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Abstract 

Many analyses and studies have been conducted on the causes of the dissolution of 
the Soviet Union and the independence of Ukraine in 1991. However, there is still a 
view of Ukrainian independence as a historical coincidence. This article reviews 
Ukrainian political ideas of freedom, separation and independence that have developed 
in Ukrainian society for years and proves that the independence of Ukraine in 1991 is 
the long-standing political aspiration of Ukrainians. Starting with Pylyp Orlyk's first 
constitution in Ukraine, this study analyzes various historical records, documents and 
political claims. Through this analysis, this study attempts to show how the political 
ideology of Ukraine has been developed from the 17th century. In the end, this study 
explains that Ukrainians have been oriented towards liberalism, autonomy, democracy 
and federalism, and in the early 20th century, the idea of complete separation from 
Russia was established. 

Keywords: Ukrainian political thoughts, liberalism, autonomy, independence, federalism 
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ВІД АВТОНОМІЇ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ: 
ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ  

ПОЛІТИЧНИХ ДУМОК 

Соґу Гонґ 

Анотація 

Про причини розпаду Радянського Союзу та незалежності України в 1991 році 
йдеться у багатьох розвідках та дослідженнях. Однак досі існує погляд на 
українську незалежність як на історичний збіг обставин. У цій статті розглянуто 
українські політичні ідеї свободи, відокремлення та незалежності, які складалися 
в українському суспільстві роками, і доведено, що незалежність України у 1991 
році є давнім політичним прагненням українців. Починаючи з Першої 
Конституції Пилипа Орлика в Україні, це дослідження аналізує різні історичні 
записи, документи та політичні вимоги. За допомогою цього аналізу у статті 
намагаємося показати, як була розроблена політична ідеологія України. Урешті-
решт, це дослідження пояснює, що українці були орієнтовані на лібералізм, 
автономію, демократію та федералізм, і на початку 20 століття утвердилася ідея 
повного відокремлення від Росії. 

Ключові слова: українські політичні думки, лібералізм, автономія, незалежність, 
федералізм 
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This study aims to examine the origins, developments, and influences of the 
political thought for freedom, democracy and independence in Ukraine. 
Although the Ukrainian independence in 1991 was suddenly realized without 
preparation, Ukrainian people’s demand for independence had already begun 
in the 17th century during the Cossack era.  

In the process of disintegration of the Soviet Union, whether or not the 
Ukrainian Republic would leave the Union had a great impact on the fate of 
U.S.S.R. The Ukrainian Republic’s referendum for independence held on 
December 1, 1991 further accelerated the dissolution of the Soviet Union. Even 
after the Soviet Union was disintegrated, Ukraine came into conflicts with 
Russia over issues such as hegemony within the Commonwealth of 
Independent States, the naval fleet of the Black Sea, the repayment of foreign 
debts, and the possession of nuclear weapons. The ever-intensifying conflicts 
in the Ukraine-Russia relationship served as a factor endangering the future of 
two countries. 

So why did the Ukrainians demand independence from the Soviet Union? 
Where and when did their political arguments begin? What historical 
background is behind their political demands? These questions were the 
motivation for this study.  

The beginning of the disputed relationship between Ukraine and Russia dates 
back to the signing of the Treaty of Pereyaslav in 1654. In this treaty, 
Khmelnytsky signed an oath of unilateral allegiance to the Muscovite tsar. In 
the first place, Khmelnytsky expected an oath from both sides. In 
Khmelnytsky's point of view, this treaty was the promise of Muscovite to 
protect the Ukrainians from Poland and respect Ukrainians’ rights and 
privileges in exchange for the Ukrainian people's pledge of loyalty to the tsar. 
However, Muscovite's representative Buturlin refused to swear in the name of 
the monarch, arguing that unlike the Polish king, the tsar was the absolute ruler 
and that swearing to his servants would reduce his dignity. Fearing of losing the 
tsar's aid, Khmelnytsky accepted the conditions without tsar’s oath. The 
interpretation of the Treaty of Pereyaslav, which later united the two countries 
together, became the subject of frequent controversy among scholars. The 
problem is complicated by the fact that the original document is lost, and only 
inaccurate copies and translations remain. (Subtelny, 1993, pp. 134-35) 
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After the Treaty of Pereyaslav, many Cossack Hetmans tried to revert to pre-
treaty conditions and break the unequal relationship between Ukraine and 
Russia. One of them was Ivan Mazepa, who persuaded King Charles XII of 
Sweden to fight against Russia in Poltava, Ukraine. In this battle aimed at 
liberation and independence from Russia, Mazepa and his Cossack army were 
defeated and had to flee to Bendery in Moldova. After Ivan Mazepa died there, 
Pylyp Orlyk was elected to the new Hetman. Orlyk was the first non-Ukrainian 
to become the Cossack Hetman, a respected figure who devoted his entire life 
and wealth to the anti-Russian movement and the restoration of Ukrainian 
autonomy. One of his greatest achievements is that he established the first 
constitution of Ukraine. Orlyk's constitution, which began by referring to 
Hetman as the guardian of the Eastern Orthodox Church, emphasizes the need 
to establish a liberal and democratic system.  

