функціями: не їдять до Спаса яблук –
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бо останні добре не вистигли – можуть зашкодити шлунку;
купатися у водоймищах слід тільки в той період літа, коли,
за народними спостереженнями, найтепліша вода; сучасні
вимоги гігієни забороняють користуватися предметами
особистого призначення (наприклад, рушником), аби
уникнути передачі інфекції.
4. Окремі записи свідчать про те, що часто добрий
стан здоров‘я ототожнюють з красою.
5. Менше оберегів пов‘язують із хатніми
атрибутами (діжею, сволоком, столом, піччю), що було
“святим” ще для першої половини ХХ ст. Це зрозуміло, бо
більшість городян не будували будинків, а одержали
квартири.
6. Багато захисних функцій пов‘язують із
народними релігійними святами, іконою, хрестом,
молитвою, святим письмом.
7. З‘являється віра в оберегові властивості
сувенірів, зроблених народними умільцями.
Вважаю, що правомірним є розподіл досліджених
оберегів на дві групи: а) пов‘язаних із магією слова і віри;
б) пов‘язаних з певними предметами.
Обравши темою дослідження рядки з народної пісні
“І любові твоєї святий оберіг” услід за фольклорним
джерелом стверджую, що силі почуттів у народі
приділяють велику увагу, шанують святу Берегиню –
матір, вірять, що вже в самому імені “мама” – захисток і
прихисток для синів і дочок неньки – України!
Джерела:
1. Відінська М. Берегиня роду нашого // Дивослово. – 2001.
– №5
4. Калкіна Л.І. Домашні обереги // Українська мова та
література в школі. – 1991. –№7
5. Лозко Г. Українське народознавство. – К.: “Зодіак –
ЕКО”, 1995
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6. Потапенко О.І., Кузьміна В.І. Шкільний словник з
українознавства.– К.: Український письменник.– 1995.–
291с.
7. Русалії /Авт. – В.Скуратовський. – К.: Довіра, 1996.–
734с.
8.
Скуратовський В.
“Господи,
поможи
мені
примовити …” (народне цілительство) // Берегиня.– 1997.–
№1.
9. Старков В. У здоровому тілі й дух здоровий, або до
витоків української фізичної культури за Київської Русі //
Берегиня.– 1997.– №1-2.

Катерина Приходченко
Народна медицина
Народна медицина є складовою частиною
культури,
в
якій
знайшов
традиційно-побутової
відображення світогляд українського народу, його багатий
життєвий досвід. Лікарські рослини як галузь народної
медицини стоять на межі двох наук – медицини та
етнографії і привертають увагу як медиків, так і
етнографів. «Ця ділянка народної культури вимагає
комплексного дослідження, тісної співпраці етнографів,
медиків, біологів. Бо найраціональнішим засобом
лікування в народній медицині є рослинний». [1, с.107].
Назви окремих рослин викликають подив. Це і ведмеже
вушко, або інша назва – дивина, любисток-любця, любець,
любчик; чебрець – чепчик.
Дослідження рослин в етнографічному руслі дає
матеріал для розв’язання важливих проблем, таких як:
народні методи лікування, пошуки і способи приготування
ліків, їх асортимент та застосування. «Адже народна
медицина така ж давня, як і людство. Початки лікування
травами сягають доісторичних часів і викликані
інстинктом самозбереження». [2, с.134]. Уже первісна
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людина змушена була надавати собі лікарську допомогу
при різного роду травмах та захворюваннях. І, зрозуміло,
що засобів для цього шукала в навколишній природі,
насамперед у світі рослин, оскільки протягом тисячоліть
харчувалася рослинною їжею. «Народна медицина, що
увібрала в себе досвід багатьох поколінь, зберегла свою
етнічну специфіку, багатство археологічних елементів,
регіональні особливості». [3, с.79].
Протягом століть вироблялися певні навички,
традиції, пов’язані зі збиранням лікарських трав, їх
сумлінням, зберіганням, способами виготовлення ліків.
Народ приділяв велику увагу і часові збирання рослин,
який значною мірою залежав від того, яку частину рослини
використовували для лікування.
«В народній уяві зі збиранням трав пов’язано
чимало
легенд
і
повір’їв,
ряд
яких
має
загальнослов’янський, загальноєвропейський характер,
інші - суто український, дія ще інших обмежується
окремими
регіонами».
[4.с.33].
Широке
загальноєвропейське побутування мала давня традиція
приурочування збирання лікарського зілля до свята Івана
Купала (на Бойківщині зібрані на купала трави навіть
називали
«Іванками»).
Називали
це
свято
на
Слобожанщині ще Івановим днем, Іваном Купалом,
Купайлицею, в Західній Україні – днем Івана Лопуха.
Церква відзначає в цей день Різдво Івана Хрестителя
(Предтечі). На значній території України, зокрема в
Донецькому
регіоні,
збирання
лікарських
трав
пов’язувалося із святом Маковія. Із зілля, зібраного в цей
день, слобожани перевагу віддавали городнім культурам:
макові, соняшнику, моркві, хріну, м’яті, любистку, руті.
Освяченими пучечками трав, зібраних на це свято, наші
пращури окропляли інші лікарські рослини, щоб підняти їх
цілющу силу. «Маковейчиками» освячували і криниці.
Регіональний характер мав і звичай приурочувати
збирання лікарського зілля до свята Симона Зилота, який,
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вважалося, є покровителем рослин, розпоряджається ними
і надає їм цілющої сили. При різноманітності локальних
варіантів, пов’язаних з обрядовістю Залота (Зилота), в усіх
них спільним є громадський характер обряду, що дає
підставу говорити про давність його походження. Звичай
цей набув поширення в центральних та східних областях
України, зокрема на Донеччині. Крім названих свят,
заготівлею трав займалися на свято Матері Божої Зільної
(Західне Поділля, Тернопільщина), у русальській тиждень
(західні райони Бойківщини), перед Зеленою неділею в
п’ятницю (Бойківщина). Пора дня і місце збирання теж
відігравали неабияку роль. Так, у Слобідській частині
України одні трави збирали «на молодика», інші – як
місяць уповні, ще інші – «на старих днях».
У народі Сходу України існує дуже багато
різноманітних різновидів назв однієї і тієї ж рослини.
Наприклад, в Донбасі називали:
кропиву дводомну – «джигушка», «жигавка», «покрива»,
«коприва»,
«жалива»,
«жаркуха»,
«спорекуша»,
«костарка»;
звіробій звичайний – «божа крібця», «Іванове зілля»,
«святоянське зілля», «кровавник», «заяча крібця»,
«молодецька кров», «прозірник», «іванок-прозірник»,
«діравець», «пожарниця», «кошовник»;
оман високий – «дивосил», «дев’ясил»;
деревій – «деревень», «тисячолистник», «порізник»,
«кровавник», «серпик», «серпоріз»;
аїр - «татарське зілля», «татарник», «татарка», «лепеха»,
«лепешник», «плешник», «шувар», «їр», «гаїр», «ірник»,
«явор», «ягур»;
трилич жовтий – «джин жура», «гінсура», «свічарник
жовтий»;
мох ісландський – «грань», «границя», «плюцник»,
«легківець»;
радіола – «золотий корінь»;
стародуб альпійський – «змієвона»;
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тим’ян повзучий – «чебрець», «Богородицька трава»,
«матери душка».
Таке розмаїття назв однієї й тієї ж рослини зв’язане
з багато національністю населення Донецького кряжу. І
кожна нація вносила в назву щось своє, характерне тільки
його етносу. Свою регіональну особливість мав і час
заготівлі рослин, застосовуваних у народній медицині.
Більшість лікарських рослин заготовляли у період
найактивнішого цвітіння – весною або влітку. Та були і
виключення. Так, траву «нечуй-вітер», яка в народній уяві
має здатність охороняти від водяної стихії, шукали з 13
грудня по 1 січня на берегах рік та озер, а зілля «прикрит»
- з 15 серпня по 1 листопада. Протягом століть
вироблялися певні навички, традиції, пов’язані зі
збиранням лікарських трав, їх сушінням, зберіганням,
способами виготовлення ліків. Час збирання рослин також
залежав від того, яку частину рослини використовували
для лікування: якщо квіти або цілу рослину, то їх
заготовляли, як правило, в період цвітіння, листя – перед
цвітінням, якщо корені, то багатовіковий досвід
підказував, що викопували їх краще в кінці літа або
восени, бо саме тоді в них нагромаджується найбільший
запас потрібних для лікування речовин. Плоди і насіння
збирали після їх достигання, кору і бруньки – ранньою
весною, в період руху соків у деревах.
Цікава і народна фітотерапія Сходу України. Вона
теж має «свою специфіку, свою історію, свій, обумовлений
географічними факторами, набір рослин, свої сформовані
віками, методи лікування і відзначається різноманітністю
рослинних засобів лікування, багатством їх локальних
варіантів, збереженням багатьох архаїчних елементів. [5,
с.117]. Багато свіжих дикорослих лікарських і овочевих
харчових рослин, які використовуються для приготування
страв, зокрема салатів і приправ, є природною коморою
необхідних для організму фізіологічно активних елементів.
Особливу роль у фітотерапії відіграють клітковина та
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пектинові речовини, які поглинають і виводять різні
шлаки. [6-9]. З кінця ХШ століття ботаніки і лікарі почали
детально вивчати лікарські рослини вітчизняної флори. За
часів гетьманування Івана Мазепи відомим центром
культивування лікарських рослин були Лубни, які зберегли
цю традицію і в сьогоденні. Тут вже тоді діяла одна з
перших українських аптек.
Джерела:
1. Андрієнко Т.А., Завірюха Б.В. Шукайте лікаря в
природі.-К.,2002.-216с.
2. Болтаревич З. Українська народна медицина: Історія і
практика.-К.:Абрис , 1994.-320с.
3. Бондаренко А.К. Лекарственные растения юга
Украины.-К.,1992.-262с.
4. Зинченко Т.В., Стахив И.В. и др. Лекарственные
растения в гастроэнтерологии (отв.ред. Б.В.Заверуха).К.:Наукова думка, 1989.-240с.
5. Кархут В.В. Ліки навколо нас.-К.:Здоров’я, 2001.-232с.
6. Николайчук Л.В., Жигар М.П. Целебные растения.Харьков: Прапор, 1993.-239с.

Федір Куркчі, Олександра Куліненко
Дитяча саморобна іграшка: замальовки до
постановки питання
Етнографія дитинства є своєрідним показником
стану етносу. В цьому сенсі цілком позитивною є
тенденція останніх років, коли на українську традиційну
іграшку звернули увагу як на культурне явище. Нарешті до
українства приходить усвідомлення того, що в
національній культурі немає нічого другорядного,
особливо якщо йдеться про дитинство – найважливіший
етап освоєння навколишнього середовища для кожної
людини. Чи не найважливішу роль у цьому процесі, поруч
із мовою та фольклором, виконує іграшка.
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У сучасному світі, переповненому фабричними
речами, особливої цінності набувають речі, зроблені
руками. В цьому сенсі дитяча саморобна іграшка взагалі
стає явищем унікальним. До недавнього часу можна було б
сказати, що дитячі саморобні іграшки - це вічні іграшки,
оскільки вони в різних модифікаціях зустрічалися в різні
часи в різних народів. Саморобна іграшка має величезний
пізнавальний потенціал: даючи дитині можливість самій
зрозуміти і зробити, розвиває її спостережливість,
кмітливість і майстерність. Крім того, це потужний носій
інформації про фізичні закони світу.
Пригадуючи хлоп’ячі саморобні іграшки свого
дитинства, я ставив собі за мету надати фактичний
матеріал, яким при нагоді зможуть скористатися
етнографи та мистецтвознавці.
Я народився під час Другої Світової війни у
грецькому селі Гранітне на Донеччині. Моє свідоме
дитинство припало на перше повоєнне десятиліття, коли
окрім саморобної, ніякої іншої іграшки й не було.
Принаймні в сільському середовищі. Село Гранітне
(колишня Карань) Тельманівського району Донецької
області розташоване на р. Кальміус, у приазовських
степах. З давніх часів і майже до ХVІІІ ст. ці землі були
диким полем, по якому ходили лише кочові племена. В
кінці ХVІІІ ст. за наказом Катерини ІІ ці землі були
заселені православними переселенцями з Криму. Це були
переважно греки, а також вірмени, грузини та молдавани.
Пізніше, у ХІХ ст. виникли ще колонії німців-протестантів
та українські села.
Якщо розглядати Донеччину з точки зору
особливостей культуротворчих чинників, то, в першу
чергу, слід зазначити багатоетнічний склад населення.
Саме завдяки співіснуванню на цій території багатьох
етносів, виникла своєрідна суміш різних культурних
традицій. Крім того, не такі вже далекі предки тих, хто
зараз вважає себе корінними донеччанами, були людьми
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рішучими й активними. Вони потрапили до цього
молодого промислового регіону, відірвавшись від коренів
у пошуках краю своєї мрії. Тому цілком закономірним є те,
що переважна більшість іграшок та ігор не мають
прив’язаності до українських традицій календарної
обрядовості.
Другий фактор, який слід зазначити, це географічна
віддаленість Донецького краю від усіх центрів
традиційних народних промислів. Безперечно, в цьому є
певний мінус, оскільки тут не були розповсюджені
традиційні для території всієї України глиняні та дерев’яні
іграшки. Проте, приведені нижче саморобні іграшки, як
показують опитування, були розповсюджені на всій
території країни.
І третім фактором, важливим для формування
іграшкової культури, є степовий ландшафт, що передбачає
освоєння широкого простору, забіги на довгі відстані,
вміння влучати в ціль на значній відстані тощо.
Не претендуючи на наукову класифікацію,
пропоную
розглянути
саморобні
іграшки
за
функціональними групами.
Шумові та звукові іграшки
1. Свищики та пищики можна робити з безлічі
рослинних матеріалів: зеленої цибулі, стручків та листя
акації, листя півників, молодої гілки верби, липи чи клена,
очерету, кісточок плодів тощо.
Пищик з кульбабки. Від стеблини квітки кульбабки
відрізається трубочка довжиною 7-10 см, у яку треба
дмухати. Якщо не пищить, треба зубами обережно
пом’якшити один кінець трубки. Такий же свищик можна
робити зі стрілки зеленої цибулі.
Дудка з листя гарбуза. (Мал. 4). Від черешка
гарбузячого листа обережно відрізається лист. На цьому ж
місці уздовж черешка робиться надріз 2-3 см. Якщо
дмухати, повинен виходити риплячий звук.
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Дудка з очерету. (Мал. 26). З очеретини вирізається
коліно, закрите з одного кінця. З цього ж кінця обережно
зішкрябується стінка трубки на 0,5-2 см. Потім кінчиком
гострого ножа вирізається язичок і трішки відхиляється від
стінки. Цей язичок, вібруючи під струменем повітря,
утворює звук.
Скрипка з очерету. (Мал. 7). З очеретини
вирізається два коліна, закриті з обох кінців. Уздовж усієї
трубки робиться два паралельних надрізи так, щоб
утворилася неширока смужка. По краях смужки
встромляються тоненькі коротенькі палички, щоб вона
піднялася над трубкою. Те ж саме робиться з другим
коліном. При терті смужок одна об одну утворюється
тоненький скриплячий звук. Таким чином, двома
очеретинками можна імітувати гру на скрипці.
Свищик з гілки дерева. (Мал. 8). Робиться навесні з
молодого пагону верби, липи чи клена. Вирізається
шматок гілки діаметром 1-1,5 см і довжиною 10-15 см. На
1-1,5 см від краю робиться виріз – це вихідний отвір, який
буде утворювати звук. На відстані 3-4 см від отвору
робиться круговий надріз кори. Постукуючи ножем по
корі, обережно стягується кільце кори з гілки. Потім на
місці, з якого знята кора, починаючи від вихідного отвору і
не доходячи до кінця зрізу кори, зрізається шар дерева на
глибину ½ товщини гілки. Також трішки зрізається дерево
до входу, щоб утворився канал, яким буде вдуватися
повітря. Кора обережно одягається на місце. Такий свищик
працює доти, доки не висохне кора.
Свищик з абрикосової кісточки. (Мал. 3).
Кругліший край кісточки абрикоса стирається на рівному
камені до утворення отвору. Через цей отвір виймається
зерно. Якщо прикласти до губів, паралельно підборіддю і
дути, утворюється високий голосний звук.
Свищик з волоського горіха. (Мал. 2). Береться
цілий волоський горіх, на одному з боків посередині
ножем або свердлом робиться отвір, через який виймається
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ядро горіха. Прикласти до губ і знайти положення, при
якому буде утворюватися свист.
Фуркало. (Мал. 9). Пласка дощечка (0,5х5х30 см)
прив’язується до крученої мотузки довжиною 1 м. Другий
кінець мотузки прив’язується до короткої палички, за яку
зручно триматися. При розкручуванні дощечка починає
обертатися навколо своєї осі, утворюючи звук гудіння
ґедзя.
Фуркалка-„гармошка”. (Мал. 5). Потрібна міцна
нитка довжиною з 1 м і ґудзик діаметром 3-5 см. Обидва
кінці нитки просилюються в дві дірочки ґудзика і
зав’язуються. Утворюється довга петля з ґудзиком
посередині. Якщо обидва краї петлі взяти зігнутими
вказівними пальцями, накрутити навколо своєї осі, а потім
розтягувати, утвориться фуркаючий звук.
Фуркалка-вертлюжок із жерстянки. (Мал. 1).
Металева або пластикова пластина, приблизно 3х3 см,
затискається між великим та вказівним пальцями за
куточки, по діагоналі. Якщо дмухати на одну половинку
пластини, вона починає швидко розкручуватися,
утворюючи звук.
Дрикавка. (Мал. 6). До половинки шкаралупи
волоського горіха щільно прив’язується міцна нитка,
скручена вдвоє. У нитку встромляється паличка. Якщо
паличку відгинати та відпускати, утворюється звук.
Дудка-пукалка з паперу. (Мал. 10). Аркуш паперу
15-20 см довжиною скочується на олівці в трубочку. Під
час скочування на одному з кінців трубочки вставляється
(або приклеюється) клапан того ж діаметру, що й трубка.
При дутті утворюється низький риплячий звук.
Телефон. (Мал. 25). Потрібна порожня коробка зпід сірників і міцна нитка довжиною 1 м. На один кінець
нитки прив’язується сірник або подібна за розмірами
паличка. Посередині широкої грані коробки робиться
дірочка, в яку заводиться сірник із ниткою. Таким чином,
нитка з’єднується з коробкою за допомогою сірника. На
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другому кінці нитки робиться петля, у яку вставляється
дерев’яна котушка або коротка паличка. Один гравець
прикладає коробку до вуха. Другий – натягує нитку і,
повертаючи котушку, утворює шкрябаючий і риплячий
звук, що по нитці, ніби по телефонному дроту, передається
у „трубку”.
Механічна іграшка
Гімнаст. (Мал. 17). Два дерев’яних брусочки (1х2
см, довжиною 35 см) за допомогою цвяхів скріплюються
посередині бруском (2х2 см, довжиною 7-8 см) у вигляді
букви Н. На вершечках бічних брусків просвердлюються
по дві дірочки для нитки, на якій буде висіти гімнаст.
Фігурка гімнаста робиться з цупкого картону, фанери або
патичків. Вирізаються ніжки, ручки і тулуб. На руках
робляться по дві дірочки зверху, де буде протягуватися
нитка, і по одній дірочці знизу, для з’єднання з тулубом.
На ногах робиться по одній дірочці для з’єднання. На
тулубі також робляться дві дірочки для приєднання рук та
ніг. Фігура гімнаста збирається на дротиках так, щоб
кінцівки були рухливі. На міцній нитці гімнаст кріпиться
на верхівці букви Н. Головне – правильно перехрестити
нитки (див. мал. 17). Якщо різко стискати нижні кінці
брусочків, гімнаст буде підстрибувати і перевертатися.
Водяний млинок. (Мал. 15). У дерев’яній котушці
з-під ниток навхрест робляться чотири пази, в які
вставляються чотири дерев’яних пластини 0,5х2х5 см. У
середину котушки вставляється дріт або паличка. Млинок
встановлюється на потічок, де під дією води вертиться та
хлюпає.
Літачок дерев’яний вуличний. (Мал. 18). Головна
деталь - дерев’яний пропелер, який за допомогою цвяшка
кріпиться до патичка або тонкого бруска. До цього ж
патичка кріпиться хвіст, вирізаний з бляшанки, фанери чи
цупкого картону. На літачку треба знайти точку рівноваги
і просвердлити в ній дірочку, крізь яку закріпити на палі.
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Літачок встановлюється на даху або на високій жердині і
працює як флюгер.
Літунець. (Мал. 14). У дерев’яну котушку з-під ниток з
одного боку вбиваються два тоненьких цвяшки.
Вирізується дерев’яна паличка, на якій котушка може
вільно обертатися. Потім з дощечки довжиною 20 см
вистругується дерев’яний пропелер, у центрі якого
просвердлюються дві дірочки під цвяшки на котушці.
Пропелер одягається на цвяшки на котушці, котушка – на
паличку. На котушку, в тому місці де були нитки,
намотується шворка довжиною 60-70 см. Лівою рукою слід
тримати всю конструкцію на паличці. Правою рукою –
різко смикнути мотузку. Літунець набирає обертів,
зривається з котушки і летить високо вгору.
Використовується на відкритому просторі.
Бризкавка. (Мал. 16). Робиться з коліна пустотілої
рослини, наприклад, борщівника. Вирізається частина
стовбура так, щоб один кінець був закритий. У ньому
робиться невеличкий отвір. На паличку намотується
ганчірка, щоб утворився поршень, за допомогою якого
набирається і витискається цівка води.
Зброя
Іграшки, що імітують зброю, завжди присутні у
хлоп’ячих іграх. Окрім таких загальновідомих видів зброї,
як рогатка, праща, дерев’яні меч, ніж, пістолет, були й такі,
що заслуговують на детальний опис.
Гряземеталка (або чамурка - чамур (греко-тат.)
грязь). (Мал. 13). Потрібен не дуже гнучкий прутик
довжиною 50 см. На тонший кінець

63

1 - Фуркалка-вертлюжок із жерстянки; 2 - Свищик з волоського
горіха; 3 - Свищик з абрикосової кісточки; 4 - Дудка з гарбузячого
черешка; 5 - Фуркалка або „гармошка”;
6 - Дрикавка; 7 - Скрипка з очерету; 8 - Свищик з молодої гілки;
9 – Фуркало; 10 - Дудка-пукалка з паперу; 11 - Пневматична
зброя; 12 – Списометалка; 13 – Гряземеталка; 14 – Літунець;
15 - Водяний млинок; 16 - Бризкавка
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17 – Гімнаст; 18 - Літачок дерев’яний вуличний;
19 – Дротик; 20 - Очеретяний літачок;
21 - Морочка „Серце” з дроту;
22 - Морочка з паличок; 23 – Дзиґа;
24 – Воланчик; 25 – Телефон; 26 - Дудка з
очерету.
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наліплюється шматок гливкої глини або грязі. Треба добре
замахнутися і послати цей шматок у ціль.
Списометалка. (Мал. 12). Потрібна палка
довжиною з руку. На одному з її кінців робиться
заглибина, в яку можна оперти списа. Списом може бути
будь-яка більш-менш цупка рослина довжиною 1-1,5 м.
Передній кінець списа має бути важкуватим – або
залишають корінь рослини, або щось примотують.
Дротик. (Мал. 19). Аркуш паперу розміром 13х13
см перегнути по діагоналях, скласти по згинам, щоб
утворились пірамідка – це буде оперення дротика. У
розщеплене учнівське перо, в якого відламаний один з
кінчиків, вставити оперення.
Пневматична зброя. (Мал. 11). Потрібні металева
трубка діаметром 0,5-0,7 см довжиною 15-20 см, олівець
або гладенька паличка. Трубка легкими ударами
штрикається у гарбуз (картоплю, яблуко) з обох кінців.
Таким чином, з обох боків трубка заткнута гарбузячими
пробками. Паличкою натискають на одну з пробок, під
тиском повітря друга пробка вилітає, немов куля.
«Засоби пересування»
Хлопці в усі часи полюбляють ігри, пов’язані з
біганиною на далекі відстані. Але набагато цікавіше бігати
не просто так, а „їздити” на якихось імпровізованих
засобах пересування. Найпоширенішими з них були
металеве колесо з рулем та кінь зі стовбура соняшника.
Також популярним був „модернізований” кінь, який
набував трохи іншої функції – мотоцикла. Робився з того ж
стовбура соняшника, але мав фару, зібрану з батарейки,
маленької лампочки і дроту.
У дитячій уяві можна було і літати, зробивши
повітряного змія з аркуша зошита, тоненьких паличок та
грубої нитки. Або нашвидку зробивши вертлюжок-літак з
листя очерету (Мал. 20). З плаского листа очерету
вирізається шматочок довжиною 15-20 см. Посередині
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робиться дірочка, куди вставляється паличка товщиною із
сірник. Паличку тримають між вказівним і великим
пальцями, виставляють руку з пропелером уперед і швидко
біжать. Пропелер при цьому починає обертатися, особливо
якщо піймати потік вітру.
Інтелектуальні іграшки
Головоломки чи морочки робилися з дроту, тоненьких
патичків, ниток і ґудзиків. (Див. мал. 21, 22).
Інші
Воланчик. (Мал. 24). У кукурудзяний качан,
очищений від зерня, довжиною із 5 см, встромляються два
гусячих чи курячих пера.
Дзиґа. (Мал. 23). Дерев’яна котушка з-під ниток
розрізається навпіл. В отвір вставляється кругла паличка
відповідного діаметру, щоб котушка щільно трималася. З
нижнього краю дзиґа загострюється.
Повітряна кулька з міхура. Сечовий міхур
свійських тварин ретельно виминався в попелі, після чого
ставав м’яким і надувався, перетворюючись на повітряну
кульку.
М’яч із коров’ячої вовни. Збиралося волосся з
корови і скочувалося з теплою водою і милом у м’ячик.
Замість висновку.
Напевно, кожен з читачів вже неодноразово сказав:
„І у нас таке було, і ми таке робили, а ще робили ось
таке...”. Цілком можна припустити, що всі описані вище
саморобні дитячі іграшки, а також подібні до них,
робилися дітьми різних народів і різних часів. Дослідити
це досить важко через нетривалість життя таких іграшок.
Проте очевидно, що інформація щодо їх вироблення
передавалася від покоління до покоління протягом дуже
тривалого часу. І навіть сучасні діти, живучи у світі,
переповненому речами, продовжують робити власноручні
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забавки. Над цим, здається,
досліджувати це явище.