The Constitution consists of 16 articles and deals with all aspects of 
Ukrainian life at the beginning of the eighteenth century. (Pritsak, 1998, pp. 
471) Especially, article 6, concerning the administration of the state and its 
parliamentary system, criticizes the cases of illegal abuse of power in the past, 
and explains that it is necessary to prevent the concentration of power 
systematically. Article 6 also suggests that the General Officers, the General 
Council, and the General Court be run separately. Particularly emphasizing the 
need for independence of the judiciary, Article 10 emphasizes that Hetman 
cannot use his power for personal revenge, and that the punishment of all crimes 
must be decided by the courts, not Hetman. (“The Bendery Constitution,” 1996, 
pp. 62-63) It also emphasizes that the election of Hetman and other high-
ranking positions must be made through fair elections: “Therefore, let it be 
solemnly resolved that His Highness the Hetman must not be guided by any 
gifts and favors and must not appoint anyone to the rank of colonel or other 
military or civil office in return for a bribe, nor assign anyone arbitrarily to these 
positions, that both military and civil officers, especially colonels, must be 
elected by a free vote and after the election, be confirmed by the Hetman’s 
authority” (“The Bendery Constitution,” 1996, pp. 62-63) 

Orlyk’s constitution, declared in 1710, clearly opposes autocracy and 
emphasizes the separation of political power to prevent it. Articles 6 and 7 of 
the Constitution address the necessity of dividing power into the executive, 
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legislative and judiciary, and specifically explain that within the executive 
branch, Hetman's staff should play a role in limiting his power. From the fact 
that almost 40 years later Baron de Montesquieu insisted on the separation of 
powers in his writing “The Spirit of Law” in 1740, we can see how democratic 
and advanced Orlyk's constitution was. That principle was adopted in the U.S. 
Constitution, likewise with legislative, executive and judicial branches. 
Separation of powers was also a feature of the April 1918 Constitution of the 
Ukrainian People’s Republic. (Sorokowski, 2010, p. 7) 

Political claims such as autonomy and democracy in Orlyk's constitution 
were revived by the national awakening of Ukrainian intellectuals, influenced 
by Enlightenment and romantic nationalism in the late 18th and early 19th 
centuries. Istoriia Rusov, an important document of Ukrainian political thought, 
appeared in the late 18th or early 19th century. This document describes how 
Ukrainian history has developed from the past to 1769, focusing mostly on the 
periods of the Cossacks, Bohdan Khmelnytsky, and the Hetman state. The 
underlying principle of Istoriia Rusov is that “each nation has a natural, moral, 
and historical right to an independent political development.” (Ohloblyn, 2003) 
The main theme of Istoriia Rusov is the struggle of the Ukrainian nation against 
Russian or Polish domination. Rather than presenting objective historical facts, 
Istoriia Rusov describes history that the author believed it should have been. 
Istoriia Rusov was extremely popular at that time and had a strong influence on 
the development of Ukrainian historiography in the 19th century. Also, Mykola 
Markevych, Yevhen Hrebinka, Izmail Sreznevsky, Nikolai Gogol, Amvrosii 
Metlynsky, Mykola Kostomarov, Panteleimon Kulish, and, above all, Taras 
Shevchenko wrote their historical-literary works based on Istoriia Rusov. 
(Ohloblyn, 2003) 

Ukrainian political thought took a step forward with the formation of the 
Cyril and Methodius Brotherhood in 1845. With 12 intellectuals including 
Mykola Kostomarov, Taras Shevchenko and Panteleimon Kulish, this society 
envisioned national autonomy within a free and equal Slavic Federation. In 
such a political system, Russia is not a dominant nation, but one of the Slavic 
nations with equal freedom and opportunity. Rather, the society envisioned that 
Kyiv would lead the free democratic federal system as the center of the entire 
Slavic Federation. The society aimed to abolish serfdom, spread public 
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education, and realize basic liberal democratic principles, such as freedom 
of speech, thought and religion. 

The political ideas and goals of this society are well represented in Mykola 
Kostomarov's "The Books of Genesis of the Ukrainian Nation”:  

 
“108. … Ukraine will rise from her grave and again will call to her 

brother Slavs, and they will hear her call and the Slavic peoples will rise 
and there will remain neither tsar, nor tsarevich, nor tsarevna, nor prince, 
nor count, nor duke, nor excellency, nor highness, nor lord, nor boyar, 
nor peasant, nor serf, neither in Great Russia, nor in Poland, nor in 
Ukraine, nor in Czechia, nor among the Khorutans, nor among the Serbs, 
nor among the Bulgars.  