варто

замислитися.

І

Віра Максим.
Поховальний обряд сьогодення
У період загального занепаду культурного життя на
Донеччині, дуже помітного вже у другій половині XX ст.
характерна швидка і невпинна нівеляція етнографічних
особливостей традиційно-побутової культури українців.
Робота над сучасним поховальним обрядом і культом
покійників взагалі вимагає особливої уваги й всебічного
освітлення багатьох явищ, які заховуються з давніх часів і
з'явились у пізніші часи християнства1. Слід зазначити, що
ця галузь родинної обрядовості народної культури є ще
недостатньо вивчена в українській етнологічній науці,
особливо на території східних областей України. Доктор
Зенон Кузеля на початку XX ст. в Етнографічному
збірнику НТШ зазначав, що "ще не маємо ніяких записів з
Таврійської, Вороніжської, Курської, а дуже мало з
Бессарабської і Катеринославської губернії. Не знаємо
нічого про Кубанщину".11 Тому необхідно повно
фіксувати пласт цієї народної культури типового
українського села східних областей України.
Донецька область - центр вугільного басейну з
великою чисельністю шахтарських міст. Серед них
розташоване село Благодатне на південно-східній
околиці України, на відстані приблизно 40 км від
російського кордону. Важливим джерелом для цієї статті
послужили матеріали, зібрані протягом 2004 - 2006 pp. y
селі Благодатне Амвросіївського району. Хочу зазначити,
що прадавні дійства похоронного обряду ще
зберігаються до нашого часу.
Серед балок Донецького кряжу посеред села
протікає звивиста річка Кринка і через це окремі частини
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села часом дуже схожі на півострови. Згідно з народним
світоглядом у діях ритуалу поховання людини не
годилося переправляти небіжчика через річку. Можливо
тому на степових пагорбах існують 5 кладовищ згідно з
місцевою назвою кутків села: на Курському,
Центральному, Хворостянці, в Красновці і ЗарічноМиколаївській частині. У селі є дві християнські
православні церкви. Одна з них дерев'яна перебудована у
1856 р. церква Св. Миколая, згідно з назвою у ЗарічноМиколаївській частині, а друга новозбудована із червоної
цегли церква Вознесіння Господнього замість зруйнованої
за часів радянської влади у центрі села.
Згідно зібраного матеріалу, віруючі люди
похилого віку здебільшого спокійно, з усвідомленням
необхідності ставляться до факту смерті. Намагаються не
грішити, частіше сповідатися і приймати Святе Причастя.
Відчуваючи близьку кончину, рідні питають помираючого
чи покликати "батюшку". Він приходить до свого
парафіянина додому, сповідає і причащає. Але тепер в
більшості випадків священика не повідомляють про
наближену смерть, а запрошують відспівати покійника на
похоронах. Старші віком селяни просять покликати до себе
своїх дітей, навіть якщо їм треба приїхати із віддалених
куточків
країни.
Відчуваючи
смерть,
що
наближається, батько або мати наказує своїм дітям, що
робити по господарству. Трапляються випадки, що
господар заповідає усно своє майно. Разом з тим
зберігається і звичай прощатися з умираючою людиною.
"А плакати в цей час не можна, бо буде вона довго
кончаться".111 Люди розуміли неминучість смерті.
Після смерті людини, про це сповіщають усіх родичів
та односельців. Своєю участю в похоронному обряді усі
засвідчують глибоку шану до померлого та висловлюють
підтримку його сім'ї. Крім того відразу просять сусідів
та групу інших осіб виконати ряд ритуальних послуг:
обмити та нарядити померлого, почитати Псалтир,
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замовити домовину, викопати могилу, готувати
поминальний обід та ін. Хтось із близьких небіжчика
повідомляє священика, з яким належить полагодити всі
питання щодо здійснення християнського похорону.
Звістка спонтанно розповсюджується у різних куточках
села.
Усне сповіщення частини односельців про смерть в
громаді було звичною практикою для населення всієї
України.1* Небіжчиків готували до поховання за
усталеними звичаями. Як тільки померла людина, рідні
ставлять свічку у склянку із насипаною туди пшеницею,
запалюють її, а також лампадку біля ікон. Другу запалену
свічку дають небіжчику у руки, якому потім необхідно
закрити очі. Опісля запрошують жінок ("бабок"), які
уміють провести обряд омовіння померлого. Коли
приходять "баби", кладуть померлого на підлогу,
роздягають, тіло обмивають теплою водою білою
ганчіркою. Наряджають в новий святковий одяг,
"приготований на смерть". Досить часто жінка похилого
віку собі і чоловікові готує такий одяг заздалегідь. Для
себе: "шерстяний платок з квітами, кофту, спідницю
широку чорну, сорочку довгу, панталони, чулки, черевики",
складені всі у вузлик, заховані у скрині чи у шафі. Для
чоловіка приготовані "на смерть" сорочка, кальсони,
костюм, шкарпетки і черевики. Завбачливі жінки купують
ще декілька рушників, біле покривало, багато білих
хусточок для носіїв вінків, домовини, віка тощо, а також у
церкві купують вінчик з написом "Святий Боже..." У
померлих обручки не знімають. Воду, якою обмивали
покійника, виливають під тин або в туалет, "мило і росчоску
викидають під тин, щоб там не топтались"у. Поки привезуть
труну, вносять у хату дві лавки, знімають двері з петель, на
них кладуть покійника головою до ікон, а ногами до порогу.
Померлому закривають рот, зв'язують ноги. На вікні
ставлять свячену воду, яку залишають до сорока днів, для
того, щоб душа мерця приходила попити. Дзеркало у
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хаті закривається простирадлом. Тепер не просять столяра
виготовити труну, а купують її, вінки, дерев'яний хрест у
магазині ритуальних послуг в м. Амвросіївка. Гроб
оббивають всередині білою тканиною. Ці ж самі люди
мостять померлого у гроб. У подушку під голову
покійника накладають деревну стружку, колись вкладали
засушені трави "чебчику" (материнки). За роботу родичі
померлого платять 5 чи 10 гривень або " дарують матерію
на плаття, хустку, що є у хаті"У1. У руки померлому дають
хрест і на шию вішають хрестик на знак віри у Христа.
Навколо гробу запалюють свічки. Поховання неодружених
дівчат і хлопців в селі зберігає деякі елементи з весільної
обрядовості. Дівчині обов'язково одягають фату, білу
сукню, чіпляють квітку на грудях, взувають білі туфлі.
Парубку на грудях також прикріпляють білу квітку, їх одежа
вважається за весільну.
Домовину і віко несуть хлопці перев'язані рушниками.
До вінків прив'язують білі хусточки. Весільний одяг
покійника з усіма атрибутами до деякої міри пояснює
необхідність весільного ритуалу для людини, яка йде "на той
світ".У" Згідно із народними світоглядними уявленнями, усі
дії ритуалу спрямовані на забезпечення успішного переходу
душі померлого у світ предків.
За звичаєм покійник одну ніч повинен залишатися
вдома. Біля нього запалюють свічки, на столі кладуть
ікону, хліб із сіллю, свячену воду, ритуальну страву
"канун" із встромленою в неї свічкою. Двері в хаті
знаходяться постійно відчиненими. Протягом ночі біля
покійника мусить хтось бути, його не можна залишати
самого. На ніч запрошуються старші за віком сусіди. У селі
проводиться обряд відспівування померлого. "Півчі" жінки
співають молитовні псалми до покійника, по черзі читають
Псалтир або про життя святих. Із Псалтиря
вичитують 20 кафизмів старослов'янською мовою. При
кожній кафизмі поминають мерця словами: "Упокой Господи
душу усопшого (називають ім'я)".

71

Десь опівночі гасять свічки. Господарі запрошують
усіх присутніх на поминальну вечерю. Біля столу вони
читають молитви "Отче наш", "Богородице Діво", в кінці
промовляють "Господи благослови". Сідають за трапезу.
Першим вживають "канун" - поминальна кутя приготована
із промитого і відвареного рису, посипана цукром. У
довоєнні роки варили канун із пшеничної крупи, тепер ще
додають родзинки. Хрестяться тричі і кажуть: "Упокой,
Господи, душу покійного (називають ім'я)" і тричі
зачерпнувши ложкою, вживають. У цій вечері не обходяться
без традиційної страви "лапші". Ще залишився давній звичай
готувати її по-домашньому із яєць, молока і борошна.
Їдять зазвичай лапшу із м'ясною юшкою. Ще подають
пиріжки з картоплею чи сиром. Смажені на олії пишки,
помащені медом, розрізані на шматки, їдять із узваром.
Горілки жінки не п'ють, чарки до столу ставлять, а
чоловіки п'ють горілку лише три рази. Вечеряють
недовго, опісля співають молитви "Достойно єсть",
"Благодарім тебе Христе Боже наш", "Царство небесное",
"Со святими упокой". Вночі розходяться, кажуть спасибі
за вечерю, не прощаються. Сусіди і родичі обов'язково
залишаються до ранку з покійником. В цей час у хаті
горить свічка, лампадка біля ікон.
Ранком родичі померлого просять сусідів чоловіків
копати яму на кладовищі. Копачам господарі несуть
обід, який складається із "соусу" (картопля тушкована з
м'ясом), огірків, узвару і пляшки горілки. Копачів у селі
частіше запрошують 6 або 7 чоловік. Як викопають
могилу, то йдуть спочатку додому "обмиваться,
наряджаться, а тоді приходять на похорони, бо вони
будуть нести покійника"1".
Після восьмої години ранку знову приходять півчі
жінки, як було здавна прийнято одспівати померлого,
далі продовжують читати кафізми. У день похорону
односельці поступово надходять попрощатися з
покійним. Чоловіки знімають шапки, перш за все вони
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хрестяться і моляться, поводять себе статечно, не
вітаються з присутніми. На стіл кладуть гроші, печиво,
цукерки чи яйця.
На прохання родичів перед полуднем приходить
священик до покійника, бере в руки кадило, хрест,
Євангеліє і починає проводити панахиду. Півчі жінки
йому допомагають у службі. Всі присутні тримають у
руці в хусточці запалені свічки. Священик "печатає
гроб" - читає текст відпускної молитви, який кладе у
труну померлого. Пучечком м'яти кропить із миски
свяченою водою покійника, а також землю, принесену в
носовій хустинці. Після виголошення "вічної памяті",
люди гасять свічки. На завершення священик дозволяє
попрощатися з померлим. За виконану роботу
відспівування небіжчика, родичі дають півчим гроші,
буває що цукерки,пиріжки. Священику також платять
гроші, пригощають печивом, цукерками, пиріжками.
До домовини підходять спочатку близькі родичі,
хрестяться, цілують вінець на лобі покійника, оплакують,
голосять і питають: "Нащо бросив нас? Хто ж нам буде
підсказувать?" Або "Чого так рано пішла від нас? Більше
ми тебе не побачимо." Тужать.
Жителі села виходять з хати, родичі померлого
перев'язують хусткою руку чоловіків, які будуть нести
домовину. Виносять померлого ногами вперед, щоб
"смерть не поверталась". Ставлять домовину на
подвір'ї на мари – дерев'яні ноші, які постійно
зберігаються у дворі крайньої хати, найближче
розташованої до кладовища.
Мари посередині перев'язують хусткою. Сусіди, які
не йдуть на кладовище, прощаються із померлим.
Цілують вінець на лобі, буває і руки цілують, голосять.
Коли покійника винесли із двору, залишені вдома жінки
зачиняють ворота, відразу повертаються до хати. Одна із
них розкидає по хаті пшеницю із склянки, в якій стояла
свічка
біля
померлого.
Інші
жінки
швидко
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"управляються" із прибиранням в хаті, замітають і миють
підлогу з метою, щоб зробити повернення покійного
неможливим. Зметену пшеницю викидають курям у
дворі.
За усталеним звичаєм на похороні чоловікам і
жінкам, які беруть участь в поховальному обряді,
пов'язують хустки за ліву руку на пам'ятку про
померлого.
Попереду
поховальної
процесії
на
кладовище іде чоловік з дерев'яним хрестом
перев'язаним навхрест рушником із народним
орнаментом. Поруч жінка несе ікону Божої Матері,
обрамлену хусткою. Якщо померлий – чоловічої статі,
тоді мешканка села несе ікону Ісуса Христа. За ними
жінки беруть в руки вінки та живі квіти. На кришку
домовини кладуть рушник, а також хліб із вдавленою
посередині сіллю.
Якщо померлого у церкві відспівують, тоді процесія іде з
хоругвами, які несуть чоловіки. Труну і віко везуть на
вантажній машині із застеленим килимом. Бокове
дзеркало машини перев'язують хусточкою. Чоловіки
витягають на машину мари, щоб потім нести на них
гроб по кладовищу. Дещо раніше труну везли кіньми
на возі, частіше люди несли покійника на плечах. За
домовиною йдуть родичі та односельці, які несуть канун
і свячену воду.
Не варто обганяти похід із процесією, вважається
непристойним не зупинитися, потрібно вшанувати
померлого мовчанням. На роздоріжжі стелять рушник
чи хустку на землю, машина з гробом зупиняється на
хвилину, далі процесія проходить по рушнику. Перед
ворітьми цвинтаря
також кладуть хустку на землю. Ще до середини XX ст.
на воротах в'язали рушник, через який проносили
домовину. Опісля похорону, хто забажає, хустку забирає
собі. Домовину укладають на мари і шестеро чоловіків
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переносять на руках через хустку по кладовищу до
могили.
Односельці стараються поховати померлого біля
могил його родичів. Самогубців раніше ховали за
кладовищем, не кликали священика. Тепер цього
правила не дотримуються. Відразу не мають можливості
"запечатати" могилу. Вирішують це питання дещо
пізніше, коли приходить письмовий дозвіл із церкви.
Процесія прямує по кладовищу в такому ж порядку,
як йшли по селу.
Сумний обряд поховання супроводжується
плачем по померлому. Біля могили жінки розв'язують
ноги зв'язані шнурком, щоб "міг на тому світі ходити".
По народному уявленню буханець хліба, знятий з
кришки труни допомагає подолати хворобу тому, хто
"слабий на мочовик". Вважають, що для цього
потрібно з'їсти три буханці взяті з похорон. Деякі
мешканці вірять в цілющу силу рушника, знятого з
кришки. У міфологічній традиції збереглося язичницьке
вірування із присутністю взаємо переплетених
елементів фетишизму – віра у надприродні
властивості предметів. Ним обмотують болюче місце
людини, чи голову, чи ноги. Ікону відносять до хати
покійного.
Після оголошення "Вічної пам'яті" прибивають
віко до домовини. Родичі оплакують небіжчика.
Труну опускають четверо чоловіків на суцільному
рушнику довжиною 12 м, який ділять між собою порівну.
Після поховання, рушник витягають наверх.
Ховають труну з тілом померлого у могилу
головою на захід, а обличчя повернуте лицем на схід,
щоб він "бачив схід сонця". Така орієнтація вказує на
слов'янське етнічне походження українця. Родичі при
похованні кидають у могилу по три жменьки землі.
Дехто із родичів висипає землю із хустинки, яку
"запечатував" священик навхрест у яму.
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Чоловіки трьома лопатами засипають і формують
могилу, встановлюють в головах християнина хрест.
Висипають на могилу залишки кануну у вигляді хреста,
яким
пригощали
присутніх
на
кладовищі.
Розставляють на могилі принесені вінки та квіти.
Жінки промовляють царство небесне покійному і
розходяться на поминальний обід.
Чоловіки ділять між собою довгий 12-метровий
рушник, забирають у дарунок, щоб "було чим
утиратись". Відносять ноші, лопати, останніми
повертаються із цвинтаря.
Після похорону у селі влаштовують ритуальний
обід – звичай вшанування померлого "поминальний
обід". Родичі померлого запрошують на нього усіх людей
ще на кладовищі. Повертаючись з кладовища, люди
вдома виконують обрядове омивання рук. На
приготованих до обіду застелених "клейонками" столах
кладуть нарізаний хліб, ложки. Посеред столу
обов'язково ставлять ритуальну страву – канун,
прикрашений родзинками чи цукерками у вигляді
хрестика. Усі присутні стають за стіл. Півчі жінки
співають молитву "За упокой", хрестяться, тоді
сідають. Першим господар бере канун, тричі
зачерпнувши ложкою. За ним повторюють обряд інші і
промовляють: "царство небесне".
На поминальному обіді готують три основні
страви – борщ, пиріжки і узвар. Кожному окремо у
мисочці подають борщ. У довоєнні роки їли із однієї
великої миски так, щоб можна було дістати ложкою.
При похоронах у піст варять пісний борщ. Місцеві
куховарки готують пиріжки з начинкою із свинячої чи
курячої печінки перемішаною з картоплею, їх
вживають із сметаною. Тоді можуть випити чарку
горілки, дозволяють пити тричі. При цьому кажуть
"царство небесне". Інші пиріжки із солодкою
начинкою подають з узваром. На столі можуть бути