109. And Ukraine will be an independent Republic in the Slavic 
Union. Then all the peoples, pointing to that place on the map where 
Ukraine will be delineated, and say: behold, the stone that the builders 
rejected has become the cornerstone.” (Kostomarov, 1996, p. 100) 

 
In the second half of the nineteenth century, Volodymyr Antonovych made a 

fundamental contribution to the development of Ukrainian political thought. 
Born in the Polish gentry (szlachta) of Right-Bank Ukraine, he rejected his 
Polish nationality and social class by criticizing and reflecting on the 
oppression of the Polish people against the Ukrainians. In his essay, 
Antonovych accused the Poles: “Either one was to love the people among 
whom one lived, become imbued with its interests, … compensate the people 
for the evil done to it,” or leave Ukraine for lands inhabited by ethnic Poles to 
avoid being labelled “a colonist and a planter.” (Antonovych, 1995, pp. 113-
114)  

Antonovich insisted on anti-imperialism and anti-colonialism through his 
numerous books. Although he was known as a populist historian who denied 
the role of the elite ruling class and represented the interests of Ukrainian 
peasants. According to Bohdan Klid, he was not an anti-statist. He postulated 
the possibility of the existence of a federal multinational state that would 
guarantee universal rights and defend the equality of its citizens and 
nations. (Klid, 1999, p. 386) However, it is true that Antonovych’s attitude 
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toward the formation of an independent Ukrainian state was also ambivalent. 
For Antonovych and other Ukrainian populists, the ideas of wide-ranging 
democracy and social equality of the historical Ukrainian communes (like 
hromada) served as a source of inspiration and guide for their activities as 
leaders of and participants in the Ukrainian national movement. Therefore, he 
is recognized as the founder of the “national-democratic conception” in 
Ukrainian history. (Klid, 1999, p. 387)  

Mykhailo Drahomanov, a disciple of Antonovych, made a big mark in the 
development of the history of Ukrainian political thought in the late 19th 
century. At the time, when radical socialism and communism had an influence 
on Ukrainian political ideology, Drahomanov referred to himself as a socialist, 
taking a different position from other radical socialists and Marxists. He 
rejected Marxism, especially materialist interpretation of history and insisted 
that Ukrainian socialism must be oriented towards the peasantry. (Rudnytsky, 
1984) His motivation for socialism was ethical and concern for social justice as 
well as underprivileged and exploited people. Drahomanov considered civil 
rights and free political institutions more important than class struggles. He also 
demanded gradual social reform rather than a radical socialist revolution and 
believed that social reform must be done with the liberation of the oppressed 
nation. (Rudnytsky, 1984)   

Regarding the relationship between Russia and Ukraine, Drachomanov 
accused Russia of losing its freedom and democratic system after the Treaty of 
Pereyaslav in 1654:  

 
No wonder that, during the years when Ukraine was united to 

Muscovy, with its autocratic tsar and legal serfdom and non-existent 
education, Russian despotism gradually brought about the destruction of 
Ukraine’s freedom. Moscow’s boyars helped reintroduce serfdom in 
Ukraine, while education and enlightenment were halted, all the more 
since the few educated Ukrainians were scattered over the whole of the 
new empire. A wall of statist and bureaucratic despotism was erected to 
prevent the free political ideas then current in Europe, while Ukraine 
had always welcomed, from penetrating. Even if the Ukrainian people 
had been able to stage an uprising against the increasing enslavment of 
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their own country, they would have met with opposition not only from 
those among their compatriots who benefited from serfdom, but also 
from the Russian government, its army, and even the Russian people, 
who regarded disobedience to ‘our Tsar’ as treason on the part of the 
Ukrainians. (Drahomanov, 1996, pp. 160-161) 

 
In his article "Draft Constitution for the Ukrainian Society in the Free 

Union", Drahomanov also proposed a constitutionalist system to replace the 
Romanov dynasty in Russia. He criticized Russia for what caused Ukraine to 
suffer but did not insist that Ukraine be completely separated from Russia and 
developed into an independent state. Rather, he seems to have turned Russia 
into a democratic constitutional system and sought to find Ukraine's autonomy 
within it. (Drahomanov, 1996, pp. 171-183) He even supported anarchism or 
autonomy under the influence of Pierre-Joseph Proudhon, a French socialist 
political thinker, so it seems he preferred to turn imperial Russia into a federal 
state made up of local autonomous governments. His views have affected many 
contemporaneous Ukrainian intellectuals, which slowed the claim for complete 
independence of Ukraine. 

Political thoughts and arguments for Ukraine's complete independence from 
Russia were presented in 1900 by Mykola Mikhnovsky. Michnovsky studied 
law at the University of Kyiv, and as a student he was a founding member of 
the Taras Shevchenko Brotherhood (Brastvo Tarasivtsiv). At Shevchenko’s 
anniversary in Poltava and Kharkiv in 1900, he addressed the need for 
independence of Ukraine. Later his speech was printed in L'viv under the title 
"Samostiina Ukraïna" and became the political goal of the Ukrainian 
Revolutionary Party (Reboliutsiina ukraïns'ka partiia, or RUP). The following 
is the text of “Independent Ukraine: 

 
“… We declare that what rightfully belongs to us but was taken away 

by force we accordingly will take back by force. Our nation has long 
been misled, but today it rises to the struggle. This first step towards 
achieving total freedom will be the Pereyaslav Constitution……As long 
as even one enemy foreigner remains in our territory, we have no right 
to lay down our weapons. Let us remember that glory and triumph is the 
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destiny of fighters for the people’s cause. Forward! May every one of us 
remember that when he fights for the people, he must care for the entire 
nation, in order that they not perish as a result of his carelessness. 
Forward! we cannot place our hope in anyone else or look back.” 
(Mikhnovsky, 1900, pp. 214-215) 

 
On March 4, 1917, when the collapse of the Russian Empire was imminent 

and a revolutionary situation unfolded, Ukrainian intellectuals founded the All-
Ukrainian council named Ukrainian Central Rada. Central Rada united all 
political, public, cultural and professional organizations of Ukraine and directed 
the Ukrainian national movement.  

When the revolution broke out in October 1917, the Bolsheviks of Petrograd 
overthrew the Russian Provisional Government. Under the leadership of Lenin 
and Trotsky, the Bolsheviks gained control over most of Russia's territory 
except Ukraine. Ukraine's Central Rada remained neutral and critical of the 
Bolshevik coup. However, on November 10-13, 1917, when a battle broke out 
in Kiev between the Bolshevik forces and the military organizations supporting 
the Provisional Government, Central Rada supported the Bolsheviks. Central 
Rada's strategy was to maintain relations with the Bolsheviks on the one hand, 
while attaining independence on the other. Therefore, on November 12, 1917, 
the Central Rada elected the highest executive unit in harmony with the leftist, 
taking into account relations with the Bolsheviks. At the same time, on 
November 20, 1917, the creation of the Ukrainian National Republic was 
declared. Through this declaration, the new General Secretariat of the Central 
Rada also guaranteed freedom of speech, press, religion, and assembly, 
announced a political amnesty, and decreed that land was to be socialized 
without compensation. In addition, the Declaration made it possible for workers 
to have control over the workplace and stated that production was controlled by 
the state and that minorities were guaranteed autonomy. However, the 
Bolsheviks, who were unable to recognize the establishment of the Ukrainian 
National Republic, went through a lengthy war with the Central Rada between 
1917 and 1921. (Markus & Stebelsky, 1993)  

As the fate of the Ukrainian National Republic stood at a crossroads, the 
leaders of the Central Rada needed a peace treaty with their allies and 
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considered that military cooperation with Germany was the only way to save 
the UNR. According to European diplomatic principles at the time, only 
countries that were completely independent could pledge to international 
agreements such as peace treaties. Thus, on January 25, 1918, the Central Rada 
declared complete independence of Ukraine and signed the Treaty of Brest-
Litovsk with allies. The contents of the Declaration of Independence 
proclaimed through the 4th Universal are as follows: 

 
By your strength, will, and word there has arisen in the Ukrainian land 

a free People’s Republic. An age-old dream of your forefathers, 
champions of the freedom and rights of the toiling masses, has been 
realized……Henceforth the Ukrainian People’s Republic becomes an 
independent, free, and sovereign state of the Ukrainian people, subject 
to no one. We wish to live in peace and friendship with all the 
neighboring states: Russia, Poland, Austria, Romania, Turkey, and 
others; but none of them has the right to interfere in the life of the 
independent Ukrainian Republic. The Power in it shall belong only to 
the Ukrainian people, in whose name we, the Ukrainian Central Rada - 
the representatives of the toiling masses of the peasants, workers, and 
soldiers - will govern the country through our executive organ, which 
henceforth will be called the ‘Council of People’s Ministers.’ (“The 
Fourth Universal of the Ukrainian Central Rada”, 1996, pp. 243-244) 

 
In 1710, the first constitution of the Cossacks was drafted by Orlyk, 

advocating autonomy and democracy, and about 208 years later Ukraine 
declared an independent state. The Ukrainian National Republic, which was 
born on January 25, 1918, was weakened through the ongoing civil war and 
war against Bolshevik army. Eventually, on March 18, 1921, the Treaty of Riga 
between Poland and the Bolsheviks led to the dissolution of the Ukrainian 
National Republic. Although the UNR was short-lived, Ukrainians' hopes, 
aspirations, and political claims for independence and freedom never 
disappeared and persisted throughout the Soviet period.  

The Ukrainian nationalism remained strong even after Ukraine was annexed 
to the U.S.S.R. Ukrainians continued to clamor for nationalism amid unequal 
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brotherly relations between Ukraine and Russia. For example, when the 
German-Russian war broke out in June 1941, the Organization of Ukraine 
Nationalist (OUN) declared the Ukrainian independence in the German-
occupied territory; and After Russia adopted the perestroika policy, the 
Ukrainian mass movement organization Rukh fought for democracy, holding 
Russia responsible for the famine in 1933 and the Chernobyl nuclear incident 
in 1986. The Rukh, in particular, won a quarter of deputies’ seats in the elections 
to the Ukrainian Supreme Soviet held in March 1990 and led its independent 
political movement against the former communist force. The Uniates and the 
Ukrainian Autocephalous Orthodox church also intensified their struggle to 
legalize their churches before and after the 1988 millennium. These series of 
struggles are deemed to be diversified demonstrations of nationalism of 
Ukraine, which inherited the modern political thought of Ukraine. After all, the 
struggle for freedom, democracy, and independence, which continued during 
the Soviet period, was influenced by political thoughts that had developed from 
the 17th century. Ukraine's independence in 1991 was no coincidence, it was 
the realization of political aspirations that have persisted since the time of the 
Ukrainian Cossacks.   
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Abstract 
 

The article considers the issue of coverage in the historiography of the 

methodology of ethnological research of M. Hrushevsky. The main approaches of 

representatives of different historiographical schools to the interpretation of this 

problem are considered. The works of scientists concerning the study of the 

theoretical scientific heritage of the scientist from the standpoint of ethnological 

science are analyzed. This problem has not been adequately covered in historiography. 