78

оселедці, смажена риба тощо, але страв готують
небагато. Обідають не довго, опісля кажуть: "Спасибі
кухаркам, що наготовили". Не прощаються.
На дев'ять днів після смерті спочилого родичі
смажать пишки на олії, зверху мастять медом. Несуть
сусідам, щоб пом'янули. Йдуть до церкви, несуть
буханець хліба, цукор, олію, вино "Кагор" для відправи
панахиди. Платять за проведення панахиди 4-6 грн.,
купують дві великі свічки, приносять із собою "граматки"
із вказаними іменами померлих.
У хаті в цей день не збираються, несуть канун на
кладовище. Ложечку кануну розсипають на могилі, щоб
пташки прилітали. Протягом усіх сорока днів
поминають спочилого молитвою, щоб померлий був
прийнятий в царство небесне і там завжди перебував з
Богом.
У хаті на вікні склянка з водою не прибирається і
не знімається рушник з ікон, бо вважають що "душа
покійника навідується попити. Якщо зменшується вода,
то душа його пила". Опісля відносять воду на кладовище і
виливають на могилку. Запрошують односельців, як ідуть
на кладовище.
Поминають покійника і через рік, називають
"роковини". Протягом цього періоду родичі носять
жалобу за померлим. У свята не співають, не
танцюють, вдягаються переважно у чорний жалобний
колір одягу.
Помалу, під натиском нових умов, зникають
традиції народних обрядів. Ще до середини XX ст.
опускали в домовину труну на домотканих рушниках. На
похоронах носіїв чоловіків зав'язували за ліву руку
рушниками,
тепер
в'яжуть
хустками.
Проте
старовинний звичай поховального обряду передається
від одного покоління до наступного, пов'язаний
уявленнями про "той світ", де людина продовжує життя
після смерті.
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Ще досить стійко ставлять воду на вікні, "щоб
душа напилася води", незважаючи на заборону священика
УПЦ Московського патріархату Миколаївської церкви,
який ігнорує народний звичай. Жителі села
збентежені, сумніваються як поступати із звичаєм,
адже так робили здавна їхні батьки і прадіди. Традиція,
що є важливою складовою етнічної культури,
відповідає архаїчним елементам етносу, поступово
насильницьки спрощується. Адже вона забезпечує
стійкість, притаманну ритму духовності, порушення
якої викликає у населення емоційну реакцію на зміну
усталених норм, котра задає цілісність нашій свідомості.
Кожний обряд було естетично оформлено, щоб впливати
не стільки на розум, скільки на почуття, породжувати
вірування.Зовсім інакше до цього ставиться священик
УПЦ Київського патріархату церкви Вознесіння. Він не
втручається в обрядодії мешканців Благодатного. До того ж
після поминальної служби над покійним постійно
супроводжує похоронну процесію аж до цвинтаря, де
виголошує прощальну промову. Своєю присутністю він
намагається
урочисто
доповнити
традиційний
поховальний обряд. І все ж парафіяни церкви УПЦ
Московського
патріархату розповідають, що їх
налаштовують проти церкви Київського патріархату.
Мовляв, це розкольники.
Прошу замислитися: кого вони обговорюють? Своїх
односельців, які є частиною українського народу і його
державності. Адже в першу чергу священики мають
проповідувати толерантне ставлення один до одного,
інших віросповідань, щоб вони спокійно в мирі жили.
Жителі Благодатного відвідують новозбудовану
церкву, патріархом всієї України якої є святійший
Філарет, уродженець їхнього села, не бажають неприязні
між родинами і односельцями. Загалом можна
стверджувати, що в селі порівняно добре збереглася
ритуальна визначеність поховального обряду, частини
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української традиційної культури. До сьогодення значна
частина селян, особливо представників старшого і
середнього поколінь є носіями етнографічної культури та
інформації.
Прадавні звичаї поховального обряду ще тримаються і
до нашого часу у ритуальних нормах поведінки селян.
Звичай приготувати одяг на смерть, супроводжувати
покійника до могили, справляти поминки – ці дійства ще
можна спостерігати у кожному селі.
У містах поховальним обрядом займаються
працівники ритуальних служб, які нівелюють народний
звичай. Тепер навіть проводять виставки ритуальної
атрибутики. Одна з них відбулася у 2005 році в
донецькому виставковому центрі "Експо-Донбас". Окрім
вітчизняних учасників були представлені із Росії, Польщі,
Німеччини та Чехії найновіші зразки ритуальної
атрибутики: саркофаги, вінки із траурними стрічками,
жалобне вбрання. Цей бізнес нині розвивається
солідними темпами. Вже трапляються випадки, як
працівники ритуальних служб в Україні проводять
кремацію
тіла
померлого,
урну
з
прахом
захоронюють без урочистостей і вшанування
покійника,
що
тепер
виглядають
"модними"
похоронами. Мода на такі поховання прийшла із
Скандинавії до Німеччини у 80-х роках XX ст.
У Німеччині після богослужіння працівники
ритуальної служби виносять із каплиці урну з прахом
померлої особи. За нею йде траурна процесія. Рідні та
близькі покійного залишаються у церкві та поминають
його за кавою та тістечками. Працівники ритуальної
служби закопують урну десь на цвинтарному лузі,
старанно маскують місце поховання травою та дерном і
прикривають невеликим камнем-валуном. Суть полягає в
тому, щоб ніхто, окрім адміністрації такого модерного
цвинтаря не знав, де спочиває покійник. На полі
височіє лише один монумент, який вказує на ритуальне
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призначення цього місця. У місті Копенгагені до 90
відсотків поховань є анонімними. У Німеччині кількість
анонімних поховань лише впродовж минулого року зросла
на 15 відсотків. А в місті Фленсбурх ховають у такий
спосіб більше 50 відсотків померлих. Пояснення
просте: це місто у Німеччині займає перше місце за
кількістю самотніх мешканців. Причиною є те, що
молодь виїхала в пошуках роботи та кращого життя до
заможних західних земель, а старенькі залишилися
самі. У Європі починає вмирати один із найстаріших
ритуалів людства, а родичі позбавляються місця жалоби.
Враховуючи міграційні потоки переміщення народів
різних національностей по Україні і українців поза межі
України, переважно на захід у Європу, цілком можлива
швидка нівеляція поховального обряду. Для збереження
етнічної культури, успадкованого комплексу традицій і
звичаїв складаються несприятливі умови. Ми стаємо
учасниками глобалізації світу і культура підпадає під
цей вплив. Нам дуже важливо зберегти свою
ідентичність, основу нашої духовності. Доки існують
традиції, існує культура.
Зігнаїда Гіленко. "Глечики" з села Благодатного
З давніх часів повелося так, що наших земляківодносельців, всюди називають «глечиками». Чому ж до
них приклеїлося це прізвисько?
На території сучасного Амвросіївського району є
поклад и глини, що за жирністю, м'якістю та в'язкістю
пригодні для гончарства. На початку XX століття один із
заможних мешканців села Благодатне, яке тоді мало назву
Амвросіївської слободи, Солодовник привіз із Таврії двох
майстрів гончарної справи. З ними Солодовник склав
угоду, за якою вони навчили гончарству його та
чотирнадцятирічного хлопчика Кузьму Білостоцького.
Після повернення таврійських майстрів додому,
Солодовников сам очолив власну майстерню і в поміч собі
взяв декількох хлопчиків - підлітків у підмайстри. Кузьми
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Білостоцького у той час вже не було в селі, бо його забрали
до царського війська.
Вироблені в майстерні Солодовникова товари
користувалися на ярмарках (а їх в Благодатному
проводили по 3-4 рази на рік) великим попитом, бо були
потрібні і в господарстві, і в побуті та мали гарну якість.
Минула перша світова війна, - революція 1917 року,
до рідної домівки повернувся Білостоцький Кузьма
Петрович. На подвір'ї свого батька він відкрив власну
майстерню, і сам став за майстра. Своїх двох братів
Данила та Івана навчив своєї справи. Так разом і
працювали до 1929 року.
Коли в селі ще дві родини почали займатися
було створено кооператив.
гончарною справою,
Проіснував він недовго, бо виникла нова організація
гончарів «Райлитром», що проіснувала до початку Великої
Вітчизняної війни.
Іван Білостоцький не повернувся з фронту, Данило
Білостоцький виїхав у місто Таганрог. І тільки Кузьма,
один з братів, лишився вірний гончарству. Він відкрив
майстерню від колгоспу «Сталінський металіст». Деякий
час працював сам, а згодом - з сином Петром. Солодовник
також відкрив майстерню від колгоспу ім. «Загиблих
комунарів».
Пізніше в селі гончарством займалися три родини: у
"центрі" - Лига Степан Степанович, на «лимані» - рід
Білостоцьких, на «курському» - рід Василянських, відомий
тим, що майже всі будинки в селі були вкриті «їхньою»
черепицею.
Глину для майстерень почали брати на
другому заводі (сучасний в'їзд на пос. Амвросіївський), бо
в'язкість глини там була та, що треба: жирна і нежирна.
Підвозили її до майстерень бричками на коровах та кіньми,
яких брали з промкомбінату. Гончарку і пісок підвозив
Бродяний.
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Вироби виготовлялися на станку. В дію його
приводили ногою. На верхній круг клали підготовлену
глину, а по центру в русі виготовлявся виріб. За один день
- від ЗО до 50 штук якісної продукції.
Як розповідав Василянський Василь Дмитрович,
їхній сім'ї доводилося працювати надто багато. Вся родина
брала участь у цій справі, навіть невістки. Найбільший
внесок у справу зробили Микола 1930 року народження та
Василь 1932 року народження. Саме вони доглядали за
гончарною піччю, що була на їхньому подвір'ї. Вона була
розміром приблизно 2,5 х 6 метрів. Така піч вважалася
розрахованою на 1000 літрів.
Надто цікавий сам процес виготовлення продукції.
На низ у піч ставили глечики, бо були більш
витривалішими, а на верх доставлялися банки, потім
макітри. Температура в печі повинна була сягати 480
градусів Цельсія. Для того, щоб натопити піч
використовували перекотиполе, яке збирали сім'єю по
балкам, що ведуть до хутора Ново-Петрівка. Тільки для
однієї випічки треба було зібрати 3-4 гарби цієї трави. В
піч закладали перекотиполе, яке горіло безперервно 12
годин. Дим виходив через отвори, підведені до 6-8 труб.
Накалялося так, що глина ставала, за висловом майстра, аж
«білою». Для того, щоб перемістити виріб для обжигу з
одного місця на інше, використовували довгі металеві
вила.
Після випічки вироби повинні були стояти у печі
поки вона затухне: приблизно від півтора до двох діб.
Потім через дверцята, які зазвичай закладалися браком або
боєм і замазувалися глиною, розбиралися і діставалися
готові вироби. Щоб при цьому не обпектись, обов'язково
одягали шапку вушанку, валянки, рукавиці.
Потім вироби сушили і поливали свинцем, який
розтоплювали у величезних казанах вмісткістю - відер по
п'ять і вимішували до тих пір, доки рідина не
перетворювалася на пісок. На це йшла майже доба.

84

Для надання виробу потрібного кольору збирали
кольорове каміння на пагорбах, що розташовані між
Благодатним та Ново-Петрівкою. Було каміння зеленого,
синього та жовтого кольорів. Змільчений камінь мішали зі
свинцем і просіювали таким ситом, що крізь нього й вода
не тече. Отриманий пил зсипали у залізну ступу. Таким
способом підфарбовували дуршлаги, макітри, банки для
збереження меду та варення.
Готову продукцію на продаж возили до Катику
(тепер - місто Шахтарськ), Чістяково (тепер - місто Торез),
Зугресу. Виїжджали з дому рано-вранці, кіньми, що були
від підприємства, а бувало й коровами.
Великим попитом на базарах користувалися
глечики: прості і кубики. І тут відзначилися наші земляки.
Для того, щоб перевірити, чи якісний горщик, треба було
вміти підкинути його так, щоб той двічі перевернувшись у
повітрі, упав долі на дно і не розбився - це вважалося
продукцією вищого ґатунку, якщо розбився - брак. Але
секрет був ще і в тому, що його треба було правильно
підкидувати. Зробити це міг тільки той, хто знався на цій
справі. Покупці підходили до продавців гончарних виробів
і питали, чи є серед них «глечики»? Саме в їх числі і їздив
зачасту, тоді ще хлопцем, В.Д. Василянський, що ї нині
проживає в Благодатному. Він був спритним, вправним,
майстровим, що саме цим методом перевірив якість
продукції. Виходило, що Благодатнівські глечики були
найкращими, а мешканців села й до цих пір називають
«глечиками».
Окрім того, що вироби продавали, їх ще здавали в
«метпром», де приймальником працював Юхим Філіпович
Свірідоненко (ярий комуніст, проживав в центрі села, біля
мосту). При прийомі продукцію розподіляв так: сирець
(недопал), брак (бита), якісна (гарна). Оплата за вироблену
продукцію проводилася один раз в кінці місяця.
Серед гончарних виробів наших майстрів були:
дуршлаг, опарник, глечик, макітра, махотка, банка, миска,
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вішалочка, одиночка, двойник, п'ятирник (приблизно
дорівнює одному літрові), четверик (приблизно –двом
літрам), семирик як стакан, шестирик - 0,6 літра і
найменшою була макітра. Майже всі зразки цих виробів
зібрано в музеї історії села Благодатного.
Майстри шукали шляхи по виготовленню жженої
черепиці. Та була вона невдалою. Тільки з 1950 - 1960
років почали виготовляти її на цементній основі з
добавлянням піску та води. Для заготовок були спеціальні
металеві пластини на які накладався приготований
матеріал і розгладжували далі гладилками. Товщина
повинна була бути до 10 мм. Зверху притрушували
цементом та збризкували водою. Потім ще раз протягували
«гладилкою». У станку був ричаг, на нього наступали
ногою і знімали черепицю, після чого її клали на
спеціальні полиці, щоб сохла. Висохлу замочували на 3-4
дні в мочилках з водою.
Отже, сміливо можна сказати, що свій початок
гончарне ремесло в Благодатному бере з кінця XIX
століття, а на початку XX століття – село стає його
центром.

Євдокія Антонова.
Ткацтво на Донеччині минувшина і сьогодення
Історія ткацтва Донеччини – тема, яку до цього часу
ніхто не досліджував, хоча поява ткацтва, його розвиток,
минуле та сучасне приваблювали багатьох наукових
працівників, мистецтвознавців та народних майстрів.
Отже, нам потрібно було:
1. Дослідити історичний шлях розвитку та
формування ткацтва в нашому регіоні;
2. Ознайомитися з загальними відомостями, щодо
методики вирощування, обробки сировини;
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3. Вивчити функціональне призначення тканин та
вірування народу пов’язані з ним.
Джерельною базою нашої роботи були:
1. Альбоми, фотокартки, каталоги, матеріали фондів
та
експозицій
краєзнавчих
музеїв
Донецького
Маріупольського, Луганського, Краснодонського, ш.
Лідієвка; с. Богоявленка Маріїнського р-ну; археології та
етнографії ДонНУ та етнографічного музею «Берегиня»
НВК № 91.
2. Матеріали опитувань і анкетувань інформаторів
(майстринь).
3. Приватні колекції.
На півдні України серед багатьох польових культур
вирощували коноплі та кропиву. У 40-і роки XX ст. була
зроблена спроба вирощувати бавовну на території
Донецького краю, яка залишилася на експериментальному
рівні – вона тут не прижилася.
Перші поселенці – козаки займались головним чином
випасним скотарством. Вівці давали більше користі, ніж
корови, бо з їхнього молока виготовляли бринзу, а з вовни
– сукно. 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. Найбільшого
розвитку досягає домашнє виробництво тканин у другій
половині XVIII ст. – середині XIX ст. після скасування
кріпосного права у 1861р.
Але
у
промислово-розвинених
районах
Слобожанщини
(сучасні
Харківщина,
Луганщина,
Донеччина)
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.
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З 1972 р. у Донецьку, а згодом і в Макіївці на
привізній з Казахстану, Узбекистану та Таджикістану
сировині 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.
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, нажаль, сучасне професійне ткацтво через
сьогоденну духовну свідомість, зазнають спрощення рис
сакральних образів чисто суб’єктивними, реалістичними,
натуралістичними якостями.
По всій Україні почався процес відродження
народних промислів, зокрема і виготовлення тканин за
народними традиціями. Та на жаль на Донеччини 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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ПЕРЕЛІК АРХЕОЛОГІЧНИХ ЗНАХІДОК І ЗАЛИШКІВ ТКАЦТВА
НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОЇ УКРАЇНИ

Вік

Місце
знахідки

Що
знайдено

2 ст .до
н.е.
2, ст. до
н.е.
IV ст.до
н.е.
IV ст.до
н.е.
IV ст.до
н.е.
III ст.до
н.е.

Донецька обл.

Прясельце

Донецька обл.

Бронзова голка
для шитва
Золота
пектораль
Срібна амфора

III ст.до
н.е.

Сватова
Лучка,.

I ст. н.е.

Соколова
могила

IV ст. н.е.

Мартиківський
скарб.
Донецька обл.

X-XI
н.е.

ст.

Товста могила .
Курган
Чортомлик
Гайманова
могила
Могильник
Керч

м.

тема

Два скіфи шиють
одяг.
Побут скіфів

Позолочена
срібна ваза
Текстильні
фрагменти
шпалерної
тканини
Залишки
жіночого
вбрання
Шматок
шовкової
тканини
Залишки одягу

одяг з аплікацією з
кольорової шкіри
Зображення качок
на
морі,
зображення
вершників)
золоте гаптування