The vast majority of works relate to the general historical methodological component 

of historical research of the scientist. At the same time, M. Hrushevsky attached great 

importance to ethnological scientific research, as evidenced by his interest in 

developing questionnaires for the organization and conduct of ethnographic 

expeditions. The main tendencies of formation of scientific knowledge about the 

theoretical basis of ethnological researches in the work of M. Hrushevsky are traced, 

and also prospects of further studying of this problem are defined. 

 

Keywords: historiography, methodology, ethnology, ethnography, folklore. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ЕТНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ 

М. ГРУШЕВСЬКОГО: ІСТОРІОГРАФІЯ  
 

Ростислав Конта та Віктор Пилипенко 
 

 

Анотація 
 

У статті розглядається питання висвітлення в історіографії методології 

етнологічних досліджень М. Грушевського. Розглянуто основні підходи 

представників різних історіографічних шкіл до тлумачення зазначеної проблеми. 

Аналізуються праці науковців, що торкаються вивчення теоретичної наукової 

спадщини вченого з позиції етнологічної науки. Зазначена проблема не 

отримала належного висвітлення в історіографії. Переважна більшість праць 

стосується загальноісторичної методологічної складової історичних досліджень 

вченого. Водночас М. Грушевський надавав дуже важливого значення 

етнологічним науковим пошукам, про що свідчить його інтерес до розробки 

питальників для організації та проведення етнографічних експедицій. 

Простежено основні тенденції формування наукових знань про теоретичне 

підґрунтя етнологічних досліджень в творчості М. Грушевського, а також 

визначено перспективи подальшого вивчення цієї проблеми. 

 

Ключові слова: історіографія, методологія, етнологія, етнографія, фольклористика. 
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The problem of the methodology of historical research of M. Hrushevsky 

and his school began to be raised by Soviet scholars in the 1940s in an 

ideological context to substantiate the scientific failure of the historical 

concept of M. Hrushevsky as a "bourgeois nationalist" (Горбатюк, 1946. р. 

3–39; Круть, 1949, р. 17–42; Литовченко,1973). Of course, the ideologically 

biased works of Soviet scientists devoted to the scientific achievements of the 

banned scientist do not provide any useful information on the question we 

have posed. 

Investigating the question of M. Hrushevsky’s development of the 

methodology of ethnological research, first of all it is necessary to analyze the 

works concerning the methodology of historical research of the scientist as a 

whole, highlighting the ethnological aspect of his scientific research. 

Literature devoted to the scientific school of M. Hrushevsky may be useful 

here, which will form a general impression of the development of the outlined 

question in historiography. 

The first works of scientific value to clarify the methodology of historical 

research by M. Hrushevsky were published in the diaspora journal “Ukrainian 

Historian”. But these studies analyzed mainly the methodology of the scientist 

in historical studies in general, although sometimes some approaches of the 

scientist to the study of the ethnogenesis of the Ukrainian people and its 

beginnings of national evolution were mentioned (Витанович, 1966, р 34). 

Only with the independence of Ukraine the first works devoted to the 

historical school of M. Hrushevsky were published. However, in these 

publications, questions of methodological foundations of ethnological 

research of the scientist, as a rule, were not raised (Тронько, 1991, р. 6–16). 

Scientists became interested in the ethnological component of M. 

Hrushevsky’s scientific research a little later. In particular, as V. Hotsuliak 

noted that “the efforts of V. B. Antonovych and M. S. Hrushevsky and 

students of their scientific schools overcame the backwardness in scientific 

research, research in such fields as ethnography, history, where previously 

Ukrainian scientists occupied quite high positions” (Гоцуляк, 1996, р. 253). 

General questions concerning the activities of M. Hrushevsky’s school 

were further covered in the journal “Ukrainian Historian”, which was 

published in 1996 and was dedicated to the 130th anniversary of the scientist's 
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birth (Дашкевич, 1996, р. 88–141; Домбровський, 1996, р. 259–267; 

Грицак, Дашкевич, 1996, р 395–396). The ethnological and methodological 

aspect of the materials contained in this edition concerned mainly the issues of 

research of ethnogenesis and ethnogenetic development of the Ukrainian 

people from antiquity to the present. 

In 1999, these studies were, in fact, reprinted in the form of conference 

proceedings held in the mid-1990s and concerned the place of M. Hrushevsky 

in Ukrainian historical science (Грицак, 1996, р. 162–172; Дашкевич, 1996, 

р. 226–269; Домбровський, 1996, 217–226). In general, these studies only 

outlined the prospects for research in the direction of studying the 

development of M. Hrushevsky methodology of ethnological research. 