Половецькі
кам'яні баби

відбиті
зразки
декорування одягу

Золоте шитво

Джерела:
1.Пірко В.О. Заселення і господарське освоєння степової
України в XVI-XVIII ст. – Д.: Східний видавничий дім,
2004. – 223 с.
2. Пірко В.О. Заселення Донеччини в XVI-XVIII ст.
Короткий історичний нарис і уривки з джерел. – Д.:
Cхідний видавничий дім, 2003. – 180 с.
3.Тыркалова Н.А., Чаплинская О.М. Музей народного
быта. Мариупольский краеведческий музей. – М.: ОАО
Макрохим, 2003. – 10 с.
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Ірина Тішина.
Народні картинки у збірці музею Народної архітектури
та побуту с. Прелєсне.
Основою культури кожного народу, її душею є
народна творчість, що живить своїми невичерпними
творчими силами професійне мистецтво. В народному
мистецтві знаходять вираз світобачення і світогляд
народних мас, творчий темперамент і геній народу,
традиції попередніх поколінь.
Народні картинки, створені невідомими авторами цінне надбання української культури. У збірці музею
Народної архітектури, побуту та дитячої творчості їх 14.
Виконані вони олійними фарбами на фанері та склі в кінці
19- на початку 20-століття.
Твори цього жанру, якими прикрашали інтер'єри
селянських хат, найбільше пов'язані з життям народу. На
них з великою любов'ю і щирістю відтворено краєвиди
рідної природи, чарівний світ українського села, звичаїв і
народних свят. Малювали світ в якому жили. Перед нами
класичне село, яким воно є в уяві українця: краєвиди з
хатками, вітряком, стрункими тополями, ставками з гусьми.
Мальовничий "Пейзаж з хатинами" - дві традиційні
білостінні хатини, навколо яких кучеряві дерева і стрункі
тополі. "Місячна ніч" - місячне сяйво відбивається від
дзеркальної поверхні води на вітряк, білобокі хатини і
дерева навколо садиби. І саме первозданна природа
створює почуття романтизму.
Здебільшого по селах поширювалися сповнені чару
і теплоти жанрові картини на тему селянської долі,
кохання, яким притаманний високий рівень поетичності
зображення побуту села. Це самобутнє малювання передає
чисте почуття закоханих, що зустрілися біля річки з двома
лебедями на тлі білої селянської хатини та квітучої
української природи ( "Побачення"). На картині "Зоряний
ранок" вершник напуває коня з річки, що тече по луках з
поодинокими деревами і садибою. Вдалині червоніє ліс,
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який спалахнув від перших сонячних променів. Небо
голубе із рожевими хмаринками, на обрії темне. Чудові
пейзажі з рибалками на річці. Перед нами один з них. Встає
сонце. Перші промені запалюють голубе плесо річки, серед
якої в човні пливе до берега рибалка, де його на стежині
чекає жінка з горщиком в руках. Поодаль високі кучеряві
дерева. А за річкою, серед осокорів, будинок з
гостроверхою вежею. Небо від червоного до бірюзового.
Ідеалізація сільського життя зачаровує глядача, викликає
добру усмішку, тривожить душу.
Народні художники черпали теми з народного
фолькльору, а також творів українських письменників. В
колекції музею шевченківська "Катерина". На стежині за
селом стоїть жінка з дитиною на руках. Вбрана в темно
коричневу свитку, голова пов'язана білою хустиною,
босоніж, з торбою за плечима. Обличчя Катерини бліде,
сповнене відчаю, а в очах самотність, страх за майбутнє. В
таких образах відбивалися реальні страждання народу,
реалізувалися норми християнської моралі.
Не менш привабливі наївні картинки з
зображенням пейзажу поміщицьких маєтків і парків,
намальовані самими власниками або їх дворовими
людьми. В експозиції дві картини - "Пейзаж з будинком"
(двохповерховий палац споруджений у формах класицизму
з бельведером навколо якого кучеряві дерева та кущі.
Поряд з ним річка з аркоподібним містком, а за пагорбом
селянська хатина і церква. Небо від голубого до світложовтого) і " Я Вас ждала" ( поетичний куточок парку з
альтанкою і з лебедями на озері. А на передньому плані
сидить жінка у вишуканому вбранні). Колірна гама творів
гармонійна, злагоджена. Однією з таємниць творчості
народних майстрів є те, що вони, користуючись вкрай
обмеженими засобами вираження, вміли домагатися
максимальної повноти художнього вислову.
Незвичайно і святково виглядала в людській оселі
народна картинка за склом. Намальована на прозорому,
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матеріалі, вона враз змінює свою художню вартість. Вся
аж ніби спалахує, дзвенить! Щоб писати на склі, митець
мусив володіти особливою, якоюсь таємничою уявою,
адже малюється немов навиворіт, а глядач сприймає
зображення дзеркально. Художник спочатку наносив
контур малюнка, а потім замальовував його промовистими
кольоровими плямами. Досягався загальний ритмічний
рух, відчувалася дія близька за ефектом впливовості на
слухача мелодійної пісні. В колекції музею дві картинки живописний "Пейзаж з озером і лебедями" і "Сільський
пейзаж з хатиною", на яких відтворено на прозорому склі
ні з чим незрівнянну красу природи. Ці самобутні перлини
народної творчості, мов зоряні діаманти, завжди мали
успіх, а отже й попит. Простолюд тягся до них, вважаючи,
що картинки послані в його хату від самого Бога. Живопис
на склі - це яскрава сторінка образотворчого фольклору,
що живився і виріс на багатих мистецьких традиціях
минулого.
Художники - примітивісти своєрідно зображують
навколишній світ, ніби спрощено, з порушенням
пропорцій,
трактованих
площиною,
і
водночас
просторово, ніби реалістично. Вони не мали змоги пройти
школу професійного навчання, або їхня освіта
обмежувалася початковими стадіями засвоєння певних
навичок. А напівграмотні написи свідчать про те, що деякі
з них не закінчували навіть початкової сільської школи.
Це мистецтво невчене, але цінне відсутністю всяких
навчених штампів. А за своїми якостями, роботи народних
майстрів, чиї імена загубилися в часі, бо вони були надто
скромними і не ставили дат і підписів, не поступаються
творам професійних митців, що забезпечує їм задовільний
стан збереження у продовж століть. А скільки таких
художніх простонародних перлин загубилося, зникло на
нашій багатостраждальній талановитій землі. Зібрати б їх!
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Раїса Мазоха.
Марко Микитович Залізняк
У фондах Красноармійського
історичного музею зберігаються
архівні
та
фотодокументи
М.М.Залізняка.
Можливо вони не викликали
б у істориків та краєзнавців
зацікавленість, але за цими
фотографіями стоїть цікава і
непересічна постать фотоаматора.
В
музеї,
крім
фотографій,
зберігаються і спогади Марка
Микитовича, і щоденники, які допомагають достовірно
розкрити його історичну постать. (У всіх наведених
спогадах даних матеріалів зберігається лексика автора).
Хто ж він такий Марко Микитович Залізняк?
Народився М.М.Залізняк (Желєзняк) 5 травня 1893
року у селі Сергіївка Красноармійського району у
селянській родині. Із спогадів Андрія Марковича
Залізняка, його сина, відомо, що батько Марка
Микитовича (дід Микита) володів 7 десятинами надільної
землі, і був набожною людиною.
М.М.Залізняк закінчив двокласну школу. У 1905
році, у 12-річному віці, у газеті “Сельский вестник”, яку
батько на протязі багатьох років виписував з Москви,
прочитав об’яву: “Хто хоче заробити 100 карбованців на
місяць, займись фотографією.”
Як згадує Марко Микитович у своїх спогадах
“Воспоминание о пережитих фактах и о роли
фотолюбительства” 1а
“История моего фотолюбительства началась с 1905
года в возрасте 12 лет”. Під час різдвяних свят, колядуючи
та щедруючи, я назбирав 4 карбованці сріблом. Став
віддавати батькові, а той каже: “Мені твої гроші
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непотрібні, я подивлюсь, чи зумієш ти ними
розпорядитися”.
Марко за допомогою начальника пошти оформив
замовлення і через деякий час одержав посилку з Харкова:
фотоапарат фірми “Анатолій Вернер и К*” з приладдям. З
того часу він не розлучався з ним. Але скільки довелося
випробувати невдач та розчарувань, поки в хлопчачих
руках з’явився перший знімок.
З щоденника: “І ось я почав фотографувати... Та
проявляти в конюшні у темному вуглі, при відкритих
дверях, і отримував чорну пластину. Батько ,
посміхаючись, мені говорить: “На коробці написано
“Фотокартонет”, значить карток нет”. Але згодом до нас у
село приїхало німецьке сімейство... І я побачив, як їх син,
проявляє фото в кімнаті, зовсім закриваючи вікна ковдрою.
Я став робити також, і в мене знімки стали гарно
виходити.”
У серпні 1914 року Залізняк був призваний до армії, а
вдома залишив дружину та малого сина Терентія (1913
року народження). В Бахмуті він разом з односельчанином
Савою Теодорським був призначений в гвардію
Петрограду (до царя на службу).
Усім (60-ти гвардійцям) дали місячну відпустку
додому, “щоб явились героями”. По закінченню її він
приїхав на збірний пункт у Бахмут у старій рваній одежині,
як порадив батько. І цим усе зіпсував. Його, і ще 15-тьох
таких як він, начальник вивів із шеренги і сказав, що у
царя такі голодранці служити не будуть. І направили їх
служити не до Петрограда, а у Варшавську гвардію.
Довезли їх до Мінську, але потім вернули до Харкова, бо
німець уже захопив Варшаву. Усього один місяць навчали,
і як згадує Залізняк в останній день навчання деякі не
могли відповісти, як називаються частини гвинтівки”, і
зразу ж відправили на передову (у Тернопіль).
І де б не був Марко Микитович, завжди з ним у
речовому мішечку був його фотоапарат, “холщовий
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червоний ліхтар”, що складався, а за халявою чобіт
склянки з проявником та закріпляючою речовиною. Треба
зауважити, що фотографи на той час, потрібні були в
кожному полку, за словами Марка Микитовича “щоб
зробити після війни музей.” Офіцери, дізнавшись про те,
що Залізняк фотограф, забрали його та ще трьох в штаб
корпусу на іспити (випробування). Апарат був
незнайомий, але Марко Микитович виявив кмітливість
(навів чіткість), і його залишили при штабі. Через місяць
він одержав атестат про закінчення курсів, і був
відряджений в штаб 20 Галицького полку. Прибувши до
цього полку, як згадує Марко Микитович, з ним трапилась
така пригода при зустрічі з начальником.
З щоденника: “Заходю та й кажу: “Здравствуйте, з
середою, будьте здорові!” – як бабуся нас поздоровляла. А
він грізно: “Ти хто такий будеш?” Я кажу “Фотограф” –
“Сомнітельний фотограф, іди до вістових.”
А через декілька днів Залізняк зробив за наказом
ротного перший знімок на фронті: це було вручення
нагород героям. Потім фотографував самого ротного,
однополчан в окопах і на відпочинку, а іноді і під вогнем.
З щоденника: “На третий день немец начал среди
белого дня обстрел наших окопов. Как мне денщик
ротного принес аппарат и говорит: “Ротный приказал,
чтобы вылез наверх окопов и сфотографировал разрывы
снарядов над нашими окопами. Я подумал: “Назвался
груздем – полезай в кузов.” Все солдаты у бойниц головы
прислоняют к стене… а я вылез и слышу, как один снаряд
разорвался метрах в 10-ти от меня, а те дальше. Я щелкнул.
Снимок очень хороший получился.”
Згодом Марко Микитович відмовився бути
фотографом за наказом ротного, але
продовжував
фотографувати в себе у взводі і тільки своїм
“фотокартонетом”.
На фронтах першої світової мужньо і сміливо воював
Залізняк, за що ще на початку служби отримав нагороду,
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але знайшла вона його вже після повернення зі шпиталю, в
49-й Брестському полку. (записна книжка, номер нагороди
Георгіївський хрест 4 ст. № 102 181, 30 липня 1918 р.).
Зі спогадів сина М.М.Залізняка, Андрія Марковича:
“Він (батько) з товаришем погодився добровільно
доставити патрони за два кілометри від того міста, де вони
були, туди, де йшов бій. На груди прив’язали їм
утиральниками по два цинка патронів, і полізли вони по
кювету під безперервним обстрілом. Патрони вони
доставили, їх розцілували і записали їхні прізвища. На
нагороди ніхто не сподівався.” Це було 22 квітня 1915р.
1б А вже 5 травня 1915р. під час бою Залізняк був тяжко
поранений у груди. У Брест-Литовську його як
тяжкопораненого повинні були зняти з поїзда і залишити в
міському шпиталі. Але як він згадує: “А мені дуже
хотілося їхати далі від війни в тил. Я встав з койки, вийшов
з вагону, а поряд вагони-теплушки з легкопораненими. Я
підійшов до такого вагону, показую жестом одному
солдату: “Підсади мене у вагон”. Він підсадив...” На койці
пасажирського вагону я залишив речовий мішок, що
знаходився у мене в головах. А там був мій фотокартонет
та негативи, що були зроблені на передовій.” Так він з
легкопораненими бійцями потрапив до Москви, але
загубив речовий мішок з своїм знаряддям та фотоапаратом.
Так загубився перший фотоапарат Залізняка.
У Москві Марко Микитович був направлений до
Єрмаковського розподільного шпиталю, а потім тижня
через два він був переведений в шпиталь при музеї
Олександра ІІІ (нині Палац мистецтв), де сестрою
милосердя працювала княгиня В.Н. Трубецька, яка за свої
кошти утримувала 125 поранених. Тут, у шпиталі і
відбулось знайомство сільського юнака з княгинею
Варварою Миколаївною Трубецькою. Його і ще декілька
видужуючих Варвара Миколаївна запросила у свій маєток,
де він лікувався і відновлював сили.
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Але на цьому спілкування з Трубецькими не
скінчилося. Після видужання Залізняк М. М., знаходячись
ще у Москві, не раз спілкувався з княгинею.
З щоденника: “У меня оказалось с имения
Трубецьких 60 рублей серебром, в магазинах я купил себе
фотокамеру ящичную, фотобумагу, проявитель. И так
Варвара Николаевна узнала, что я фотографирую. Взяла
меня за руку, идемьте в мой дом на Волхонке, чтоб узнали,
где я живу. Вечером будем отмечать одной сестре День
ангела, я хочу пригласить вас пять человек на вечер.Там я
по видоискателю навел на сидячих за столом, зажег ленту
магния и пока лента горела, я успел сделать два снимка.”
У Меньшово Залізняк М. М. не тільки підлікувався,
але у маєтку Трубецьких прийшла до нього ще одна
захопленість – садівництво.
“Високий, дужий і витривалий, до того ж грамотний і
начитаний солдат привернув до себе увагу господині дому,
яка сприяла його подальшій освіті, дозволяла
користуватися великою бібліотекою князів Трубецьких, а
пізніше надсилала йому на фронт фотоматеріали і хімічні
реактиви для друкування фотографій.”
Після курсу лікування настав час від’їжджати на
фронт. На згадку про дружбу Варвара
Миколаївна
вручила Марку Микитовичу купюру 500 рублів. На той час
це були великі гроші – ціле багатство. Але він не витратив
їх, і були вони сімейною реліквією родини Залізняків. А
через багато років у 1991 році (червні) його син, Андрій
Маркович, знайшов (розшукав) нащадків князів
Трубецьких і передав їм цю реліквію.
“Я вам перешлю эти деньги. Пусть они остануться
Вашей семейной реликвией”, – писал в июне 1991 года
Андрей Железняк своему тезке, Андрею Трубецкому
А у відповідь син Залізняка отримав книгу з дарчим
написом “Записки кірасира” Владимира Сергійовича
Трубецького.
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Після лікування Марко Микитович зарахований у
збірну роту, а наказом №267 від 15.10.1915. – зачислений у
списки 49 піхотного Брестського полка, 9 роти (послужний
список 49 піхотного Брестського полка старшого писаря
старшого розряду Залізняка Марка Микитовича).
З поверненням на фронт спілкування з родиною
Трубецьких не припинилось. Він продовжував свою
фотографічну діяльність. Фотографував у окопах, на
відпочинку, іноді під вогнем. І декілька фотографій
надіслав Трубецьким.
З щоденника: “И вскоре я получаю посылку от
Трубецких , в которой кроме шоколадов , три сотни
открыток Кодак, пластинки, проявители. И таких посылок
я было получил пять, а потом я наибольше в 1916 году
фотографировал в разных условиях свою девятую роту”.
Перед Великоднем у 1916 р. Марко Микитович
отримав останню звістку від Трубецьких. І цю поштову
картку “...самую дорогую для меня память – открытку
княгинь Трубецких, где они поздравляют меня с Пасхой на
передовой и о посылке мне пятой посылки с гостинцами и
фотоматериалами» він тривалий час зберігав у сімейному
архіві.
Перебуваючи на передовій Залізнякза порадою
офіцерів уперше у 1916 році надіслав свої знімки до
журналу “Огонек”, їх надрукували. Так наш земляк став
фронтовим корреспондентом журналу “Огонек”.
З щоденника: “Получаю письмо с редакции
“Оронька”, который издается при биржевых ведомостях.
Почему вы, Железняк, не назначаете цену своим фото. Мы
имеем право печатать только по договоренности. Я
написал им – если находите нужным печатайте по вашему
усмотрению. И они начали печатать в №41 и42 за 1916 год
в журнале “Огонек”. А мне высылать за каждый снимок по
10 рублей. Одного разу офицеры, схватив меня, начали
качать. Поздравляем тебя. На обложке журнала наш
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фельдфебель Гавриил Ямковский делает выговор солдату
за ржавый затвор винтовки…”
У наступних номерах журналу з’являються нові й
нові фотографії: землянка; солдати і офіцери в лісі під
Почаєвим; група Георгіївських кавалерів; підірваний міст
біля містечка Марашешти в Румунії; взяття австрійських
окопів. У №43 журналу “Огонек” було надруковано фото
під назвою “Наші війська захопили „ Дворець “Франса
Йосифа” – так жартівливо солдати нарекли дуже гарну
землянку австрійців , яка була мабуть штабом полку. Це й
фотовідбиток зберігається у фондах Красноармійського
історичного музею.
На фронті Марко Микитович завів невеличку записну
книжечку, яку виготовив сам. Аркуші взяв з учнівських
зошитів, обгортку зробив із старого посібника з письма і
граматики, все це зшив і отримав чудову записну
книжечку. Згодом знайшлась для книжки і суперобгортка.
Одного дня був збитий австрійський літак, у якого, як і в
усіх перших літаках, крила являли собою каркас,
обтягнутий шкірою. З шматочка тієї шкіри й зробив солдат
Залізняк суперобгортку для своєї записної книжки. На
першій сторінці цієї книжечки – “Молитва християнина у
небезпеці.”, потім таблиця множення, адреси знайомих,
рецепти для проявлення фотографій. Читаючи її
дізнаємося і про солдатський пайок в роки першої світової
війни.
У ту книжечку записував Марко Микитович свої
спостереження, враження, корисні поради, взірці рапортів,
донесень, заяв, посвідчень. А ще – чернетки солдатських
листів, бо він, як один з небагатьох грамотних воїнів,
допомагав писати листи малописьменним солдатам.
За мужність та відвагу в роки першої світової війни
Марко Микитович був нагороджений Георгієвським
хрестом 4 ступеню (№ 556062, наказ №58 від 1917 року) та
срібною нагрудною медаллю “За Усердие” на
Станіславській стрічці (наказ №5, 1917р.). Але нажаль, ці
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нагороди не збереглися. У тяжкі часи голодомору Марко
Микитович обміняв їх (у сел. Гришине ) на два пуди хліба.
Залишилась тільки стрічка, яка зараз зберігається у фондах
музею.
У фондах Красноармійського музею зберігається
декілька фотографій Марка Микитовича Залізняка періоду
І-ої світової війни. Деякі фотографії надруковані з
фотонегативів на склі його сином, професійним
фотографом Андрієм Марковичем.
Революція 1917 року застала Залізняка Марко
Микитович у Румунії. Важким був шлях повернення на
Батьківщину. Пішки пройшов усю Бессарабію, верхи на
конях доїхав до П’ятихаток, а потім на дахах вагонів
додому. У своє рідне село Сергіївку Залізняк повернувся у
кінці березня 1918 року. Повернувшись додому, Марка
Микитовича настигає нещастя. Він захворів висипним
тифом. А через деякий час його дружина померла після
пологів, і Марко Микитович залишився сам з двома
дітьми: п’ятирічним сином та донькою, якій було лише три
дні.
Він одружився вдруге на Марії Леонтівні, яка згодом
народила йому ще трьох синів і трьох дочок. Марія
Леонтівна стала справжньою берегинею родинного
вогнища. Була нагороджена медаллю “Мати – героїня”. В
фондах музею зберігається фото Марка Микитовича, яке
він так і назвав “Берегиня”. Це фото символізує красу,
душевність, працьовитість української жінки.
А в грудні 1919 року Марко Микитович був знову
мобілізований до армії, на цей раз до Будьонівської. Але як
полковий писар у минулому, то він був призначений
секретарем у мобілізаційний відділ свого повітового
військкомату, де перебував до 1923 року (набирав
добровольців у караульну роту).
У рідне село Сергіївку Марко Микитович повернувся
у 1923 році. Подав заяву переселитися до хутора
Романівка, який сподобався йому тим, що поряд був
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дубовий гай. (спогади про садибу Трубецьких). До 1928
року не приймали в колгосп, бо мав лише пару коней.
Згодом відновив заняття улюбленою справою.
Фотографував все цікаве й нове, що відбувалось в його
рідному краї, с.Сергіївці, с. Удачному: селянські збори,
весілля, відкриття першої школи та інше. Велика кількість
фотографій з музейної колекції Залізняка знайомить з
життям та побутом артілі, колгоспів. За тематикою його
фото дуже різноманітні. Вони розповідають і про збори
селян, присвячені організації першого колективного
господарства, і правління колгоспу, відживаючу техніку
(косовиця лобогрійками), колгоспні роботи (розділ землі
на луки, перша колективна сівба, обмолот хліба), і про
першу техніку (трактор, радіоприймач), освіту, сільську
церкву, розкуркулення та його наслідки.
В серію його фото “Освіта” ввійшли декілька
фотографій, що зафіксували момент відкриття школи на
хуторі Романівському. На першому фото – відкриття
першої школи, яка була відкрита в хаті Залізняків.
З щоденника: “Мы предоставили бесплатно половину
своей хаты, прорубив окно для дверей. Дети с
Успеновского, Гришинского, Петровского і Романовского
хуторов учились у нас две зимы”.
На другому знімку відображена подія відкриття вже
нової школи на х.Романівському, яка була збудована на
особисті внески хуторян. І ця фотографія завоювала у 1928
році другу премію в конкурсі за кращий аматорський
знімок, що був організований журналом “СССР на
стройке”. На третьому фото – учні Удачнянської школи в
день святкування 1 Травня.
Дуже цінною є серія фотознімків (п’ять) з
зображенням Свято-Троїцької церкви в с. Сергіївка.
Особлива цінність їх у тому, що цього храму вже не існує.
У 1927р. він був зруйнований. І тільки завдяки
фотографіям М.М. Залізняка до нас дійшло зображення
Свято-Троїцького храму. Це і внутрішнє убрання
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(оздоблення), і архітектура будівлі, і Свято Водохрещення,
і встановлення хреста на дзвіниці.
На одному з фото, зробленому у 1926 році, після того
як селяни відремонтували свою церкву, верхолази
встановлюють на дзвіниці шестипудовий хрест. Це було
радісною подією у селі. Затаїв дихання, люди спостерігали
за верхолазами. А після, вже на землі, закидали їх
подарунками: хустками, рушниками. А в щоденнику
Залізняка є деякі факти з історії Свято-Троїцької Церкви.
Окремою темою можна виділити фотографії періоду
колективізації, розкуркулення та голодомору у рідному
краї. Селянка з малою дитиною тягне нехитрий скарб –
розкуркулена; селяни збирають мерзлу картоплю;
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червоний “аукціон”; відібраний хліб вивозиться на
громадське подвір’я – ці фотографії знають в усьому світі,
вони періодично з’являються на шпальтах газет і журналів,
в документальних фільмах. Ці фотографії увійшли в
підручники історії (один із них “Історія”, 6 клас, 2006 р.),
останнім часом друкувалися в “Голосі України”, в
місцевих газетах, в австралійській газеті “Вільна думка” та
в багатьох інших. Цих фотографій – 19 штук. Вони
заслуговують на окреме вивчення та опис.
Особливою
сторінкою
життя
та
творчості
М.М.Залізняка є його співпраця з Дмитром Івановичем
Яворницьким – видатним вченим, істориком, етнографом,
директором Дніпропетровського історичного музею (1902
– 1933).
Його знайомство з Дмитром Івановичем відбулось у
1929 році, коли Марко Микитович вирішив поїхати до
Дніпропетровська до свого знайомого – Григорія
Угриновича за фотоматеріалами, який на той час працював
при редакції журналу “Заря”, та завідував фотогуртками.
Вранці, маючи час до зустрічі, він завітав до музею, де і
побачив фотографії старовинних весіль, пройшов залами,
розглядаючи дивні експонати. Зацікавлений музеєм,
захотів Марко Микитович поспілкуватися з Яворницьким
про якого багато чув , але досі не бачив, і заразом
показати свої фотографії. Але у Залізняка не було часу
чекати директора, бо треба було поспішати на поїзд.
Вчений секретар написав адресу і запропонував надіслати
свої знімки поштою.
Дуже жалкував Залізняк, що йому не довелося
побачитися з професором Яворницьким. Повернувшись
додому, він зраз відразу ж кинувся збирати свої знімки та
писати листа. Ось що він написав:
“Шановний Дмитре Івановичу, дорогий професоре!
Пробачте мені, що я лізу до вас з своїми
фотокартками. Був я в музеї та за браком часу мені не
пощастило з вами побачитися... ваш секретар, напевне,
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розповів про мене, бо він бачив фотокартки. Отже,
надсилаю вам купу фотокарток. Подивіться, будь ласка,
якщо там щось путяще, – заберіть їх для музею. Тут
сфотографовано селянські весілля, старих людей у
характерному одязі, віджилу техніку тощо. Був би радий
,якби ви порадували мене хоч би невеличкою відповіддю.
Щиро вітаю і земно кланяюся.”
Цей лист та багато інших Марко Микитович передав
(під час особистої зустрічі) у 60-х роках Івану
Максимовичу Шаповалу, які той ви користував при
написанні книги про Д.І. Яворницького “В пошуках
скарбів”. Одна з глав цієї книги – “Незамулені джерела”,
присвячена нашому земляку М.М. Залізняку.
І перше особисте знайомство їх відбулось в кінці
квітня 1931 року. Марко Микитович
передав
Яворницькому свої етнографічні фотознімки, зошита в
якому були записані селянські пісні, нові слова, які
ввійшли в ужиток колгоспників. Це були найдорожчі
дарунки для вченого.
Дмитро Іванович запропонував Залізняку роботу
фотографа в археологічній експедиції. Марко Микитович з
радістю погодився. І вже 1 травня 1931 року разом з
матір’ю ,яку направили в Дніпропетровську лікарню, та з
дружиною прибув на квартиру Яворницького. В музеї
зберігається фотографія, зроблена під час цієї зустрічі. 1в
На звороті напис, зроблений самим М. Залізняком,
синім чорнилом: “Фото Желєзняка Марка Микитовича. 1го Мая 1931-го года. На фото ми у Яворницьких при
первом знакомстве с ними, в их комнате, справа наліво
сидять
Серафима
Дмитрівна,
Дмитро
Іванович
Яворницький и моя мать Васса Фомінічна Желєзняк, а
ззаді стоїть служанка Яворницьких Маруся с любимим
котом “Бутуз”.
З щоденника: “На моє запитання: “Де ми будемо
ночувати?” Дмитро І Іванович відповів: “Как где?
Занимайте эту комнату. И живите, как дома. Только с
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условием по городу, по делам или будете гулять, но на
завтрак, обед, ужин, чтоб всегда были с нами, т.е. с
Серафимой и нашей служанкой Марусей».
Потім неодноразово Шаповал І . М. допитувався у
Залізняка, чим це він приворожив Яворницького, що той
запросив Залізняка додому ночувати й жити.
Через три дні Залізняк провів свою сім’ю додому, а
сам залишився до тої пори, поки не спаде повінь. У ці дні і
сфотографував Залізняк вченого з його творами. На жаль,
цей знімок у нашій музейній колекції відсутній, але є він
надрукований в журналі “Дніпро” № 10 за 1964 р. на стор.
111.
Ось як цей випадок згадує сам М.М. Залізняк.
“Дмитро Іванович, давайте я вас проти цього вікна
сфотографую з вашими творами. Сідайте і покладіть на
коліна усі свої твори. Дмитро Іванович як засміється, як
почав реготатись. Я не зрозумів... Продовжуючи сміятись,
говорить мені: “Надумали мене задавити?... Ось бачите цю
шафу, поцяцьковану перламутром.... у ній повно моїх
творів, більше сотні... Хіба я зможу їх вдержати на
руках...”
І тоді я наложив на коліна стопку книг і вдало
сфотографував, без окулярів, а раз в окулярах.”
6 травня 1931 року Залізняк виїхав потягом у
Солонянський район з запискою до знайомого Д. М.
Яворницького, з проханням допомогти дістатися до с.
Вовніги. Прибув у Вовніги, знайшов археолога Аркадія
Добро вольського і разом з археологом та художником
поселився в місцевій школі. Треба зауважити, що жилось
археологам у селі важко. “Живеться нам дуже погано.
Вовніжани дуже погані люди. У них нічого не можна
купити, а як і продадуть, то здеруть. Наприклад, третина
хліба 2 карбованці,” – скаржився Д. І. Яворницькому у
листі від 15.05.1931 р. В.С. Соляник.
З приїздом Залізняка, як фотографа, ситуація на
деякий час змінилась. Оскільки він почав фотографувати
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місцевих жителів, а платою за фото були продукти
споживання – молоко, хліб, яйця, риба. Але це тривало не
довго.
В серпні місяці Дмитро Іванович організував
експедицію на дубі (так називався човен) “Січовик” через
Дніпровські пороги козацьким ходом. Залізняк зробив
декілька фото під час приготування та відплиття членів
експедиції. Одну з них можна побачити в журналі
“Дніпро” з таким написом “Академік Д. Яворницький
виїздить на дубі з археологами та письменниками на місця
розкопок – у Кіч кас ”. У дубі стоїть 35 чоловік.
У грудні 1931 р. Залізняк продовжував жити у
Яворницького та ходити в редакцію журналу „Зоря”, де
вчився робити кліше для газет.
У 1932 р. Марко Микитович повернувся до свого
колгоспу. А напам’ять Яворницький подарував свій
портрет з написом: “Дорогому Марку Микитовичу від
Яворницького за цінні фотознімки для мене”, Але
листування з академіком Яворницьким не припинялось.
Марко Микитович присилав етнографічні матеріали,
рідкісні фотознімки та сердечні слова подяки за добру
науку. Вітав завжди зі святами.
А пізніше у важкі часи гонінь (1933-1934) ,
безгрошів’я та безнадії старий академік звернувся до
Залізняка М.М. як до товариша, відчуваючи. Що знайде у
нього розуміння і щиру підтримку. В щоденниках
Залізняка, що зберігаються у фондах музею , є
маловідомий лист Д. І. Яворницького до М.М. Залізняка
від 25 січня 1934 р., в якому він писав: „На Вашого листа
маю одповісти , Вам Марко Микитовичу, от що - сперше
всього скажу Вам, що я цілих півроку лежав тяжко
хворий і був на волосинку од смерті. І тільки дякуючи
чотирьом лікарям та дружині, я встав з ліжка і хожу і тепер
по кімнатах свого будинку. В музей я зовсім не хожу і
тепер там за директора якийсь Карпенко. Мене і всіх моїх
співробітників, опріч одного, тільки одного Садового,
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вичистили із музею як “контрреволюційне кубло”. Мої
зложелателі написали ще і в Київ, щоб з мене зняли звання
академіка. Але там їм сказали це вже “зась”. З академіків
мене не скинули, але чотири місяці не висилали мені
утримання до того часу, поки не розібрали справи, бо
Шаповал доніс в Київ, начебто мене арештували. Всі ті
часи дуже тяжкі були для мене і для членів моєї сім’ї.
Приходилось нести на Озерку різні речі та з того й жити.
Тепер стало мені трохи легше, а все – таки повного
душевного спокою я не знаю. Працюю тільки над
словником, і коли у Вас є який там новий лексичний
матеріал, присилайте його мені, за що буду дуже вдячний
Вам. Опріч збірника, який надруковано в 1929 році, ми
нічого не друкували і мабуть наші великі археологічні
здобутки не скоро побачать світ. За минулий рік Академія
наша через паперовий голод не друкувала і навряд, щоб в
цьому році відновилися археологічні розкопки. Во всякому
разі я наперед одрікаюсь од всякого керівництва
науковими справами після того, що я пережив. За Ваше
вітання і Вас з Вашою дружиною вітаю з Новим роком і от
щирого серця бажаю всього найкращого, що є в нас на
широкій Україні. 25.01.1934. Д. Яворницький.”
Одержавши цього листа, Марко незабаром виїхав до
Дніпропетровська до Д.І. Яворницького. Як згадує Марко
Микитович, що по приїзду він запитав академіка про те,
що собою представляє Шаповал. Дмитро Іванович почав
розповідати та заливатися сльозами, при ньому найбільше
у своєму житті насміявся, коли він запропонував
сфотографувати з його творами, і найсильніше при ньому
наплакався. Розповідав про те, яку гадюку він вигодував в
своїй пазусі, виховував його (Шаповала) з чотирьох ,
годував вивчив у інституті а тепер той почав його кусати.
Залізняк ще тоді не знав , що через декілька місяців (у
березні) з ним трапиться біда, не краща ніж у
Яворницького.
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Цей лист та інші листи та рукописи Д. І.
Яворницького сам Залізняк передав у 60-70 роки до
інституту літературознавства при Академії наук – інститут
мистецтвознавства,
фольклору
та
етнографії
ім.
М.Т.Рильського (в щоденниках згадується про талон
поштового переводу на 30 карбованців за здані рукописи
Д. І. Яворницького) З метою, щоб про Яворницького, як
висловлювався Залізняк, “на рідкість золотої душі
чоловіка” дізналося більше людей, М.М. листувався і
зустрічався з людьми, які вивчали творчість Яворницького,
писали про нього, – це І. Шаповал та Марія Максимівна
Шубравська-Олійник.
Спогади про Яворницького, то світлий промінь, що
пройшов через усе його життя. Тільки зараз на сучасному
етапі стає зрозуміла вагомість постаті Д.І. Яворницького, а
М.М. Залізняк розумів це ще в ті часи, і бажав як можна
більше пропагувати цей світлий образ, цю видатну
особистість. Тому в епістоляріях Залізняка є безліч
спогадів про Яворницького. Наведемо його два листи до
завідуючої відділом музею історії запорізького козацтва
Тамари Костянтинівни Шевченко, які зберігаються зараз у
фондах
Запорізького
національного
заповідника
“Хортиця”, які надруковані були в альманасі “Грані”.
Повернувся М.М.Залізняк у рідне село
після
експедиції у 1932р. Пам’ятаючи методи господарювання у
колгоспі, мізерну зарплату, Марко Микитович не поспішав
знов на роботу в колгосп. Його запрошували працювати
фотографом в НКВД, пропонували завербуватися на два
роки на лідолам “Сєдов”, але Залізняк вирішив далеко від
сім’ї не їхати. Він прийняв запрошення від головного
інженера Петліна на будівництво динасового заводу, який
на той час розпочав своє будівництво в селищі Гришине. І
вже 28 травня 1932 р. одержав розрахункову книжку.
Якщо у селі у цей час панував голод, то працюючи на
будівництві він міг прогодувати свою велику родину , бо
на той час завод був важливою промисловою будівлею і
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тут видавали хлібні картки. Марку Микитовичу виділили
окрему будівлю, щоб міг перевезти сюди сім’ю, та хлібні
картки на всю сім’ю. Одна з них експонується у музеї, як
свідок того, яку мізерну плату отримували робітники за
свою працю, і як свідок часів голодомору.
З щоденника: “Сім’я поживе трохи, продукти одерже
і назад їде на хутір.”
Працював на будівництві Марко Микитович
„модельником”, слюсарем, фотографом. Велика серія
фотознімків М. Залізняка присвячена будівництву
динасового заводу. Завдяки Залізняку М.М. ми маємо
фотолітопис
будівництва
динасового
заводу.
У
відтворення
історії заводу доклав зусиль і Марка
Микитовича. Його фотороботами проілюстрована книга
“Той, що переміг час”, надрукована до 70-річчя
Красноармійського динасового заводу.
У
1933 р. Залізняк
повернувся знов на х.
Романівський .Працював в колгоспі змивачем молока, а
потім бджолярем колгоспної пасіки. І повністю віддавався
цій роботі.
Наприкінці 1934 р. в результаті конфлікту з головою
сільської ради Григорієм Уткою Марко Микитович був
засуджений за розорення та крадіжку колгоспної пасіки (на
суму 7 тисяч карбованців) на п’ять років з виселенням в
далекі табори. У чому ж суть конфлікту? Як згадує
Залізняк, то Г. Утка вимагав у нього (колгоспного
Бджоляра) меду для особистих потреб. І за те, що Залізняк
відмовив йому у цьому, голова Утка наслав на пасіку
крадіїв, які і викрали декілька вуликів. За що М.М.
Залізняк і був засуджений.
Залишившися без господаря , для сім’ї настали чорні
дні. Дітей годували супом з картопляної шелехи. Чому
сталося ця трагедія у сільській родині? На зароблені в
колгоспі трудодні , а їх було 600, нічого не дали, бо батько
був засуджений.
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Марко Микитович подав апеляцію, але зіткнувся з
захисником – бюрократом і взяточником. І тоді сам
написав апеляцію в обласний суд, бо справа вже була на 75
листках, а свідчення свідків були брехливими. Судова
справа тяглася майже рік. Але восени 1935 р. Дружині
Марії Леонтівні особисто вдалося потрапити на прийом до
секретаря облвиконкому. Він ознайомився зі справою
Залізняка і направив у колгосп уповноваженого, який
розібрався. Голова колгоспу і голова сільради були
заарештовані і засуджені на чотири роки. І тільки після
цього звинувачення було знято і його було виправдано.
Після цих подій Марко Микитович декілька років
працював плотником і фотографом в майстерні
Удачнянської МТС, потім садівником при радгоспі
Сталінського М’ясокомбінату, що орендував колгоспні
землі. А з 1938 Залізняк – бригадир з садівництва в своєму
колгоспі. Лісосмуги біля Удачної висаджені його руками.
Коли почалася Велика Вітчизняна війна, Марко
Микитович перестав фотографувати, бо знаходячись на
окупованій території, було небезпечно знімати, і можна
було втратити не тільки фотоапарат, але й життя. В цей час
він поповнював свій архів не фотознімками, а іншими
матеріалами. Наприклад, листівка, що вийшла у перші дні
війни. Зараз вона знаходиться у фондах нашого музею.
У 1943 р. після визволення Донецького краю від
німецько-фашистських загарбників Залізняк був призваний
на фронт. Визволяв Ленінград, воював у Карелії, де і був
поранений. Знаходився на лікуванні в Ленінграді. Восени
1944р., після видужання, на нього поклали обов’язки
завідуючого двома овочесховищами В Ленінграді. З ними
він добре справився, і навесні 1945 Р. одержав нове
призначення.
На цей раз йому запропонували організувати
городно-підсобне господарство
шпиталю на семи
гектарах, яке було розташовано в 75 км від Ленінграда.
Дуже важко було Марку Микитовичу, але він чесно
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виконав і це завдання: виростив добрий врожай картоплі,
капусти, помідор, огірків та ріпи.
Коли почалася демобілізація нашому земляку
запропонували залишитись у Ленінграді, де надавали всі
умови для життя та роботи. Але він не погодився, бо дуже
любив свій край, рідну землю, і серце його залишилось
там, на хуторі Романівка.
Спочатку працював конюхом у колгоспі, а з 1948 по
1954 – зливачем молока від міськмолокозаводу, і конюхом
, і візником – від колгоспу. Таким чином, заробляв і гроші,
і трудодні. На пенсії Марко Микитович теж допомагав
колгоспу, на полі в гарячу пору,
був завідувачем
пересувною бібліотекою.
На рідній землі , в колгоспі “Дружба” Марка
Микитовича знають як майстра на всі руки. Він і хліборобу
розумну пораду дасть, і в бджолиному господарстві толк
знає, і сад колгоспу допоміг виростити. І всі ці свої знання,
досвіт він бажав передати іншим, тому і занотовував усі
корисні поради в свою записну книжечку. До останніх
років життя Марко Микитович ніколи не розлучався зі
своїм фотоапаратом і передав свій досвід одному з синів –
Андрію Марковичу. Завдяки Андрію Марковичу,
професійному
фотографу,
потрапили
до Красно
армійського історичного музею після смерті Марка
Микитовича (1982) безцінні скарби з його архіву.
М.М. Залізняк – це яскрава постать, і будучи вже в
похилому віці він продовжував фотографувати, з великою
майстерністю та захопленням. У 1970 році Марко
Микитович став лауреатом фестивалю самодіяльного
мистецтва Української РСР, присвяченого 100-річчю з дня
народження В.І.Леніна та володарем бронзової медалі,
переможцем
обласного
фестивалю
самодіяльного
мистецтва.
А в 1972 р. – переможцем обласного
фестивалю самодіяльного мистецтва за серію знімків
„Пройшли роки”.
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Прожив Марко Микитович довге і важке життя. І не
дарма, бо залишив після себе незабутній слід. М.М.
Залізняк був людиною творчої наснаги, постійного
пошуку. Тому зібрав для нащадків неабиякий доробок
спогадів, думок, сумнівів, міркувань, що були власноручно
занотовані в учнівських зошитах, зафіксовані у
фотографіях. Архів Марка Микитовича налічує понад
п’ять тисяч фотографій. Саме вони відновлюють і подих
першої світової, і період колективізації та індустріалізації
народного господарства, і розкуркулення , і голодомор, і
розвиток міста і рідного села. Його фотографії
користуються великим попитом у краєзнавців, істориків,
письменників. Майже до кожної фотографії М.М.Залізняк
зробив анотації, які збільшують їх цінність і унікальність.
А матеріали з його архіву зайняли почесні місця в музеях
та архівах України, стали основою документальних
фільмів “Миті нашого життя”, “Старе і нове Дніпро”,
“Симфонія Донбасу”, “Голодомор”, “Миті минулого
століття”, та багатьох фільмів нового століття. У фондах
нашого музею зберігаються два з них – “Миті нашого
життя” (м. Київ) та “Миті минулого століття”(Донецької
ТРК).
Все життя М.М.Залізняк по краплинам збирав свій
архів, щоб розповісти наступним поколінням про події, що
відбувалися на рідній землі, про життя їх батьків та дідів. І
зміст свого життя Марко Микитович вложив в слова,
сказані в інтерв’ю одному з кореспондентів: “Нехай через
багато років дізнаються люди про наш час. Можливо,
вони знайдуть для себе що-небудь корисне не тільки в
товстих книжках, а й у писаннях та знімках старого діда з
хутора Романівка.”
Джерела:
Матеріали Красноармійського краєзнавчого музею:
а)
Зошит №1 (КПБГ 959)
б)
Записна книжка КИМ КП 49716/КПБГ 1961
в)
/КП 4945/Ф – 926/
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Феня Пустова., Володимир Березін.
Життєвий та творчий шлях Василя Андрійовича
Гайворонського
1 грудня 1906 – народився в м.
Костянтинівці Донецької обл.
1917 – закінчив заводську школу.
1922 – пішов працювати на
Костянтинівський скляний завод.
Навчався в гуртку самоосвіти при
міській бібліотеці, яким керував
Фелікс Ковалевський. Друкує перші
оповідання в газеті „Молодий
шахтар”, „Кочегарка” та журналі
„Забой”.
1924
–
утворилась
Спілка
письменників „Забой”, до якої
прийняли й В.Гайворонського.
192 ? – поступив на літературний відділ Московського
вищого мистецько-технічного інституту, зустрічі з
видатними діячами мистецтва, у т.ч. з Маяковським
1926 – опубліковує оповідання „Мрійник”, В.
Маяковський приїжджає до В.Г. у Костянтинівку
1928 – одружився з бібліотекарем „Забою” Марією
Йосипівною.
1929 – народилась дочка Валерія, а в 1931 – син
Мирослав.
1929 – 1933 – працював заступником головного
редактора
журналу
„Забой”
Григорія
Баглюка.
Надрукував повість „Розминовка”, яка вийшла 1933 року
в Харкові окремою книгою під назвою „Пугачовська
рудня”.
1933 кінець року – був заарештований, після
ув’язнення в Артемівській тюрмі висланий за межі
України. Утік і жив, переховуючись, на Кавказі.
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Початок 40-х рр. – повернувся до Костянтинівки,
поселився на вул. Віролюбівській (зараз Носулі), працював
робітником на скляному заводі.
1941 – мобілізують у армію. У грудні “босий”
повернувся додому.
Вересень 1942 - народилась дочка Антоніна.
1942 – 1943 – працював у редакції міської газети
„Відбудова”, під “патронатом” німців, але у серпні 1943
року, коли у місті з'явилися листівки проти Гітлера та
Сталіна (за самостійну Україну), зник з міста. Родина та
радянська влада вважала його “пропавшим безвести”.
1944 – переїхав до Львова, згодом – емігрував в
Західну Європу. Друкує оповідання в „Львівських вістях”,
„Краківських вістях”, у деяких берлінських газетах. В
одному німецькому селі Південної Баварії, під Альпами,
змінив прізвище на Гайдарівський, щоб уникнути
конфлікту з репатріаційною комісією.
1946 – видає збірку оповідань і новел „Ще одне
кохання”.
1949 – емігрував до США.
1952 – у Торонто, Канада, видається енциклопедія
українства, де вперше після репресій з'являється
інформація щодо Гайвронського (Гайдарівського) як
українського письменника
1962 – видає збірку „А світ такий гарний”, повість
„Заячий пастух”.
1967– 16 травня пише листа до П.В.Одарченка,
проживає з дружиною Софією Пилипенко у Філадельфії.
13 листопада 1972 – покінчив життя самогубством
(але є й інші думки), його поховано на “українському
пантеоні” у Бонц-Бруку під Нью-Йорком
1986 – у штаті Колорадо (США) надрукована
повість „Циркачка”.
1991 – завдяки праці вдови Софії вийшла повість
„Спокута”.
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Олександра Куліненко.
Федір Куркчі – майстер народної іграшки.
Якщо перераховувати офіційні відомості про
Федора Куркчі, то вийде наступне: художник-кераміст,
майстер народної іграшки. З 1991 р. – член Національної
спілки майстрів народного мистецтва України, член Ліги
грецьких художників Донецька «Галатея». Учасник
численних загальноукраїнських і міжнародних виставок
(Хмельницький, Львів, Донецьк, Маріуполь, Київ, Москва,
Токіо). Учасник симпозіумів художньої кераміки (Седнів1990, Бубнівка-1995, Опішнє-2001, Слов’янськ-2001 та
2005 рр.). Роботи зберігаються в художніх музеях Києва,
Львова, Хмельницького, Донецька, Полтави, Чернігова,
Рівно, Винниці, в Музеї іграшок народів світу в Токіо
(Японія), а також у приватних колекціях найвизначніших
колекціонерів-дослідників народної іграшки в Україні та
Росії.
А якщо представляти живий портрет людини, то
вимальовується вільнолюбний степовик з діда-прадіда,
кмітливий і кріпкий нащадок грецьких переселенців з
Криму, що наприкінці ХVІІІ ст. почали обживати дикі
степи Приазов’я. Мабуть, від пращурів дісталася йому
невгамовна жага до мандрів і географічних переміщень.
Приазовський грек, живучі протягом сорока років у
чарівному Прикарпатті та на мальовничому Поділлі,
всотуючи в себе традиції української культури, збираючи
по крихті практичні знання про кераміку і гончарування,
став самобутнім народним художником, великим
шанувальником
і
знавцем
народних
пісень,
родоначальником численної династії художників. Язичник
за світосприйняттям, що боготворить Природу, він
водночас свято чтить православні календарно-обрядові
традиції в їх українській народній традиції. У його
великому гостинному будинку завжди співаються колядки
на Різдво, спалюється опудало під весняні пісні-заклички
на Масляну, розписуються писанки до Великодня, а
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мистецтво гармонійно вплітається у повсякденність,
перетворюючи життя на творчість.
Федір Іванович Куркчі народився 31 січня 1942 р. в
селі Гранітне Донецької області. Нині Гранітне, а колись
Карань – родове гніздо Куркчі. Тут народилися його
батько, дід і прадід. Збереглося лише одне старовинне
сімейне фото 1916-го р. На ньому – три покоління
каранських греків Куркчі. Вже літній прадід і молодий дід,
з дружинами і дітьми. Серйозні та красиві обличчя.
Небагатий, але добрий одяг та взуття. На жінках – срібні
прикраси. На дітях – великі натільні хрестики. Судячи з
усього, заможна і самодостатня родина. Вони ще не
знають, що за якусь пару років життя перевернеться і
закони його зміняться.
Дід Василь – один із найсвітліших спогадів
голодного повоєнного дитинства Федора. З ним завжди
було цікаво і спокійно. Дід був чабаном – випасав отари
овець на степових пасовиськах. Професія чабана була
найпоширенішою і найпочеснішою у приазовських греків.
До того ж дід був грамотним і вмів писати. Працював у
Старобешево, потім у Великому Янісолі (нині
Великоновоселка), де й збудував собі дім, надбав велике
господарство. Але невдовзі настали «нові» часи. Дід
відмовився вступати до колгоспу, за що й був
розкуркулений. Залишившись без житла, родина
поневірялася спочатку по чужих кутках (з п’ятьма
дітьми!). Потім повернулися до Карані, де свободолюбний
грек все ж умудрився уникнути вступу до колгоспу і
назавжди залишитися вільним чабаном. Дід Василь часто
брав із собою у степ Федора. Мандрував разом з
найстаршим онуком безкрайнім степом, за чабанською
звичкою ніколи не розлучаючись із палкою-ґерлиґою, і
співав-розповідав давні урумські масали (греко-татарські
думи-казки). А ще співав грецьких пісень, яких знав
незчисленну кількість. На Різдво робив для онуків сабан –
палку-рогульку з дзвоником і пучечком духмяних квітів
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базиліку. З цим сабаном ватага дітей бігла колядувати,
голосно співаючи «Байрам тельди!» (Свято прийшло!) і
безмежно радіючи, коли господарі обдаровували
колядників – чіпляли на рогульку спеціальний різдвяний
калач. Очевидно, саме зі спілкування діда й онука
народилася нескінченна любов Федора до народної пісні,
календарно-обрядових свят і народної творчості у всіх її
проявах.
Батько Іван був майстром на всі руки, до того ж не
обділений
художнім
талантом.
Умів
будувати,
штукатурити, малярувати, а ще – виконувати альфрейні
роботи (простіше кажучи – розписувати стіни і стелі).
Саме через це родина тимчасово переїхала до Донецька. У
50-х роках ХХ ст. місто активно розбудовувалося і роботи
було багато. Старожили Донецька напевно пам’ятають
розписи в інтер’єрі залізничного вокзалу. В їх створенні
брав участь і альфрейник Іван Куркчі. Щоб прогодувати
велику сім’ю, він ще підробляв художнім ремеслом –
робив рамки і віньєтки для оформлення фотокарток,
малював килимки на байкових ковдрах, що вішалися біля
ліжка і були дуже популярні в перше повоєнне десятиліття.
Виконувалася ця робота вдома і, звісно ж, до неї залучався
син Федя – найстарший з п’ятьох дітей. Це й зіграло для
майбутнього художника вирішальну роль у виборі
професії.
Закінчивши сім класів Федір відправляється до
далекого прикарпатського містечка Косова, центру
художніх ремесел Івано-Франківщини – навчатися в
Косівському училищі прикладного мистецтва. З маленьким
фанерним чемоданчиком і десятьма карбованцями в
кишені коротенької куртки-бобочки, абсолютно не знаючи
української мови, чотирнадцятирічний хлопець зійшов з
потяга й опинився в зовсім іншому, новому світі. Іншим
було все – від природного ландшафту місцевості до
культурної орієнтації населення. Контраст між звичним
для ока степовим пейзажем і горами Прикарпаття був
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настільки вражаючим, що одразу ж по приїзді Федір
залишив у гуртожитку чемодан і пішов блукати в гори.
Спершу здавалося, що ці нагромадження закрили собою
весь простір – хотілося вийти нагору, вдихнути повітря і
побачити широкий плаский степ. А потім гори
причарували і невпинно манили. Всі п’ять років навчання,
пізнаючи основи художнього ремесла, мандрував горами.
Й осягав те, що все життя буде здаватися найцікавішим –
таємничу красу і гармонію природи.
У 1962 р. Федір Куркчі закінчив училище за
спеціальністю «Художнє різьблення по дереву». Потім
були три роки служби в армії – у Підмосков’ї, неподалік
від Загорська. Якось потрапив до Загорського музею
іграшки і «зачепилася» в голові думка про те, що іграшка –
річ набагато складніша, ніж здається на перший погляд.
Набагато пізніше, будучи вже відомим майстром і
створюючи з глини, дерева, трави і ганчір’я традиційні
іграшки, він усвідомить сакральні глибини такого простого
і зрозумілого, але водночас такого складного і загадкового
явища як народна іграшка.
З 1965-го по 2000-й жив у місті Хмельницькому.
Працював старшим методистом з образотворчого
мистецтва в обласному Будинку художньої самодіяльності:
організовував образотворчі студії, обласні, республіканські
та всесоюзні виставки. Потім працював як художникмонументаліст у Хмельницькому художньому комбінаті.
Будучи людиною від природи енергійною і допитливою,
цілком віддавався двом взаємодоповнюючим пристрастям,
про які неможливо не згадати.
Пристрасть перша – мандри. В ті далекі часи, коли
все туристичне обладнання робилося власноруч, а дружба і
взаємодопомога були найсвятішими туристичними
святинями, сплавлялися вони на саморобних плотах
річками Сибіру, спускалися в надра печер Криму,
піднімалися по схилах Карпат, протирали черевики об
жорсткий рослинний стланник Саянів, зустрічали Новий
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рік у Заполяр’ї та просто бродяжили по лісах, ярах і
товарах (коралові гірські утворення) багатого на природну
красу й історичні пам’ятки Поділля. А ще були
археологічні розкопки й етнографічні експедиції.
Цілком закономірно в пристрасті першій корениться
пристрасть друга, найвизначніша для художника Федора
Куркчі – традиційна народна культура та мистецтво в усіх
національних і видових проявах. Завдяки цьому
невгамовному інтересові, в керамічних творах митця
прочитується архаїчне, незамулене і безпосереднє
світосприйняття
пращурів.
Його
витвори
часто
сприймаються як амулети й охоронні знаки давніх епох.
Як у творчості, так і в повсякденному житті, Федору
вдається поєднувати традиції різних, віддалених у часі й
просторі етнічних культур. Так і живе, з Україною в душі
та грецьким корінням у свідомості. На початку 90-х, коли
національними зрушеннями був охоплений весь простір
напіврозваленої Радянської імперії, в Україні головною
силою національної ідеї був Народний Рух. Знаходячись у
силовому полі української національної ідеї та будучи
поклонником української народної культури, Федір брав
участь в заходах Руху. Наприклад, у найвідомішій акції
«Живий ланцюг», що відбулася 21 січня 1990 р., коли
українці з багатьох міст і містечок на знак солідарності
з’єднали живим людським ланцюгом Львів із Києвом.
У 2000 р. Федір переїхав до Донецька. Більш ніж
через сорок років, за покликанням крові повернувся назад,
до рідних коренів. І зараз знов відкриває свою
батьківщину, свою Малу Грецію, як жартома називає
приазовські степи, в які закохався заново. Він частий гість
у своєму Гранітному, де збирає етнографічний матеріал –
уламки й уривки історії та культурної своєрідності
каранських греків.
Вірний своїм життєвим зацікавленням, продовжує
розвивати напрямок народної іграшки. У 2005 р. став
переможцем Всеукраїнського конкурсу народної іграшки,
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за що отримав нагороду від Державного музею іграшки
Міністерства освіти України. У тому ж 2005-му відмічений
спеціальною премією за збереження традицій народної
іграшки на Всеукраїнському симпозіумі художньої
кераміки «Україна Соборна». Крім того, активно бере
участь у художніх виставках (Київ, Донецьк, Маріуполь) і
науково-практичних конференціях (Київ), дає майстеркласи на етнофестивалях (Шешори - Карпати), проводить
заняття з ліплення і писанкарства для студентів і школярів
у Донецьку і Гранітному. Протягом 2006-2007 рр. працює
в українсько-канадській програмі «Приятелі дітей»:
викладає ліплення в літніх таборах для дітей-сиріт та
інвалідів (Ворохта - Карпати, Одеса).
Федір Куркчі – родоначальник великої династії
художників. Недарма головним своїм надбанням і
гордістю вважає своїх чотирьох дітей. Доньки Лада і
Дарина, а також онука Анна пішли його стопами і
займаються керамікою. Син Олександр – живописець, що
активно виставляється в Україні та Європі. Молодша
донька Арсенія, хоч і замала ще роками, називає себе
художницею, сміливо береться за глину і допомагає
батькові проводити заняття і майстерні з дітьми. У 2007 р.
в Донецькому художньому музеї відбулася ювілейна
виставка «Дивосвіт родини Куркчі», присвячена 65-річчю
митця. Виставка, пронизана переосмисленими етнічними
мотивами, викликала великий інтерес у публіки. Крім того,
вона стала своєрідним подарунком батькові та чоловікові,
оскільки крім самого Федора у виставці взяли участь ще
п’ятеро художників династії Куркчі.
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Валентина Козловська.
Музика на полотні Людмили Огнєвої
Якщо людина має талант, то все решта залежить
тільки від неї самої. Наполегливість, бажання працювати і
любов до своєї справи - саме такі риси створюють справжнього митця, а якщо митець на шляху до своєї цілі
обирає Бога, він всього досягає досить швидко.
Вишивка - це світ краси і фантазії, поетичного
осмислення
навколишньої
природи,
схвильована
розповідь про думки і почуття людини; світ образів,
які пов'язані з древньою національною міфологією,
звичаями і уявленнями наших предків, це той пласт
духовно-мистецької культури українського народу, для
вивчення якого потрібен аналітичний підхід, знання із
різних галузей наук і творчий професійний досвід. Саме
оце і характеризує творчість провідної донецької
вишивальниці, громадської діячки Людмили Огневої.
Народилась талановита майстриня 12 квітня 1936 року у
селі Галико на Вінничині. Середню освіту отримала у
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м.Чистяково (Торез) Донецької області, вищу - на фізичному
факультеті Воронезького державного університету. Витоки її
активної
життєвої
позиці,
християнська
мораль,
працелюбність, любов до України ідуть від родини.
Складним і тонким навиком вишивки оволоділа ще в
дитинстві від Мами. Потім удосконалювала його все життя.
Мистецьку освіту опановувала самостійно в наукових
фондах бібліотек та музеїв Москви, Санкт-Петербурга,
Києва, Воронежа, Донецька. Здобувши вищу освіту,
Людмила
Огнева
працювала
інженером
на
радіозаводі, викладачем у політехнічному інституті
Воронежа (1959-1966), старшим викладачем кафедри
«Автоматика і телемеханіка» Донецького політехнічного
інституту (1966-1979), старшим науковим співробітником в
одному з проектних інститутів міста Донецька. Розроблені
нею пакети програм були впроваджені на шахтах
Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей. 38
алгоритмів цих програм було передано до Державного
Наукового Фонду алгоритмів і програм.
Активною
громадською
діяльністю
Людмила
Родіонівна почала займатись на початку 90-х років XX ст.
З 1998р. і по цей час очолює Донецьке обласне відділення
Союзу українок.
Вона активно займається дослідженням народної
творчості, сприяє відродженню народних промислів на
Донеччині, збереженню творчого доробку відомих і маловідомих, але талановитих майстрів.
За два роки (1995-1997) Л.Огнева організувала вісім
виставок
декоративно-прикладного
мистецтва
в
приміщенні бібліотеки Канадсько-українського центру.
У наступні роки сприяла створенню клубів вишивальниць
«Світлиця» та мереживо-плетіння «Чарівниця» при
секторах українознавства та технічної літератури обласної
наукової бібліотеки ім.Н.Крупської, в яких сама брала
активну участь. Опубліковані статті, програми, виступи на
конференціях, творчих семінарах Людмили Огневої - це
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наукове обґрунтування її знань, ідей, задумів та їх творча
реалізація, здійснена у вишитих рушниках, серветках,
мініатюрах, писанках-мотанках; у педагогічній та
освітньо-пропагандиській діяльності.
У 1998 році організувала пересувну виставку «Музика
на полотні», яка протягом трьох місяців експонувалась у
бібліотеках шкіл та інших навчальних закладів Донецька
(всього 18). У 1999 році при Донецькому відділенні Союзу
українок створила реабілітаційний центр «Майстриня»
для жінок-інвалідів та жінок, що мають дітей-інвалідів, для
забезпечення їх надомною працею шляхом залучення до
народних ремесел. Проведено дев'ять виставок творчих
робіт членів центру (8 - в «Експоцентрі Донбас», протягом
1999-2000рр., одну - в Донецькому художньому музеї 2001р.).
Людмила Родіонівна щиро і активно заохочує
молодь Донеччини до участі у Всесвітньому конкурсі
«Мій рідний край», який проводиться Союзом українок
з 1997 року.
Коли спілкуєшся з майстринею, одразу відчуваєш її
любов до рідного краю, природи та буття. Багато
подорожуючи Донеччиною, Поділлям, Прикарпаттям,
набираючись вражень, нових задумів, вивчаючи архівні
матеріали, особливості місцевих узорів, давніх технік
вишивання, вона вже створила велику колекцію своїх
робіт. На останній виставці у Донецькому художньому
музеї в 2005 році представила цикл власноручно вишитих
рушників за мотивами обрядових рушників зі своєї малої
батьківщини - Поділля. В його основі - поєднання
народного епосу та стародавньої символіки. Майстриня
взагалі дуже цікавиться міфологією, символікою, як
науковець, особливу увагу звертає на дослідження про
орнамент, абстрактні методи зображення землі, дерева
життя, сонця, місяця, зірок. В її роботах гармонійно
поєднується композиція, колористичне рішення, ритмічні
чергування і висока культура технічного виконання.
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Велика заслуга майстрині у відновленні вишитих
мініатюр, створених Іриною Сеник під час перебування в
Мордовських таборах. Ірина Сеник - українська поетеса,
мучениця за правду та ідею незалежності України, що
провела 34 роки в тюрмах та на засланні і весь час
вишивала - вишивка була її життям, спасінням, зв'язком з
батьківським краєм. Це Ірина Сеник так проникливо і
глибоко відчула вишивку
Розгортаю життя,
як сувій полотна...
Ці нитки, ці голки,
Незаручені пальці в наперстках.
Все життя у шитті
І шиття, як життя.
Ця колекція використовується під час бесід з молоддю
про традиційну та сучасну вишивку.
Саме з виробами традиційного народного
мистецтва Л.Огнева брала участь у 38 виставках, що
експонувались в Україні - Донецьк, Львів, Київ, Зборів,
Тернопіль, Курахово; в Росії - Санкт-Петербург, Воронеж; в
Латвії - Рига, Вангож. У лютому 2005р. вона стала призером
Всеукраїнського конкурсу рушників у номінації «Збереження
народних традицій».
Ще один, дуже важливий для розуміння майстрині,
аспект діяльності Л.Огневої -встановлення зв'язків з
нашими земляками, які живуть за межами України, і
популяризація української народної вишивки.
Небайдужість до культурної спадщини українського
народу допомогла їй подолати опір влади та врятувати від
знищення у 2004 році унікальну мозаїку відомих митців,
лауреатів Національної премії ім.Тараса Шевченка Г.Синиці,
В.Зарецького та А.Горської «Жінка-Птах» (магазин «Рубін»
у Донецьку) та привернути увагу громадськості до їх
мозаїк у ресторані «Україна» (зараз «Аристократ») у
Маріуполі.
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За власні кошти видала невеликим накладом
методичні посібники: «Ліниві орнаменти» (народні методи
економного та швидкого в'язання орнаментованих виробів),
2000р.; «Вишивані речі дорослим і малечі» (збірка моделей
сучасного одягу, оздобленого орнаментами різних
українських етнічних груп. Використано моделі
Донецького та Київського будинків моделей, моделі,
створені українцями Америки та Канади, вироби, створені
жінками-політв'язнями у таборах), 2003р. Донецьк.
Готується до друку збірка «Душа українського
шістдесятництва» - про донецький період творчості
художниці А.Горської, до якої увійшли теми про творчий
та життєвий шлях художниці, твори, що зберігаються на
Донеччині, поетичні твори, присвячені Аллі Горській,
картини, пам'ятники, меморіальні дошки, вулиці. До праці
над збіркою долучались рідні та друзі художниці.
Ведеться робота по створенню збірок «Сторінки
України в орнаментах» - про орнаменти, пов'язані з
іменами відомих історичних діячів та народних героїв:
Б.Хмельницького, П.Полуботка, Т.Шевченка, В.Біласа,
Д.Данилишина, О.Тихого, В.Чорновола, І.Сеник, В.Стуса та
«Міфи та легенди України на стінах Донеччини», яка буде
проілюстрована кольоровими світлинами донецьких та
маріупольських мозаїк А.Горської, Г.Синиці, В.Зарецького,
Г.Зубченко, Г.Пришедька.
За свою діяльність Л.Огнєва нагороджена десятками
грамот та дипломів Донецького міського відділу культури,
Грамотою Верховної Ради України (2004р.), Грамотою
міністерства у справах сім'ї та молоді (2005р.). У 2006р. вона
стала членом Національної спілки майстрів народного
мистецтва Україні. Але головна нагорода - це любов людей
до її мистецтва та натхненної праці заради духовного
відродження українського народу.
Джерела:
1. Украинцы - Украине //Веч. Петербург. - 1996. - 13 мая
(№88).
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2. Лях Л. «Вишивала я магические знаки» / ЛЛях //
Донец. новости. - 1996.-Янв. (№3).
3. Лях Л. Ее знают на берегах Невы / Л. Лях // Донец.
новости. - 1996. - Июнь.
4. Генова Л. Кольори надії / Л. Генова // Укр. культура. К., 1999. - № 5. - С.ЗО.
5. Романько В. Краєзнавці Донеччини: Довід. / В.
Романько.- Донецьк,2004. - С.100-102.
6. Народні художні промисли України: Кат. вист. К.,2004. - С. 27.
7. Всеукраїнський конкурс рушників: Кат. вист. - К., 2005.
8. Герланец В. Рушники, вобравшие теплоту / В. Герланец
// Веч. Донецк. - 2005. - 11 нояб.
9. Потапенко В. Музика на полотні Людмили Огневої
В. Потапенко // Світлиця. Донецьк, 2006. - 13 січ.