The next important stage in the development of this topic were the 

materials published as a result of the conference “Mykhailo Hrushevsky and 

Western Ukraine”, which was dedicated to the 100th anniversary of the 

beginning of the scientist's activity at Lviv University (Михайло 

Грушевський, 1995). A number of articles in this collection were devoted to 

the methodological aspects of M. Hrushevsky’s folklore scientific activity. 

Given the close connection between folklore and ethnology, as well as the 

difficulty of distinguishing the subject field of these sciences, these studies by 

I. Denysiuk (Денисюк, 1995) and Ya. Harasym (Гарасим, 1995, р. 234–236) 

consider the scientific achievements of the scientist, from the standpoint of 

ethnological science. Despite the small volume of publications by these 

authors, they raise, in our opinion, two important issues: first, consider the 

scientific heritage of M. Hrushevsky as a folklorist; and secondly, allocate a 

methodological component in the above problem. 

I. Denysiuk emphasized that folklore research of the scientist until recently 

remained out of the attention of scientists and analyzed M. Hrushevsky’s 

vision of folklore based on the analysis of his work “History of Ukrainian 

Literature” (Денисюк, 1995, р. 229–230). The author noted that the scientist 

used European methods of studying literature, using as a basis a cultural and 

historical school with the achievements of comparative, mythological, 

anthropological and psychological schools, along with their own 

methodological techniques (Денисюк, 1995, р. 230). According to I. 

Denysiuk, M. Hrushevsky was critical of the methodology of comparativism, 
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criticized the theory of borrowing and, consequently, formed his own 

comprehensive methodology of folklore research, based on the advanced 

achievements of European science together with the author’s approach to 

solving specific research problems. 

Ya. Harasym agrees with I. Denysiuk’s views, who is inclined to believe 

that M. Hrushevsky created his own synthetic methodological system. The 

author believes that “the history of literature, according to M. Hrushevsky, 

should be closer to the sociological sciences, which aim to shed light on the 

psychological functions of man in the general evolution of his social life” 

(Гарасим, 1995, р. 234–235). Ya. Harasym believes that the scientist 

interprets folklore as an organic part of the history of literature, to the study of 

which he applies the principle of historicism, chronologizing the folklore of 

Ukrainians from ancient times to the present. The author emphasizes that M. 

Hrushevsky focuses on the human psyche of primitive times, which is a sign 

of popular at that time psychological and anthropological schools (Гарасим, 

1995, р. 236). 

This collection also contains an interesting article by L. Kondratyk and O. 

Kondratyk on methodological aspects of M. Hrushevsky's genetic sociology 

concerning the study of problems of religious beliefs (Кондратик, 1995, р 

248–250). The question of the study of primitive religious beliefs is the 

subject field of ethnology as a science in the context of this problem posed by 

M. Hrushevsky, who studied, in particular, the rites of a magical nature. This 

is an approach that was characteristic of the classics of European ethnological 

thought of the second half of the nineteenth – early twentieth century. 

Even in those works that are not directly related to the study of the 

methodology of ethnological research in the works of M. Hrushevsky, we can 

identify a separate component of the views of scientists, which indicates the 

priority of studying the subjective aspects of life of ordinary people. Thus, V. 

Lysyi emphasized that “M. Hrushevsky was clearly aware of the problem of 

synthesis of objective and subjective in the assessment of the historical 

process, noting that the real at every turn always acquires subjective features, 

completes itself to the need, to the ideal of the era”( Лисий, 1995, р. 151). 

Thus, we can conclude that the methodology of organization of ethnographic 

research was crucial for the implementation of those important research tasks 
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set by M. Hrushevsky. 

Some developments in historiography relate to the application of the 

historical and sociological method to the study of ancient history of Ukraine 

in the works of M. Hrushevsky. N. Chernysh believes that although the 

scientist worked in line with general evolutionary sociological concepts, he 

had his own vision of human development and expressed doubts about the 

legitimacy of purely positivist or psychological views on social evolution 

(Черниш, 1995, р. 324–327). We agree with the author's opinion on the 

complexity of the methodology of research of social phenomena by M. 

Hrushevsky, in particular in the ethnological dimension. A community where 

only empirical laws apply is a complex social reality that can be explored in 

practice, one of which was the organization of ethnographic expeditions. 

In general, most of the works related to the study of the methodological 

basis of historical works of M. Hrushevsky, ignored the problem of scientific 

methodology of ethnological works of the scientist. In the best case, some 

works contain information that only indirectly affects our problem. 

In particular, in dissertations the study of theoretical approaches to 

ethnological research of M. Hrushevsky also did not receive proper coverage. 

Thus, V. Pedych described the methods of research work of the scientist in 

general, without going into details and without highlighting the 

methodological component of his ethnological research (Педич, 1996). Some 

of the author's articles, which were the basis of the dissertation research 

(Педич, 1995, р. 49–51) and those that were published later, also did not shed 

light on this problem (Педич, 2005, р 348–352; Педич, 2007, р. 340–346; 

Голобін, Кісь, Педич, 2009, р 138–148). 

Only a few works deserve special attention on our part, as they develop 

certain conceptual issues related to the methodology of ethnological research. 