Людмила Огнєва.
Музей просто неба
У самісенькому центрі Донецька знаходиться
будинок, в екстерьєрі якого 9 мозаїчних панно загальною
площою 180 кв. метрів. Автори – група художників з
Києва, Ів.-Франківська, Черкас, Львова. Григорій Синиця –
керівник бригади, засл. худ. України, Шевченківський
лауреат; Віктор Зарецький – Шевченківський Лауреат, в
Україні існує премія ім. В.Зарецького, його ім’я внесено до
Золотої книги української еліти; Алла Горська – її ім’я
внесено до Золотої книги української еліти; відомі
художники – Геннадій Марченко, Галина Зубченко,
Олександр Коровай, Василь Парахін, Іван Кулик; Надія
Світлична – відома правозахисниця, Шевченківський
Лауреат.
Українці всього світу знають про цей будинок –
школу №5 у Донецьку. Тут були гості з Нью-Йорка,
Філадельфії, Риму, Києва, Запоріжжя та інших міст
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України. 25 січня цього року, коли з нагоди відкриття
пам’ятника Олексі Тихому на Донеччину приїхав Василь
Овсієнко, то і він відвідав це святе місце, пов’язане з
іменами його побратимів. Приходять сюди студенти та
учні донецьких вузів і шкіл.
Сьогодні школа № 5 нагадує руїну. У вересні 2005
року головний архітектор Донецька Ігор Бучик завірив
мене: готуються документи на внесення будинку школи
№5 до Державного реєстру об’єктів, які охороняються
державою; що вже обраховуються витрати на реставрацію
будинку школи. І що? Справжній музей–пам'ятник
українському монументальному мистецтву в центрі
Донецька з-н-и-к-а-є!!! Руйнується не тільки природними
силами, а й людськими руками. Тоді , у 2005, І. Бучик
зауважив, що вчився у цій школі, але ніхто не розповів ані
про зміст мозаїк, ані про художників. Союз українок взяв
на себе цю місію. Вже два роки ми проводимо екскурсії
навколо школи. А тепер розповімо дещо і вам.
Народне мистецтво тривалий час вважали за
неповноцінне. Ще б пак: не знали перспективи, анатомії,
віддавали перевагу не реальним, а умовним формам, не
сприймали мистецтва як мистецтва відображення
дійсності. Звідси оте ярличкування: другосортне,
ужиткове, прикладне з базарним колоритом. Народного
мистецтва як однієї з форм духовної діяльності народу не
помічали. І так – століттями. І так– завжди.
До початку 60-х років минулого століття Спілка
художників, Міністерство культури трактували народну
творчість як декоративно-ужитковий промисел. Але ж
існувала й інша думка: народна творчість – мистецтво.
Мистецтвознавцю
Григорію
Мєстєчкіну
вдалося
зустрітися з першим секретарем ЦК КПУ Петром
Шелестом і переконати присудити Шевченківську премію
Марії Примаченко. Це мало надзвичайно важливе
значення. Виставки народних майстрів Ганни СобачкоШостак, Василя Довгошия, Марії Приймаченко, Євгена
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Повстяного, Олександра Саєнка, Ганни Верес, Ганни
Василащук мали успіх, а їхня творчість – однодумців та
послідовників. З того часу народна творчість набула статус
мистецтва.
Художник-професіонал Григорій Синиця чи не
перший у Києві скинув капелюха перед народним
мистецтвом – записався у його учні. Навколо нього почала
гуртуватись творча молодь. Їх цікавило в першу чергу
традиційне народне мистецтво та школа Михайла Бойчука.
Григорій Синиця був учнем бойчукіста Миколи
Рокицького. То тільки тепер їм – Михайлові Бойчуку та
Миколі Рокицькому – віддається належне, лише нині
зватися їхніми учнями – особлива честь. А у роки, коли
Синиця жив і працював у Київі, про обох приходилося
говорити озираючись.
Григорій Синиця створив свою власну мистецьку
концепцію. У своїй праці він постійно шукав точок дотику
з народним малярством – і знаходив їх. Не механічно
переносячи здобутки народного мистецтва на ниву
професіонального живопису, а осягаючи цілу систему
образного мислення, творчо проникаючи у його
лабораторію форми й кольору. Особисте знайомство з
народними художниками живило пошук.
Невідомо чи існує у друкованому вигляді мистецька
концепція Григорія Синиці. У пошуках матеріалів,
пов’язаних з оформленням донецької школи №5, я
натрапила на конспекти Алли Горської бесід Григорія
Синиці. Вони зберігаються у фондах Центрального
державного музею-архіву літератури та мистецтва.
Отже, дещо з Аллиних нотатків:
“За якими такими критеріями визначити: то
народне мистецтво чи не народне? Чи не показник
народності мистецтва – сюжетність у творчості? Ні, не
показник. Критерії в іншому: народне мистецтво –
першоджерело художньої форми. Воно існувало з давніхдавен, передавало традиції з покоління у покоління, впливу
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вищих мистецьких закладів не зазнавало, бо вони, ті
школи, заявили про себе лише від часів Петра 1. Скіфський
“звіриний стиль” – оце воно, оте справжнє народне
мистецтво. Ми, слов’яни, його спадкоємці.
З прийняттям християнства на Русі почався
наступ на народне мистецтво. Бороди висмикували не
тільки волхвам, але й художникам. Візантійський стиль
утверджувався на віки, народне мистецтво пішло в
глибини людності, у його товщу – там і залишилося, звідси
дійшло до нас, подіявши і на візантійський канон:
згадаймо лишень слов’янські типи й сюжети в російській
та українській іконі. У фресках Софії Київської цей вплив
яскраво виявлено у кольорі. Релігійна форма залишилась,
античний одяг збережено, а колір – колосальна естетична
категорія прорвався!
Народне мистецтво весь час у розвитку, напрочуд
радісне, життєствердне, демократичне, діалектичне,
воно виробило й заклало всі поняття художньої форми:
композицію, колорит (гармонійне поєднання кольорів у
багатокольоровому творі мистецтва – Л.О.), синтез. Там,
де є колір – починається колорит, де його нема – нема
колориту. Який він має бути? Діалектичний (до єдності
через протилежності), національний, філософський,
змістовний, сучасний. Щось порушиться – усе гине. Якщо
колір не створює образу, якщо він не характеристика – то
він фарба. Фарба! Пригадаймо передвижників: у них колір
один – і на весіллях, і на похоронах.. Це все від сліпоти й
від того, що не розуміли: в природі повторень в кольорі
нема.
Й щодо форми. Найпоширеніша нині хвороба –
еклектика, мішанина стилів. Тут важливо розрізняти й не
видавати бажане за дійсне. Треба знати історію
мистецької форми. Тут ми – лікнепники. Справжній
художник завжди б’ється за красу форми, за естетику.
Народне мислення завжди було абстрактне, хоч
воно ніколи не одривалося від життя й праці, а завжди

129

виходило з цього. Абстракція у творах народних майстрів
виступає як композиційний та образний зміст, як складова
художнього мислення. Вона не безпредметна, якою є в
абстракціонізмі як течії.
Сучасне не означає огрублене, деформоване.
Сучасність – це тло, простір, час, рух, зв’язок усіх форм.
Побач і спробуй це виявити. Тоді й почнеться твоя нова
естетика. Й боронь боже кидатися на всіх і все. Завжди
тоді у мистецтві будемо на других ролях…
Коли вже взявся за народне мистецтво – добувай
знання,
позбувайся
дилетантських
звичок
–
використовувати
чужі
форми,
поєднувати
натуралістичні основи й народну орнаментику (це речі
абсолютно не поєднувані!), механічно заповнювати
композиції. Компанувати орнамент як образ. Для цього
потрібне велике вміння і неаби яка практика.
Ознака монументальності у мистецтві: не розміри,
а філософський зміст. Який дух монументальності,
глибина в російській іконі! А навіть у перській та
індійській мініатюрах. Діє на всі часи! Я орієнтуюсь на
великі школи: Єгипет, Австрія, російська ікона, народне
мистецтво. Мій бог – Ганна Собачко-Шостак.
Моя мета – навчити мислити і творити. Й розуміти:
народне мистецтво – це велика філософія у народних
образах. Йому чужі міщанство й стиляжництво,
огрублення форм і барвистий вінігрет. Воно не визнає
механічної підробки під когось і не викликає різі в очах, бо
воно справжнє, бо воно краса”.
Перша спільна робота Григорія Синиці та його
послідовників Алли Горської, Віктора Зарецького, Галини
Зубченко, Геннадія Марченка – мозаїки на стінах
експериментальної школи № 5 у Донецьку (1965-66 рр). І у
перше художники-професіонали працювали за законами
народного, а не академічного мистецтва.
Відомий графік В. Касіян ще у той час дав високу
оцінку, створеного мистцями: "Одним з найяскравіших

130

досягнень у нашому монументальному мистецтві є
мозаїка, яку виконала бригада митців у Донецьку. Я бачив
ці мозаїки, високохудожні і реалістичні твори.
Авторський колектив, створюючи нове, виходить з
джерел українського народного мистецтва. Тому мозаїки
їхні глибоко національні і сучасні, справді український
монументальний живопис".
Чи змінився погляд на ці твори сьогодні?
Грудень 2006 року подарував мені знайомство з
членом-кореспондентом Академії мистецтв України,
народним художником України Василем Перевальським,
який був знайомий і з Аллою Горською, і з Григорієм
Синицею, і з Віктором Зарецьким. На моє прохання
висловити свій погляд він відповів так:
“Мистці-шістдесятники – Алла Горська, Віктор
Зарецький, Григорій Синиця, Галина Зубченко та інші у
стилю
національної
пошуках
універсального
монументалістики прагнули поєднати творчий досвід і
досягнення
світової
образотворчості,
особливо
мексиканців – Сікейроса, Ороско та Рівери, з магічною
силою кольорової гармонії і нестримної формотворчості
українського народного живопису, зокрема заново
відкритих тоді Марії Приймаченко і Ганни СобачкоШостак.
Та ніщо, ні жорстке «прокрустове ложе» худрад, що
керувалися догматичними приписами соцреалізму, ні
спецкомісії не завадили втіленню їх масштабних задумів у
«вічному» матеріалі – мозаїці.
Цікаво, що полігоном для реалізації націотворчих
мистецьких ідей було обрано саме Донбас, де в політиці
«традицій підрізації» комуністична імперія досягла
найбільше.
Завдяки романтичному піднесенню авторів у вірі в
національне відродження рідного народу, як протест
проти тотального нищення націнальних святинь постали
на Донечині у 1965-70 рр. унікальні в часі і просторі
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знакові мозаїчні твори: «Прапор Перемоги» «Вугільна
квітка»
(Краснодон);
«Шахтарський
край»,
«Коштовність» ряд символічних панно – «Космос»,
«Вода», «Вогонь», «Земля», «Життя», «Надра», «Сонце»,
«Вітер». (Донецьк); «Дерево металурга», «Птах»
(Маріуполь).
Виник і утвердився один із нових, після
Розстрілянного Відродження 30-х років, мистецьких
напрямків українського монументального мистецтва.
Автори цих етапних для розвитку нашої культури і
духовності творів майже всі втілені у вічність.
Мистецький спадок – заповіт нащадкам берегти і
примножувати, нажаль малозахищений”.
Я би сказала – зовсім незахищений. ,
Джерела:
1. Алла Горська. Червона тінь калини
2. Надія Світлична . "Через тернії до істини”.\\
Образотворче мистецтво, №5, 1990, с. 13. Лесь Танюк “Вбитий талант”” \\ “Алла Горська. Червона
тінь калини

Людмила Огнєва.
Чи потрібна картинна міні-галерея в загальноосвітній
школі?
27 лютого у холі ліцею "Меркурій" відкрито
експозицію "А ми ж тую калину та й піднімемо!",
присвячену мозаїчному комплексу "Школа" та його
творцям – художникам, які у 1965-66 рр. працювали у
Донецьку під керівництвом Григорія Синиці.
Такі галереї не є новиною. В інтер'єрі Київської
політехніки знаходиться кілька десятків мозаїчних картин
Григорія Синиці. У холі одного з корпусів того ж КПІ
Григорій Марченко створив картинну галерею ім. В.
Кушніра. Олександр Коровай зібрав чималу колекцію
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картин і розмістив їх у холі ЗОШ № 5 м. ІваноФранківська, де тоді працював. Василь Парахін картини не
збирав, а створив власну мистецьку школу в ЗОШ села
Журавники на Волині. Саме ці художники працювали тут
44 роки тому. Їх було дев'ять: Григорій Синиця, Алла
Горська, Віктор Зарецький, Галина Зубченко, Іван Кулик,
Надія Світлична, Олександр Коровай, Геннадій Марченко,
Василь Парахін. Шестеро – у поза світах.
На відкриття експозиції в ліцеї приїхали О.Коровай
(з Івано-Франківська) та Геннадій Марченко (з Києва).
Василь Парахін приїхати не зміг.
Можливо у когось виникло питання :"А чи потрібні
картинні галереї у навчальних закладах та установах,
діяльність яких не пов'язана з мистецтвом?"
Духовного, естетичного, патріотичного виховання
мистецькими творами торкатися не будемо. Ці питання –
позадискусійні. Але є ще один аспект, який традиційно
залишається непоміченим.
Колись бабусі-знахарки, яких в Україні називали
"планетарками", збираючи у певні дні і години лікарські
зела, добре відчували з яким кольоровим спектром
пов'язана кожна квітка, і який орган тіла людини добре
нею лікувати, бо відчували який кольоровий ритм
випромінює кожен орган людини.
Сьогодні і фізики навчилися "бачити" біополе. Воно
буває у вигляді різнобарвного світіння – аури і відбиває
стан психіки людини: байдужість мигтить сірим, гнів
спалахує червоно-чорним, інтелект світиться жовтозолотистим, духовність - голубим. Таким чином, блакитножовтий колір аури - це колір інтелектуально і духовно
розвиненої людини. Наші предки побачили в ньому
національний символ.
Сучасна наука про відчуття випромінювання
(радіоестезія) стверджує, що на емоційні ритми має вплив
електромагнітне поле, яке оточує людину. Це знали наші
далекі предки. Так звані "передавачі кам'яного віку" -

133

кам'яні кола, дольмени й менгіри 1 були генераторами
акустичних та електромагнітних коливань. І хоч енергія
випромінювання кожного окремого каменя була невелика,
але точне розташування всіх каменів разом, форма кола,
форма дольменів, матеріал, з якого вони виготовлені,
орнаменти на стінах камер створювали могутній
енергетичний потік, який біологічно впливав на людину:
або руйнівно (при частоті коливань 3, 16, 35 гц (на
інфразвуковий
діапазон),
або
лікувально
ультразвукових частотах). Саме орнаменти - зубчасті лінії,
зигзаги, концентричні кола, спіралі були отими
підбудовними
контурами,
за
допомогою
яких
"підганялися" потрібні частоти випромінювання.
Один з найдавніших і найпоширеніших мотивів Праматір Світу, яка постаттю своєю нагадує Дерево Життя
або трипроменевий знак трисуття. Це - універсальний
оберіг - енергетичний резонатор, який проявляє себе на
всіх електромагнітних хвилях діапазону людського біополя
і невидимого для ока ультрафіолетового кольору (він
оберігає людину від низьких енергетичних випромінювань,
хвороб та патогенного випромінювання).
Тож невипадково у Маріуполі до ресторану
"Аристократ" (бувший "Україна"), де, нарешті, знесли
стіну, що закривала мозаїчне панно "Дерево життя"
(автори: В.Зарецький, А.Горська, Г.Зубченко, Б.Плаксій,
Г.Пришедько), приходять люди зі проблемами здоров'я,
щоб доторкнутися до магічних знаків, якими прикрашені
гілки чудо-дерева. Власники будинку здивовані, але гостям
дають можливість задовольнити бажання. При реставрації
твору треба бути дуже обережними, щоб не порушити
1

Дольмени - стародавні поховальні споруди у вигляді
величезних кам'яних брил і плит, поставлених вертикально
й перекритих зверху кам'яною плитою.
Менгіри - неотесані довгасті камені, поставлені
вертикально.
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форму, орнамент і матеріал панно і тим не зруйнувати
випромінюване поле.
Згадую, як спілкуючись зі працівниками крамниці
"Рубін", де було мозаїчне панно "Жінка-птах", я дізналася,
що поруч з ним, вони відчували себе дуже добре, а квіти –
просто буяли. Чи зберегло панно ті цілющі властивості при
перенесенні його на іншу стіну у "Макдонадсі"? Ні!!!
Порушена триєдність форми, орнаменту, матеріалу.
Правий був Федір Достоєвський, стверджуючи:
"Краса врятує світ, якщо спрямована на добро".
Та повернімося до експозиції у ліцеї "Меркурій". На
відкриття я прийшла з магнітною рамкою, хоча вона не
була мені потрібна, бо сама добре відчуваю зовнішнє поле,
тому одразу ж стала на те місце, у якому, як виявилось,
найбільше позитивне випромінювання від картин. Це –
саме той куточок експозиції, де можна зняти психічне
напруження. А в навчальному закладі є безліч причин
виникнення таких навантажень.
Тож відповідь на питання: "Чи потрібна картинна
галерея в школі?" – однозначна: "Необхідна".