In this context, it is expedient to single out the research authored by I. Senko 

and V. Delehan (Сенько, Делеган, 1997, р. 76–83). Characterizing the 

methodological component of M. Hrushevsky’s study of the Ukrainian ethnos, 

the authors call the scientist an ethnologist who contributed to the 

development of the theory of ethnos, highlighting the core and its 

consolidating features (Сенько, Делеган, 1997, р. 78–79). On the example of 

the study of the Ukrainian ethnos by M. Hrushevsky, the authors cite its 



Methodology of Ethnological Research in the Scientific Heritage of  
M. Hrushevsky: Historiography 

 

21

differentiating features in the understanding of the scientist, where they 

identify a number of factors of ethnopsychological nature, as well as the 

development of scientists' methods for determining the ethnic territory of the 

people (Сенько, Делеган, 1997, р. 82–83). Thus, this study raises a number 

of important issues of a theoretical nature in the work of M. Hrushevsky, 

relating to the theory of ethnicity. At the same time, in this article these 

problems were only outlined and need further scientific development. 

Unfortunately, the issues raised do not always receive further research. In 

the case of M. Hrushevsky, we can state the lack of lively interest of scientists 

in the methodology of his ethnological research, while the figure of the 

scientist with the independence of Ukraine is actively studied. 

Recently, a number of works have been published on the methodology of 

historical research by M. Hrushevsky in general, without highlighting the 

ethnological aspect. Let us dwell only on some of them, which partially shed 

light on the problem we have raised. 

In this context, it is advisable to highlight the dissertation research 

(Тельвак, 2000) and monograph of V. Telvak (Тельвак, 2002), as well as 

some of his articles (Тельвак, 2004). The author emphasizes the important 

methodological role of the socio-psychological approach in the works of M. 

Hrushevsky, which is to clarify not only the historical importance for Ukraine 

of this or that event, but also its perception in society, trying to recreate the 

motives that guided historical figures (Тельвак, 2000). This approach can be 

traced in the methodological materials developed under the leadership of M. 

Hrushevsky on the collection of ethnographic data, which provide answers to 

the questions: “How do people understand…?”, “What do people think…?”, 

“How do people interpret…?” etc. ([Б. а.], 1895, р. 1–16). 

O. Sapeliak analyzes the "Program for collecting information about the 

Ukrainian-Russian land and people", which was developed in 1895 under the 

leadership of M. Hrushevsky (Сапеляк, 2000). The author noted that this 

program is quite broad and relevant even today. O. Sapeliak calculated that of 

the four sections of the program (historical, ethnographic, socio-economic and 

legal), the ethnographic section is the largest – 168 positions (for comparison: 

historical section – 10, socio-economic section – 23 positions). Accordingly, 
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we can conclude about the importance of ethnological data for historical 

research of M. Hrushevsky. 

According to O. Sapelyak, this program directed scientists to the study of 

insufficiently researched issues – people's worldview, as well as identifying 

socio-psychological aspirations of the people, stereotypes, attitudes towards 

the community, other peoples and various social strata (Сапеляк, 2000). 

In this context, it is also expedient to highlight the article by I. Shcherbak, 

which directly analyzes the program for collecting ethnographic material, 

developed by M. Hrushevsky entitled “Haircuts and other rites performed on 

children and adolescents”, as well as its significance for research of Ukrainian 

ethnological school. in the 1920s and 1930s (Щербак, 2002, р. 338–341). As 

is well known, the last program was published in 1926 and is connected with 

M. Hrushevsky’s active scientific activity in Dnieper Ukraine. 

We agree with I. Shcherbak, who noted that “an important role in 

determining the scientific basis of ethnographic studies in Ukraine in the 

1920s and 1930s was played by M. Hrushevsky” (Щербак, 2002, р. 338–341). 

According to the author, the scientist in this program for the first time in 

Ukrainian ethnography posed the problem of gender and age differentiation of 

society, which previous collectors of ethnographic material perceived as a 

natural biological fact. M. Hrushevsky singled out the rites associated with 

gender and age differentiation into a separate system, where the starting point 

was the ritual of recognizing a newborn child “own” or “alien” to the genus 

and the ritual of his sexual identification. 

It is expedient to single out O. Homotiuk’s research, which analyzed the 

genetic and sociological approach of M. Hrushevsky to the study of cultural 

and living conditions of the people in connection with its social life. The 

author believes that according to the scientist, the evolution of the social 

process is closely linked to biological, economic and mental factors. O. 

Homotiuk emphasized that the scientist used the methods of scientific 

cognition comprehensively and systematically, and “cognitive possibilities 

were maximized by combining genetic, comparative with typological and 

retrospective methods. With his works on Ukrainian studies, the scientist left 

an unsurpassed example of the systematic application of scientific tools” 

(Гомотюк, 2005, р. 301). 
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The problem of researching the scientific methodology of folklore research of 

M. Hrushevsky was continued by Ya. Harasym, who after publishing abstracts on 

this topic in 1995 (Гарасим, 1995, р. 234–236), published a monograph 

(Гарасим, 1999) and a textbook (Гарасим, 2009) containing a separate section 

entitled “Traditions of cultural and historical school in the scientific method of 

Mykhailo Hrushevsky as a folklorist” (Гарасим, 2009, р. 201–233). The main 

idea of these works in the context of covering the methodology of folklore 

research M. Hrushevsky is the recognition that the scientist as a historian and 

folklorist in the field of studying the mentality of Ukrainians adjoins the scientific 

representatives of the cultural and historical school. 