Віктор Прокопчук.
Чужі ідоли і святині та історичний етикет
Петро Гайворонський — історик і дотепний
співрозмовник із Красноармійська, розповів про феномен
"ідолопоклонства" на Донеччині і нагадав мені про інший
куточок нашої України — Крим, точніше, Феодосію.
По-перше, я був здивований водіями, бо вони були
ввічливими до перехожих. По друге, мене здивували назви
вулиць міста. Рішенням міської ради всім їм, за
виключенням вулиць Айвазовського, Гріна, Галерейної і
ще кількох, повернули старі історичні назви.
Зараз вже не існує вулиці Свердлова, Лібкнехта,
Люксембург та інших. А колишня Радянська (Советская)
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перейменована на Русскую. Власне, цю назву вона
отримала ще від засновників Феодосії — флорентійців. По
цій вулиці, з Кримського степу в Кафу (колишня назва
Феодосії), гнали в неволю наших пращурів-русичів
татарські й турецькі завойовники. На жаль, сьогоднішня
назва вулиці наповнена вже зовсім новим змістом.
Донеччина — не Крим. Але і в нас дещо робиться в
цьому напрямку — повернута історична назва Маріуполя,
перейменована вулиця колишнього чекіста Анжієвського.
Не заперечили ні комуністи, ні соціалісти. І гроші
знайшлись. Правда, хотіли як краще, а вийшло як завжди.
Про це схопилися під час виборів. Коли виборці з
пропискою в паспорті зі вже не існуючої вулиці завітали
на виборчу дільницю. Вони з подивом дізналися, що
голосувати не зможуть. У тому, що трапилось,
звинуватили помаранчевих, і мало хто звернув увагу на те,
що вулицю перейменували ще задовго до появи останніх.
Це, чи щось інше відбило охоту у міської ради
Донецька займатись ліквідацією пам'яток минулого. Та і в
тому ж Красноармійську до минулого ставляться з тим же
хвилюванням, але прийняти рішення про встановлення
пам'ятника Т.Г. Шевченкові в центральній частині міста не
можуть. А може, не хочуть?
Якось донецькі міські чиновники, зміцнюючи
стосунки
з
московськими
колегами,
обмінялись
подарунками. До керівників білокам'яної поїхав символ
Донецька — копія пальми Мерцалова, а ті, переповнені
відчуттями "гідності та любові" віддячили батькам
шахтарського міста теж копією, але цар-гармати. Справа,
зрозуміло, не в паритеті дарунків, а в етикеті. І не варто
сперечатись, чи є цар-гармата символом в доброму
значенні цього слова. З часів середньовіччя відомий звичай
дарувати мечі означав оголошення війни. Пізніше мечі
замінили на гармати, додавши напис "останній доказ
короля". Ще пізніше згадались "перекувати мечі на рала" і
"традиція", здавалось, зникла.
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В державах третього світу залюбки можна знайти
свідоцтва цих королівських "доказів", що стали музейними
експонатами. Ними там не пишаються, а зберігають як
згадку про трагічне і драматичне минуле своїх народів для
виховання почуттів гідності та етикету.
У донецьких чиновників означені почуття виявились
відсутніми й вони встановили "дарунок" на центральній
вулиці біля своєї резиденції. Їх російські колеги не виявили
такого ентузіазму і залишили стояти пальму Мерцалова —
оригінал в музеї гірничого інституту Санкт-Петербурга, а її
молодшу сестру-копію в білокам'яній не удостоїли не те
щоб містечка в музеї чи у Кремлі, а навіть якимось
куточком біля резиденції московського уряду.
Ото ж, пишатись нам дарунком не слід, але й важко
не оцінити його історичне і політичне значення — одне
дорікає нам за минуле, друге застерігає на майбутнє. Тому
місце цар-гарматі тільки в музеї.

Андрій Лемешенко.
Борці за волю України
“Вірю, що треба писати правду про
історичні події без огляду на те, подобається
це комусь чи ні. Правда допоможе
розібратися історикам у подіях, що відбулися
на українських землях ...”
Євген Стахів
“Крізь тюрми, підпілля й кордони”
Уся історія українського народу пронизана
боротьбою за державність, за побудову української
соборної держави.
Особливо напруженою була боротьба у ХХ столітті.
Під час Першої світової війни український народ на усіх
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своїх етнічних територіях піднявся на відчайдушний змаг
за свою державу. Були проголошені Українська Народна
Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка,
підписаний історичний Акт соборності – злуки всіх
українських земель в одну Соборну Українську Державу.
Перша світова війна висунула на всеукраїнську
політичну арену великий пласт української еліти. У першу
чергу це була молода генерація – молодь, яка зі зброєю в
руках почала боротьбу за українську державу, а
виборовши незалежність, захищала її. Це були Січові
Стрілці, а згодом вояки армії Української народної
республіки. Не можна без гордості згадувати Героїв Крут:
триста юнаків, гімназистів та студентів, погано озброєних
та необстріляних перегородили дорогу на Київ декільком
тисячам солдатам. Усі вони загинули смертю героїв,
залишивши по собі невмирущу славу.
Друга світова війна сколихнула України. Як мовиться
у популярній пісні: ... Усе повстало, що живе, Країну
боронить свою!
Це була боротьба за Україну, за її незалежність.
І в цей визначальний для України час патріоти взяли
до рук зброю, щоб стати на захист рідної землі і дати відсіч
окупантам українських земель. Патріоти вели боротьбу за
відновлення української державності, вибореної та
проголошеної у 1918 році.
Для оборони своєї землі, своїх осель та родин від
фашистських
окупантів
були
створені
відділи
самооборони, які згодом перетворилися в Українську
повстанську армію – УПА. Переважна більшість вояків
УПА – це молоді люди, вони не мріяли про багатства чи
привілеї після війни, але вони твердо знали, що тільки у
своїй власній, незалежній державі український народ
одержить можливість для всебічного свого розвитку.
Довгий час нічого не було відомо про славних воїнів
ОУН – УПА. Не секрет, що про ОУН – УПА одні говорять
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із захопленням, інші – з осудженням – все залежить від
того, яких поглядів дотримується людина.
Але є дійсність, є історичні факти, повз котрі історик,
дослідник, краєзнавець пройти не має права.
Я хочу розповісти про людину, яка воскресла серед
мертвих.
В затишному будинку на околиці міста Маріуполя, яка
зветься “Україна”, багато років мешкає легендарна людина
– Любомир Стефанович Гудз.
Газета “За вільну Україну” (жовтень 2001р.) під
заголовком “Воїни Армії Безсмертних” надрукувала, за
матеріалами МГБ, “Списки повстанців ОУН – УПА, які
полягли у боротьбі за волю України в 1944-1953 р.р.” За
номером 98 значиться Любомир Гудз (ксерокопія газети
додається). Дата і місце загибелі – 19.11.1947, м. Дрогобич.
Але емгебісти помилились: “Любко” – “Орлик” –
Любомир Гудз у ту жахливу ніч не загинув.
Любомир Гудз народився в 1931р. у Дрогобичі на
вулиці Івана Франка у будиночку під № 36. Любомир у
дитинстві вражав усіх своєю блискучою пам’яттю, своїми
недитячими запитаннями не раз дивував батьків і сусідів.
Тому й відправили його до школи у шість літ. До школи
було йти далеко, але завжди поспішав він туди з радістю.
Щодня Любомир отримував відповіді на свої запитання,
вчився він добре.
Прийшла війна. А війна нікого не жалувала. І підлітки з
жахом прислухалися до розмов про вбитих у центрі міста,
самі бігали на територію гетто, щоб побачити, чи й справді
їх ровесників євреїв там вбивають і мучать. Уночі
наприкінці вулиці Івана Франка закопали вбитих. Це
лякало. Ніхто уже не зважився йти до Браницького лісу, бо
там, здавалося, також усе було виповнено зойками. Кожен
намагався стати непомітним. І кожен переконувався: нема
окупантів і загарбників добрих. Українці заговорили про
свою державу. Любомир прислухався до тих розмов і
також хотів своєї незалежної держави.
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У сусідів була станиця ОУН. Дві сусідки - сестри
Михайлівські – мали зв’язок із партизанами. На їхній
квартирі збиралась молодь, часто та, котра недавно
прибула з лісу. Любомир Гудз почав завзято
їм
допомагати розповсюджувати газети й листівки. Нарешті
здібного юнака підкликав до себе Левко Хрущак, легенда
того часу, і сказав: “Любомире, ти повинен організувати
молодіжну організацію.”
Навесні 1945 року за дорученням дрогобицької ОУН
він створив підпільну молодіжну організацію “Юнак”. Юні
підпільники розповсюджували небезпечні для влади
листівки про “щасливе життя у колгоспах”, про масові
злочини ВКП(б), про найкривавішого в історії людства
диктатора Сталіна, для загонів УПА збирали зброю, набої.
Вони були очима та вухами повстанців.
У квітні 1946 року почались арешти і розстріли юних
підпільників. Шукали провідника організації Любомира
Гудза – учня 8 класу першої дрогобицької школи. Коли
його арештували вперше, йому заледве виповнилося
п’ятнадцять літ. І було то на самий Великдень. 23 квітня
був обливаний вівторок. Він одягнув вишивану сорочку, у
хаті пахло смачно шинкою і ковбасою на столі ще стояло
свячене, а тут прийшли за ним. Він уже знав, що усіх його
побратимів арештували ще 20 квітня. У переддень
Великодня. Серед арештованих були Василь Круглій,
Роман Михайлівський, Богдан Коцюба...
У 1946-му арештовували Любомира двічі: у квітні та
червні. Кожного разу слідство тривало кілька місяців.
Юнак зазнав катувань. Але тримався з гідністю: своєї вини
не визнав, нікого не видав. З першого ув’язнення його
викупив батько за 20 кг. борошна та 10 кг. м’яса. Вдруге
вже судив військовий трибунал, потім було повторне
слідство. Через брак доказів його причетності до
підпільної роботи відпустили. Утретє арештували без
свідків у червні 1947-го. Знову нещадно відшмагали
гумовим шлангом, наповненим металевими кульками. від
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одного удару темніло в очах, а треба було витримати град
ударів по голові, плечах, животі, руках, ногах. Слідчий ще
копав чоботом свою жертву скільки мав сили, хапав за
волосся і тормошив доти, доки в руці не залишався
жмуток. Від Любомира вимагали
видати місце
знаходження
боївки і командира. Втративши надію
вибити з хлопця хоч щось, змінили тактику: почали
умовляти. Він розумів: тепер уже – “або-або”, і так щиро
запевняв катів, що не знає де розташована боївка, але
спробує дізнатися. Йому повірили: під підписку
випустили.
У ту ж ніч “Орлик” зустрівся з командиром загону
УПА. За розпорядженням провідника “Ореста” Любомир
залишився в боївці. А його батьків – Стефана і Стефанію
Гудзів з 5-річним сином влада, конфіскувавши майно,
вислала за Урал.
Молодіжна організацію “Юнак” діяла до листопада
1947 року. Репресивні органи шукали можливостей
проникнути в ряди організації. Їм вдалося завербувати
Євгена Бориславського, який видав підпільників. Почалося
полювання за керівником організації.
19 листопада 1947 року Бориславський зустрівся з
Ґудзем з метою передачі шкіри на взуття повстанцям, а
насправді, для здачі “Орлика” чекістам, смертельний вирок
якому вже було винесено. Це сталося на одній з тихих
вулиць Дрогобича. Вбивця у чорному плащі підбіг упритул
випустив всі сім куль з обійми, добиваючи злочинця
шістнадцяти років, а потім переможно звітував перед
керівництвом, і фахівці НКВС із полегшенням викреслили
Любомира Гудза з живих бійців. У їхньому переліку він
значився вбитим.
Холодні води струмка привели хлопця до тями.
Коли Любко опритомнів, поруч нікого не було.
Можливо, вбивці вважали, що жертві – кінець, і на деякий
час залишили тіло без догляду. Захлинаючись кров’ю ,
ледве пересуваючи ноги, юнак дістався до криївки. Звідти
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його перевезли до рідної тітки Ганни – подалі від криївка,
куди вели криваві сліди. Але через якусь годину вороги все
ж таки знайшли Любомира. Знову катування. З відкритих
ран точилася кров. Та, крім болісного хрипу, нічого не
почули.
У квітні 1948 року провідника “Юнака” – Любомира
Гудза судили і винесли вирок – 10 років ув’язнення. Від
довічного ув’язнення “Орлика” врятувала смерть Сталіна.
За 8 років неволі Любомир пройшов через пекло
Дубровлага у Мордовії, Карагандинського, Кемеровського
та Омського концтаборів. Термін заслання відбув з
батьками на Уралі (у Пермський області з 1955 по 1959-й
роки)
1959 рік – початок хрущовської відлиги. Пан Гудз із
дружиною прагне повернутися до України, але ні у
Дрогобичі, ні на всьому Правобережжі про нього не хочуть
і чути. Довелося їхати на батьківщину жінки – до
Чернігівської області, однак і тут людині з тюремною
довідкою замість паспорта роботи не знайшлося. Тоді
політв’язень
вербується
на
ударне
будівництво
металургійного стану 1700 та оселяється в Маріуполі. 30
років
Любомир
Степанович
очолював
бригаду
електрообслуги стану 1700, поки не вийшов на пенсію.
“Була така думка, - каже Любомир Гудз, - хотів
оселитися у Львові, однак керівництво “Руху”, куди я
входжу, прохало мене залишитися в Маріуполі для
заснування свого відділу”.
Чи зламала доля славного “Орлика”?
Опинившись на Донеччині, він не припиняє боротьби
за Соборну Незалежну Україну.
Л. Гудз багато років мешкає в нашому місті, заснував
перші осередки козацтва в м. Маріуполі, разом з
А.М.Морозом заснували міський осередок Товариства
української мови “Просвіта”, допомагав створити
організацію політв’язнів “Меморіал”, а також міську
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жіночу організацію “Союз Українок”, яку зараз очолює
Молчанова І.В.
Але спогади не дають йому спокою. Він приїжджає у
рідне місто, він розповідає про минуле усім молодим. Щоб
знали, яка дорога ціна Незалежності України. З вдячністю
згадує, як віддав йому дрогобицький мер першого
демократичного скликання Мирон Глубіш хату, як оплакав
у тій хаті ті важкі роки, бо ж потерпіли і батько, і мати, і
рідні... Як поселив тут сина. Щоб у рідному гнізді життя
тривало. А сам вирішив працювати на сході України.
Я пишаюсь знайомством з легендарною людиною –
Воїном Армії Безсмертних – Любомиром Гудзом. На душу
припали його слова: “Намагаюся не поривати зв’язків із
батьківщиною. Щороку вклоняюся могилам батьків,
відвідую друзів у Дрогобичі, намагаюся налагодити
братерські відносини поміж Сходом та Заходом України.
Бо Україна, мов лелека, має два крила, що лежать по різні
боки від Дніпра. Як пташина з одним крилом нікуди
полетіти не може, так і Україна. А я вірю у високий політ
нашої держави”
З приходом до влади Михайла Горбачова та
проголошеною
ним
“перестройкою”
відбулися
демократичні вибори. Залунали вимоги визнання
незалежності держав Прибалтики та України. У березні
1990 року відбулися перші демократичні вибори до
Верховної Ради тоді ще УРСР. 16 липня 1990 року ВР
УРСР проголошує суверенітет України, а 24 серпня 1991
року після провалу так званого ГКЧП у Москві –
незалежність України, яку підтверджено на референдумі
92% голосів виборців України. Здійснилася віковічна мрія
нашого народу жити у власній, незалежній державі.
Дехто стверджує що незалежність здобута без
боротьби, без пролиття крові. А хіба незалежність України
– це не результат віковічної боротьби українського
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народу, за яку пролили свою кров та склали буйні голови
сотні тисяч кращих синів і дочок нашого народу. Героям
слава!
Сучасна молодь – це золотий фонд України. На нас
лежить велика відповідальність за долю України.
Джерела:
1. Євген Стахів. Крізь тюрми, підпілля й кордони.
Київ, 1995р.
2. Газета “За вільну України”. Списки повстанців
ОУН-УПА, які полягли за боротьбу за волю
України в 1944-1953рр. за волю. З архівів МГБ.
Жовтень, 2001р.
3. Газета “Галицька зоря”. Зустріч (сторінки історії).
Анізія Онищак. 13 вересня 2002р.
4. Газета “Шлях перемоги”. “Орлик” – воїн Армії
Безсмертних. Людмила Огнева. 8-14 травня 2003р.
5. Особисті архівні документи Любомира Гудка

Ірина Курбацька, Антоніна Журавльова.
Шляхи подолання сепаратистських настроїв (або
"Навколо слів "бандерівець" і "москаль")
Вступ
У 2006 р. Президент України Віктор Ющенко
підписав Указ "Про всебічне вивчення та об`єктивне
висвітлення діяльності визвольного руху та сприяння
процесу національного примирення", яким доручив
Кабінету Міністрів розробити разом із Національною
академією наук України з урахуванням фахового висновку
робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення
діяльності ОУН і УПА законопроект про український
визвольний рух 20-50-х рр. ХХ ст., статус і соціальний
захист його учасників, у якому, зокрема, передбачати
визнання діяльності організацій, що боролися за
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Українську соборну державу у 20-50-х рр. ХХ ст.,
українським визвольним рухом [16] 2 .
Проте
всі
політичні події 2007р., ЗМІ, "настінні" надписи та ін.
дають право стверджувати, що велика кількість українців
перебуває у полоні негативних стереотипів, нав`язаних
нам ззовні, бо кілька десятиліть радянська пропаганда вела
шалену
наклепницьку
кампанію
проти
УПА.
"Віддзеркаленням" проблеми є частотність вживань
певними верствами населення
слів "бандерівець" і
"москаль". Народознавство як предмет дає право нам
пізнавати себе не сховано, підпільно, з позирками, адже
наша доля – не напад і загарбання чужих земель, не
поневолення чи денаціоналізація сусідів, наша доля –
оборона і боротьба за самозбереження.
Народознавство – це не лише історія нашої єдності,
але й роз`єднання, етнографічного районування, бо тільки
в загальної сукупності спільного і різного твориться єдине
національне.
У передмові до книжки Галини Лозко "Українське
народознавство"
[6].
В.
Шевчук
стверджує:
"Народознавство – це пізнання того, чому ми такі, які є
сьогодні, і це пізнання не лише наших достойностей, але й
хиб та вад, що прирікли нас важко жити, відпокутувати
гріхи… Не може ані людина, ані народ творити добро, не
пізнавши свого зла і не поборовшись із ним, бо не знає
світла той, хто не відає, що таке темнота" [6; 7].
Мета дослідження:
Щоб позбутися відчуття неповновартості й
ущербності, щоб бути у світі рівним серед рівних і вільним
серед вільних, потрібно дослідити витоки сепаратистських
настроїв певної частини суспільства, вивчити видані за
роки незалежності України архівні матеріали, спогади
учасників тих подій, твори художньої літератури і
2

Далi див. за № списка використаних джерел
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проводити роз`яснювальну роботу по всій Україні. У
цьому вбачаю актуальність теми дослідження "Навколо
слів "бандерівець" і "москаль".
Завдання роботи:
– укласти польові записи на основі анкетування серед
мешканців міста Ясинуватої Донецької області: "Які
асоціації у Вас виникають у зв`язку з уживанням слів
"бандерівець" і "москаль";
– дослідити роль мови у національному самовизначенні
жителів нашого регіону;
– вивчити автобіографію С.Бандери й неупереджену
правду про УПА;
– створити проект журналу народної дитячої дипломатії
"Схід – Захід. Єднаймося".
Мова і національне самовизначення
28% респондентів визначили асоціації зі словами
"бандерівець" і "москаль" як "україномовна частина
населення" й "російськомовна", тобто українці та росіяни.
"Історія не повинна забувати, що до Петра І той народ,
який ми нині називаємо русинами, і його земля звалася
Руссю і Рутенією, а той народ, який ми звемо руським,
звався москвинами, а їх земля – Московією. В кінці
минулого століття (18 ст.) всі у Франції і в Європі добре
вміли відрізняти Русь від Московії", – писав у 1869р.
Делямар [2].
Формуванню негативного ставлення до української
мови сприяли деякі вчені ("учёные мужи") та видатні діячі
Росії. Михайло Ломоносов називав українську мову
діалектом; він, перебуваючи в Україні й навчаючись у
Київській академії, ніяк не міг звикнути, що місцеві спудеї
розмовляли мовою, відмінною від московської. Цариця
Катерина повторювала, що "малороссийское наречие" – це
не що інше, як "российское, на польский лад примененное"
[6; 69].
Упереджено ставився до української мови і Микола
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Карамзін, називаючи її "варварским языком".
Віссаріон Бєлінський писав: "Мы, москали, немного
горды, а ещё более ленивы, чтобы принуждать себя к
пониманию красот малороссийского наречия" [1].
Значний внесок у вивчення історії української мови
зробив
професор
Казанського
університету
О.Архангельський [6; 70] у праці "Изъ лекцій по історіи
русской літератури" він зазначав: "Собственные
литературные силы Москвы на первых порах крайне
незначительны, – върнъе сказать, ихъ совсем нет: и в
области литературы до самого конца ХV века Москва
живете чужимъ добром…", "… не только въ XIV, но и въ
ХV вв. въ отношеніи литературномъ Москва несравненно
ниже Киева ХІІ въка".
Російський уряд протягом багатьох століть проводив
політику заборони української мови.
У 1784 р. Київській академії було приписано читати
лекції "с соблюдением выговора, который наблюдается в
Великороссии", а також дотримуватися російського
правопису. Для тих викладачів, які будуть проводити
навчання українською мовою, було передбачено
звільнення з посади. Так поступово курс навчання в
Київській Академії було повністю русифіковано.
Протягом столітъ подібних заборон та приписів
видавалося десятки, та найганебнішим став «Валуєвський
циркуляр» 1863 р., який мав підзаголовок «Секретное
отношение Министра внутренних дел к Министру народн.
просв.» Як бачимо, російському урядові було навіть
соромно обнародувати такий відверто шовіністичний
документ. Надрукований він був в українській пресі лише
через 31 piк після виходу («Правда», 1894).
Ось кілька цитат із цього циркуляру: «… Обучение
во всех без изъятия училищах производится на
общерусском языке и употребление в училищах
южнорусского языка нигде не допущено». «Никакого
малороссийского языка не было, нет и быть не может и что
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наречие их, употребляемое простонародъем, есть тот же
русский язык, только испорченный влиянием на него
Польши». «Киевский генерал-губернатор находит опасным
и вредным выпуск в свет рассматриваемого ныне
Духовной цензурой перевода на малороссийский язык
Нового Завета». «Министр внутренних дел признал
необходимым, впредь до соглашения с министром
народного просвещения, обер-прокурором Святейшего
синода и шефом жандармов относительно печатания книг
на малороссийском языке, сделать по цензурному
ведомству распоряжение, чтобы к печати дозволялись
только такие произведения на этом языке, которые
принадлежат к области изящной литературы; с пропуском
же книг на малороссийском языке как духовного
содержания, так и учебных и вообще назначаемых для
первоначального чтения народа приостановиться».
Циркуляр було подано на розгляд цареві, «Его
Величеству благоугодно было удостоить оное Монаршего
благоволения».
У 1876 р. цей циркуляр було доповнено Емським
указом, за яким заборонялося ввозити українські книги з-за
кордону, друкувати ноти до українських пісень, ставити
українські театральні вистави; запроваджувалися також дві
цензури: крайова i головна — Петербурзька.
Законами 1869 i 1886 pp. передбачалося збільшення
заробітної плати особам російського походження, крім
місцевих уродженців, за сприяння русифікації українських
земель. Подібні заборони часом доходили до абсурду:
Заборонялося вживати слова Україна, українець,
виголошувати промови, лекції, влаштовувати концерти,
вистави українською мовою. У 1899 р. у Киеві відбувся
археологічний з'їзд, на якому читалися реферати всіма
слов`янськими мовами, а українською не дозволялося.
Вчені з Галичини на знак протесту відмовилися брати
участь у такому з`їзді. У міністерстві ніби схаменулись,
дозволивши виголошувати реферати українською мовою,
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тільки у закритому приміщенні, щоб кількість слухачів не
перевищувала 25 oci6.
Заборонили виголошувати промови українською
мовою і на відкритті пам'ятника Іванові Котляревському в
Полтаві 1903 р. Заборонялося наукові праці, написані
українською мовою, неологізми i наукові терміни, що iнoдi
призводило до того, що писалися ніби белетристичні твори
з використанням у сюжеті наукових подробиць, скажімо, з
медицини, щоб "преподать народу кое-какое поученіє по
части сельского хозяйства, вопросов нравственных или
чего бы то ни было из круга знаний, доступных и нужных
простолюдину", – як зазначалося в Записці Академії наук
про відміну утисків малоросійського друкованого слова в
1914р. (Іван Огієнко).
Ось як 1ван Oriєнко описує наслідки заборони
української пісні: "Коли українці бажали проспівати рідну
пісню,
губернатори вимагали інколи співати її пофранцузькому або по-московсъкому... Так було, скажімо, в
Одесі, де відомий губернатор Зелений примусив замість
"Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці співати «Oй, не
хади, Гришка, да и на пикник».
У 1908 р. указом Сенату культурну й освітню
діяльність в Україні визнано шкідливою, «могущей
вызвать последствия, угрожающие спокойствию и
безопасности».
Як бачимо, сучасний стан української мови,
відсутність у містах українського мовного середовиша,
відмова багатьох українців від рідної мови — це сумний
наслідок багатовікової політики царизму, а згодом —
сталінізму.
Уже за радянських часів витворилися антинаукові
теорії «злиття націй», «двох рідних мов». Нехтувалося
значення мови як системи мислення, забувалося, що рідна
невіддільна від рідної землі, народу, рідної історії. За цими
теоріями, як пише Михайло Kociв, «мова цілого народу,
виявляється, може бути безперспективною, а отже,
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безперспективний сам народ (якщо, звичайно, розуміти
народ не як аморфну біологічну масу, а як субстанцію
духовну)".
У 1933р. в Україну надійшла телеграма Сталіна про
припинення українізації, після якої почалося знищення
діячів української культури. Тотальна денаціоналізація
призвела до повного знеособлення людини, відриву її від
національного
коріння,
створення
асимільованого
населення, яким легше керувати. Цьому сприяли також і
постанови ЦК КПРС та ЦК КПУ (травень 1983р.) про
посилення вивчення російської мови, поділ українських
класів у школах на дві групи для вивчення російської
мови, а також підвищення платні учителям російської
мови. Відомий також припис захищати дисертації тільки
російською мовою, якщо навіть ці дисертації були з
української мови чи фольклору [6; 71-73].
Відновлення історичної справедливості щодо
імені С.Бандери
36% опитаних ясинуватців зі словом "бандерівець"
пов`язують образ ворога, націоналіста, фашиста. Ось
типові відповіді респондентів: "Бандерівець – це гестапо,
убивства, СС, зневажливе ставлення до росіян" (36 років,
вища освіта), "З 1991 р. словами "бандерівець" і "москаль"
бажають поділити Україну" (20 років, студент),
"Бандерівець – він і є бандерівець, лісні брати, які
переховувалися в лісах до 1953р." (65 років, вища освіта),
"Бандерівці – це ті, хто голосує не за нашу партію" (16
років, учень), "Це, як і мельниківці, представники
націоналістичного руху" (16 років, учень), "Дуже
негативно ставлюся до ОУН, УПА" (38 років, вища освіта),
"Украины, как таковой, просто нет. Банды – бандеровцы
отстаивали идеи-фикс" (38 років, дві вищі освіти),
"Бандерівець – це фашист" (15 років, учень), "Це зрадник
свого народу, воїн УПА" (15 років, учень), "Це слово
викликає в мене подразнення, ненависть" (54 роки, вища),
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"Учасник банди українських націоналістів УПА в Західній
Україні" (52 роки, середня технічна освіта), "Мои
родственники в Западной Украине (г.Холм, Люблинский
уезд) были убиты бандеровцами, потому мои ассоциации
самые негативные. Не считаю их героями войны. Москаль
– Донбасс – Россия – очень многим связаны. Не считаю
русских своими врагами" (60 років, вища освіта).
На запитання про те, а що читали респонденти про
С.Бандеру з останніх видань, відповіді були однакові:
"Нам не треба вашої пропаганди, ми і так знаємо".
Напевно, те, що сказано в радянських енциклопедіях:
"У період фашистської окупації на території України
розгорнули свою злочинну діяльність німецькофашистські агенти: Мельник, Бандера, Боровець та їхнії
підручні. Націоналістичні банди допомагали фашистським
загарбникам
поневолювати
український
народ,
винищувати населення, грабувати багатства України. Після
розгрому фашистських окупантів рештки буржуазнонаціоналістичних банд намагалися тероризувати населення
трьох областей України, вчиняючи звірячі злочини. Ці
банди були ліквідовані при активній допомозі місцевого
населення" [7].
"Під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр. на
діяли
окупованій гітлерівцями території УРСР
націоналістичні банди німецько-фашистських найманців –
Бандери, Мельника, Боровця та ін. Вони розстрілювали
радянських людей, знущалися з них, грабували й
руйнували хати, села тощо. Після визволення західних
областей залишки націоналістичних банд (т.з. бандерівці) в
ряді місць продовжували тероризувати населення, чинили
криваві злочини. Органи Радянської влади за дійовою
допомогою місцевого населення ліквідували їх. Частина
учасників бандитських зграй під впливом закликів
Радянського уряду добровільно покинула банди і з`явилася
з повинною. Деякі банди втекли на Захід і стали там
платними агентами імперіалістичних розвідок" [7].

151

Чи знали автори статей про "бандитизм", що на
початку липня 1941р. Гітлер доручив своїй поліції негайно
зліквідувати "змову українських самостійників", а
С.Бандеру німці заарештували. В`язнем він був до грудня
1944р. "Тоді звільнено його і кількох інших провідних
членів ОУН з ув`язнення, пробуючи приєднати собі ОУН і
УПА, як союзника проти Москви. Німецьку пропозицію
Степан Бандера рішуче відкинув і на співпрацю не пішов"
[3; 12].
У цьому ж виданні визначена роль і етапи боротьби
"самостійника": "Головне значення Степана Бандери для
українського визвольного руху в тому, що він зумів у
різних обставинах знайти спосіб і методи ведення не
тільки ідеологічної і політичної діяльності, але також
збройної боротьби. Найзамітнішими для характеристики
Степана Бандери є три етапи його дії.
Перший етап – це роки 1933-34 на становищі
Крайового Провідника Західних Українських Земель,
перервані довгорічним ув`язненням у Польщі. Другий етап
– це роки 1940-41 на становищі Голови Проводу ОУН з
осідком на еміграції, але в безпосередньому сусідстві до
українських земель. Цей період закінчився німецьким
концентраційним табором. Третім етапом є роки 1945-59
на становищі Голови проводу всієї ОУН і – з короткими
перервами, що разом тривали 32 місяці – на становищі
голови Проводу Закордонних Частин ОУН з осідком у
Німеччині [3; 13].
Таємниця смерті Провідника ОУН 15 жовтня 1959р.
тривала майже два роки, аж поки вбивця Богдан
Старшинський, рятуючись від своїх господарів із КДБ, втік
із Москви до Західної Німеччини й добровільно віддався
до рук правосуддя.
Звернемось до польових записів і статистики. 4%
опитаних вважають і С.Бандеру, і його вояків Героями
України: 76-річний пенсіонер нашого міста написав у
анкеті, що їх рух – "це наша національна гордість", в інших
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записах читаємо: "Коли я вчилася в школі (це було в
м.Макіївці Донецької обл.), наша вчителька історії на
уроці розповідала про 17 "псевдозагонів бандерівців".
Зараз я знаю, що таких груп було більше. Щаслива, що
своїм життям і знаннями переконала батька (колишнього
в`язня концтабору), що не бандерівці рубали руки втікачам
з полону, коли ті хотіли набрати з колодязя води…" (50
років, вища освіта).
Правда про УПА
У 1994р. в Нью-Йорку (видавництво «Пролог»)
побачила світ книжка Петра Содоля «Українська
Повстанська Армія. 1943-49р.» Вона мала б вийти сорок
років тому – скільки б імен і доль вдалося врятувати від
забуття, наскільки повнішою стала б історія боротьби за
незалежну Українську державу. Але й нині сам факт появи
довідника важко переоцінити. Бо що ми знаємо про УПА
навіть за теперішніх часів пост гласності? А майже нічого
– «бандерівці-оунівці-мельниківці»; добре хоч уже не
«вороги народу», не «бандформування», послуговуючись
останкінським сленгом. А це ж потужний пласт історії,
історії вкраїнської Голгофи.
Це були не поодинокі розпорошені загоники, як
десятиліттями втовкмачували ідеологічні трубадури, а
військова формація з чіткою структурою регулярного
війська, що базувалося переважно в Західній Україні. Втім,
як зазначено в «Енциклопедичному нарисі», «свої
оперативні дії УПА поширювала активно на центральні
області України та на етнічні українські землі, що в
південних областях Білорусі і в південно-східній Польщі.
Бойові відділи армії рейдували також у Чехо-Словаччину,
Румунію та інші держави. Боротьба УПА тривала від 1943,
спочатку проти гітлерівсько-нацистського, а від 1944 до
1949 – проти сталінсько-комуністичного режиму.
Найбільші бої з окупантами припали на 1944, коли в рядах
армії було приблизно 25-30 тис. вояків і старшин».

153

Мимоволі задумаєшся: на що вони розраховували?
На американську допомогу? Це й тоді було ілюзорно. На
раптове пробудження національної самосвідомості? По
тридцятилітті концтабірного животіння наївно й думати.
На власну перемогу? Марнота марнот. Здається, відповідь
куди простіша. У них було те, чого так нам бракує тепер, –
Віра. Віра в те, що Україна врешті-врешт стане
незалежною. Чи не тому так спокійно й стоїчно, почоловічому, по-лицарськи йшли на смерть і приймали
смерть. Йшли на двадцятип`ятилітню колимську каторгу,
та не зрікалися, не випрошували, не плазували – боролися.
Без них, відомих і невідомих вояків УПА, безперечно, не
було би і дисидентів-шістдесятників, правозахисного руху,
не було би, мабуть, і року 91-го – проголошення
незалежності [12; 11].
Під час спілкування з ясинуватцями відносно
запронованої теми двоє співбесідників розповіли анекдоти:
«Іде засідання Верховної Ради, на якому обговорюються
питання екології. Слово просить депутат, улюблена тема
доповідей якого – москалі. Переконавши головуючого, що
говоритиме "за екологію", сказав:
– Що ж це діється? Озонові діри, потепління, дерева
всихають, річки міліють – ніде буде клятого москаля ні
повісити, ні втопити…»; «Східняк» у Західній Україні
запитує ламаною українською:
– Де тут… останівка?
– Зупинка – там, а ти, москалику, вже приїхав».
7% опитаних ясинуватців пов`язують зазначені слова
з фольклором
і рядками з поеми Т.Г.Шевченка
«Катерина».
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Близько 25% респондентів написали гасла: «Давайте
будемо жити дружно», риторичні питання: «Схід – Захід:
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єднаймося!» А хто нас роз`єднував?”, обурюються з
приводу
будь-яких «болючо-гострих» запитань,
усвідомлюючи, що тільки в єдності – сила й процвітання
майбутнього України.
Одним із шляхів порозуміння, пізнання, великої
дружби можна вважати взаємини галичан і активістів міста
Ясинувата Донецької області (школ № 2, 6).
"Схід – Захід. Єднаймося!" (проект
народної дитячої дипломатії)
П`ятнадцять років триває дружба дітей і вчителів
ЗОШ № 6, 2 міста Ясинуватої та активістів із Львівської
області Стрийського району с.Олексичі. Ось рядки з
книжки І.Николин «Історія Олексич» [9]: «осередок руху,
жінки з «Союзу Українок» допомагали в організації
прийому дітей з Ясинуватої Донецької області на Різдво і
Великдень, організували дітям екскурсію в Карпати, на
скелі Довбуша в Бубнищі…»
А починалося це так: вперше ми відвідали братівгаличан у 1992р. У великодню п`ятницю, після обіду, у
село прийшла телеграма з Ясинуватої: «Зустрічайте, їдемо
до Вас на Великодні свята».
Директор школи Б.Косило вранці в суботу уже у
Львові зустрічає дорогих гостей. До електрички на Стрий
ще є три години часу. Їх використали для знайомства зі
Львовом. Трамваєм приїхали в центр міста, оглянули
оперний театр, пам`ятники Шевченку, Міцкевичу,
Шашкевичу, походили по пл.Ринок, оглянули Ратушу,
історичні будівлі і місце в центрі Львова, побували в
Історичному музеї. Оглядову екскурсію проводив сам
Б.Косило, історик за фахом.
Далі – електричка, автобус, у Стрию вже чекає гостей
і кінцева зупинка – село Олексичі. Рівно о 16-й годині
автобус зупиняється біля школи і втомлені, але веселі діти
з вчителями вийшли на подвір`я школи. А їх вже чекають
сільчани: діти, батьки з сімей, які виявили бажання
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прийняти гостей, щоб подарувати їм радість Великодних
свят. 31 сім`я (серед них 14 сімей по двоє) прийняла дітей
у свої сім`ї.
Перші враження підлітків:
– В Олексичах всі вітаються, навіть нам,
незнайомим, кажуть: «Добрий день».
– А як гарно в хатах! Скільки вишивок! Ми раніше
таке тільки по телевізору бачили, –вражено говорили діти.
– "Дуже вражає рукотворна краса осель, бо вишиті
рушники, серветки, килими, наволочки, портьєри
прикрашають кожну хату. Характерно, що в багатьох
кімнатах можна побачити поруч з образами портрети
Франка та Шевченка, і навіть текст "Заповіту" Кобзаря", –
найперші враження ясинуватців.
Після того, як гості оселилися, поїли; трішки,
відпочили, причепурилися, всі у супроводі сільських
дітей пішли до церкви, де, вперше в своєму житті
поцілували Плащаницю, а о 22 год. ЗО хв побували на
відправі, побачили обряд заховання Плащаниці.
І ось Великодні дзвони скликають віруючий люд на
святкову відправу. Прийшли і наші гості. Вперше вони
побували на такій святковій Службі Божій і побачили
обряд освячення Паски. Треба було бачити їх очі, які
випромінювали радість вперше баченого дійства. Всі вони
також були покроплені святою водицею. Радісні і веселі
розходились діти і вчителі із своїми тимчасовими
опікунами по хатах на святковий сніданок.
Цілий день наші донеччани знайомились з селом і
його околицями, а після обіду побували в церкві на Вечірні
і по закінченні Служби під церквою послухали гаївок, які
виконували жінки і дівчата села. Втомлені, повні вражень,
розійшлися по домівках на відпочинок.
Рано-вранці, в обливаний понеділок – хлопці почали
обливати дівчат. Цікаво, що гості сприйняли цей звичай
нормально і самі стали учасниками цього дійства, а
сміливіші дівчата не поступалися у спритності хлопцям.
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Цілий ранок в селі вирував галас дітвори. Всі діти: і
сільські, і гості – мокрі; але щасливо усміхнені, розійшлися
по хатах, переодягнулися і пішли до церкві. Після
церковної відправи – знову знайомство з селом і його
околицями, аж до вечора. А ввечері у будинку «Просвіта»
відбулася зустріч «Схід-3ахід». Діти з Ясинуватських СШ
№ 2, 6 виступили перед сільчанами, які заповнили клуб
вщерть, з віршами, інсценіровками творів Т. Шевченка,
Квітки-Основ'яненка,
співали
українських
пісень.
Прекрасний виступ був тепло сприйнятий вдячною
публікою.
У другому відділі діти Олексицької
школи
заспівали гаївки, веснянки;
читали вірші, водили
хороводи. Гості виступили з словами подяки
за
гостинність і подарували школі електросамовар, а Г.
колективу
школи вишиту
Микитин
подарувала
сорочку. Закінчився вечір здравицею "Многая літа" на
честь гостей. Сльози радості були на очах у багатьох,
хто був на цій теплій зустрічі.
Вівторок, 6 година ранку. Гості в супроводі наших
дітей, батьків сходяться на майдані в центрі села.
Добряче всі похвилювались, поки всі діти зійшлися,
але на щастя, вклалися в час: гості, обдаровані святочним
на дорогу і на дегустацію батькам, зайняли місця і
вирушили додому, на Донеччину, щоб там розповісти про
ті казкові святкові ДНІ, проведені у маленькому
підгірському селі, де чудові, гостинні, жертовні люди
подарували їм цю радість, це чудо.
Прощалися
–
сльозами обливалися. Діти жаліли, що там скоро.
від'їжджають, що ще хочеться їм побути у нас і обіцяли ще
приїхати на Різдво, а, можливо, влітку, щоб помандрувати
Карпатами,
полюбуватися
природою,
чудовими
краєвидами. Запросили наших дітей до себе в шахтарський
край
погостити,
познайомитися
з
Ясинуватою,
Донецьком. Хочеться
виділити в цій події ще один
момент. З дітьми приїхав батько учня Сашка – шахтар. Він
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наслухався оповідань свого сина, який розповідав йому
про враження дітей, які були у нас на Різдво Христове і
вирішив… перевірити все це і не пошкодував. Повіз він
багато незабутніх вражень. Думається, що він переконає
багатьох своїх шахтарів, що західники – це добрі й
гостинні люди.
Розходились односельці з сумом. Немов би щось
втратили, хоча й здобули любов, повагу, віру у нас, тих
45 сердець, які покинули Олексичі. Діляться діти
враженнями в школі, батьки і дорослі в селі, всі раді, що
відбулася така подія, яка залишить слід надовго у наших
серцях і нашій пам`яті.
Кожна дитина повезла додому пасочку, спечену
материнськими
добрими
і вмілими руками з
молитвою на устах і в серці, наповнену енергією
Божого
духа, яку вона
одержала при освяченні,
свячене яйце та всяке солодке печиво, і все це вони
привезли до своїх хат, у свої сім'ї. І там, на далекій
донецькій землі в середу 45 сімей причастилися до
свяченого, згадали Бога, наших людей, згадали, що
живемо в Україні і маємо відновити забуті українські
свята і обряди.
До слова сказати, діти старалися говорити
українською, навчилися хреститися, а
деякі
й
молитися. Союзянка з Дрогобича п. О. Яців подарувала
вчителькам для їх шкіл літературу, зокрема, «Колядки»,
і «Гаївки»,
«Нариси з історії України», газети
«Українка», «Просвіта»,
«Гомін
волі», а п. М.
Романишин подарував кілька книжок «Історія України».
«Шановна Ірино Сергіївна. Давно думали написати
до Вас, бо дуже коротка (на жаль) зустріч з Вами
залишила дуже миле враження. Але хотілося повідомити
щось конкретне про зроблене сестрами «Союзу
Українок».
Сьогодні вже можемо похвалитися, що 5 вишитих
чоловічих (хлопчатих) сорочок вже повністю готові.
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Можливо, будуть ще 2-3. Ми планували вислати їх до Вас
посилкою, але в наш тривожний час боїмося за їх
цілісність. Це надто дорогі працею подарунки, які
вміщають в собі всю теплоту сердець наших жінок, яку в
цих вишивках вони передають Вам, кого ми вважаємо
піонерами національного відродження Ваших районів.
З Ваших листів ми довідалися, що Ви планували
приїхати до нас під час березневих канікул.
Приїдьте, дорогі наші друзі, ми хочемо особисто
вручити Вам наші скромні подарунки. Покажемо Вам
відеокасету про свято - виставку художньої вишивки і
українські вечорниці.
Командировочні витрати оплатимо з наших
фондів.
Чекаємо.
З щирою повагою і найкращими побажаннями від
Олексицького осередку «Союзу Українок».
Галина Федорівна Попадинець
«Ваші листи перечитали всі або майже всі
односельці. Вони читані в школі, на зборах селян, на
репетиціях союзянок і хористів, всі люди дуже
задоволені, слухають ваші листи зі сльозами на очах, всі
передають вам щире спасибі і запрошують знову до нас в
гості. А батьки, де були ваші діти, приходять до хати і
кажуть: дайте почитати листи від вчительок. Фотографії
також всі оглянули, задоволені, що їхні експонати в
вашому музеї, раді, що Ви поширюєте в вашому краї
правду про нас, про наше життя і духовний стан».
«Ми займаємося розповсюдженням книжок М.
Масютка «В полоні зла» (він працював у нашому селі в
1953 р., а зараз живе в с. Дніпряни Херсонської області).
Напівсліпий старець доживає з дружиною своє
трудне життя... На жаль, держава відкинула таких людей
у забуття. Висилаю Вам книжку».
«Давненько ми з Вами не бачились, а живемо
спогадами. Сьогодні ми мали привід згадати Ваш перший
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приїзд на Різдво Христове в Олексичі, до западенців.
Скільки тривог і хвилювань, радості відкрито для Вас і
радість нашу зустрічатися з Вами. Який світ широкий і
тісний. Якась за Вами приходить ностальгія, коли
наближаються Різдвяні свята, Новий рік, зимові
канікули...»
Плинуть рядки листів. Новини. Здобутки.
Нам здається, що така форма спілкування з Заходом дасть
найкращі результати. Це – агітація найвищої проби за
єдність, за соборність України.
Створити мовне середовище для юних українців, і,
до того ж, не де-небудь, а в самій Україні, адже, не чуючи
мови, не спілкуючись нею, не заговоривши, дітей
доводиться возити за сотні кілометрів від Ясинуватої, від
Донбасу. І лише побувавши на Львівщині або відвідавши,
наприклад, музей Котляревського у Полтаві, діти почули
й змогли оцінити, наскільки багата й прекрасна
українська літературна мова.
І ще зрозуміли наші діти, – бо вони, слава Богу, не
тільки вміють слухати, але й самостійно мислити, –
наскільки сміховинні й безглузді страхи інших дорослих.
Мов там, у західних областях,
одні "бандерівці",
"москалів" там б`ють, змушують розмовляти тільки
українською мовою. Насправді діти побачили добрих,
гостинних, душевних й щедрих своїх співвітчизників.
Люди там просто багато працюють і живуть.
Ясинуватським дітям вони на прощання побажали того ж:
багато працювати, щоб добре жити.
Західна Україна – це край, де живуть і працюють
добрі, щирі і гостинні люди, які люблять "східняків", і раді
поділитися з ними, чим хата багата, і хочуть, щоб Україна
була єдина.
Висновки
Проведене дослідження дає право стверджувати, що
поставлена проблема є актуальною, бентежить усіх, а за
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неетичними формами звертання ("бандерівець", "москаль")
– такі переконання окремих груп населення:
– вояки ворожих армій;
– за територіальними ознаками й районуванням – поділ на
Схід і Захід;
– україномовні українці – російськомовні.
Штампи, нав`язані радянським урядом, для третини
мешканців є непорушними, єдино правдивими, а процес
пізнання чи заглиблення в історичні джерела визнають не
потрібним. Як і той факт, що С.Бандера був в`язнем
фашистів, а не співробітником.
Радянські воїни "потисли руки" ветеранам Другої
світової війни – німцям, проте переконані, що вояки УПА
– їх вороги й примирення (тим більше – визнання Героями
України) не відбудеться ніколи (Дехто розвиває судження:
"А як на це подивиться Росія?").
Не розвінчуються факти дій "псевдобандерівців", бо
такі матеріали не стали настільними в кожній родині, де й
до сьогодні переказують про постраждалих родичів від рук
"бандерівців".
Один із шляхів виховання нового покоління свідомих
громадян, із почуттям національної гідності, а не
комплексом меншовартості, без проявів сепаратистських
прагнень (сепаратизм – окремий, відокремлений) –
поїздки, листування, святкування важливих днів, обмін
культурними програмами. Це має бути підтримано
державою, патріотами України, всіма, хто пов`язаний із
вихованням нового покоління.
Джерела:
3. Вбивство Степана Бандери. Історична бібліотека. Ч.7. –
Львів: Червона калина, 1993. – 356с.
4. Володина И. Это и наш язык / Ясиноватская газета. – 31
січня 1996р.
6. Правда про УПА // Україна. – № 9-10, 1995. – 11с.
7. Червак Б. УПА: Настав момент істини? // Українське
слово. – 24-30 жовтня 2007р. №43
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