In his article M. Hlushko (Глушко, 2008, р. 14–20.) touched on the 

methodological component of M. Hrushevsky’s ethnological views, analyzed 

the ethnographic program developed by him during his active work at the 

Shevchenko Scientific Society in Lviv and came to an interesting conclusion 

about the similarity of this program with the scientific interests of M. 

Hrushevsky in the field of ancient culture and life of Ukrainians, which 

further confirms the regularity of initiating the publication of "Ethnographic 

Collection" (Глушко, 2008, р. 20.). 

According to O. Homotiuk, the works of M. Hrushevsky approved a 

fundamentally new methodological approach to the Ukrainian historical 

process, which consisted in revealing the historical longevity of the Ukrainian 

people, their territorial and national unity, along with borders, as well as 

information about climate, relief, land, rituals, moral principles, trade, fishing, 

external influences and other factors that influenced the history of Ukraine 

(Гомотюк, 2010, р. 29). According to the author, in the scientist’s work 

“priority was given to the ideas of the identity of the Ukrainian people, the 

continuity of their everyday life on the own land, features of national culture, 

language, customs, character, creating a real picture of their state and stateless 

periods of the past, world space, directions of future foreign policy 

orientation” (Гомотюк, 2010, р. 33). 

The monograph of V. Kapelyushny, G. Kazakevych and N. Chernyshchuk 

“Ukrainian ethnology in the European context (second half of the XIX 

century – 20s of the XX century)” (Капелюшний, Казакевич, Чернищук, 

2013) became an important event in the study of the methodology of 
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ethnological research of M. Hrushevsky. According to the authors, the 

methodological aspects of genetic sociology developed by M. Hrushevsky 

influenced the formation and development of ethnological knowledge in 

Ukraine. Other researchers agree with this opinion, emphasizing that the 

traditions of M. Hrushevsky's scientific school continued to exist in the future 

(Домбровський, 2001, р. 557–561). 

In addition, in this study, the authors evaluate the scientific and 

organizational achievements of M. Hrushevsky in the field of ethnology. In 

particular, it is noted that although ethnology was not the leading field of 

scientific interests of M. Hrushevsky, at the turn of the XIX–XX centuries the 

scientist carried out a huge organizational work in establishing ethnographic 

research in Ukraine. Among the important methodological developments of M. 

Hrushevsky, the authors note his comparative and ethnological research, and 

according to the scientific worldview classify him as a moderate evolutionist, 

who was a supporter of the approaches of the French sociological school. This 

work contains thorough assessments of M. Hrushevsky's scientific and 

organizational contribution to the formation and development of Ukrainian 

ethnology, namely his studies expanded the range of Ukrainian ethnology. M. 

Hrushevsky's activity in the field of popularization of achievements of 

European ethnological thought became an impetus to the development of the 

theoretical and methodological base of Ukrainian ethnology. The scientific 

ideas formulated by the scientist and his organizational activity started a new 

phenomenon in Ukrainian ethnology – the school of genetic sociology 

(Капелюшний, Казакевич, Чернищук, 2013, р. 96–115). 

Thus, despite the fact that today we have a large number of works on the 

problem of the methodology of historical research of M. Hrushevsky, but 

there is little literature devoted directly to the methodology of ethnological 

research. The available research reveals mainly the general methodological 

techniques of the scientist and the basic principles of his historical research 

and does not give a comprehensive vision of the problem of organization of 

ethnological research by M. Hrushevsky. The problem of methodological 

aspects of scientific research of ethnographic nature, covering such branches 

of science as ethnology, ethnography, folklore, literary studies and 

anthropology, needs further clarification. 
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Abstract  
 

The article touches on the problem of teaching Ukrainian as a foreign language for 

specific purposes and describes new edition of Lviv University Standard "Ukrainian as 

a foreign language".  The article describes one of the methods of examination and 

assessment criteria of determination level of language proficiency in Ukrainian as the 

foreign language – complex test; shows what criteria can be used during direct or 

indirect assessment and analysis results of practice exam. The experience of applying 

the standard of Lviv University proves that detailed and clear requirements, objectivity 

of assessment, independence of examiners, clarity of criteria are the best arguments in 

favor of a comprehensive exam. Author are proposing to apply the test methods and 

principles of assessment and interpretation of the results and value to improve the 

teaching of Ukrainian language as a foreign language. Author names the factors that 

determine further using illustrative scales of Lviv University Standard "Ukrainian as a 

foreign language" for creating national system certification level of language 

proficiency in Ukrainian as the foreign language. 

 

Keywords: Ukrainian as a foreign language, levels of the Ukrainian as a foreign 

language, Language Standard, assessment, complex test, illustrative scale, 

language skills.  
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СТАНДАРТ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
«УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА» І 

СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 
 

Данута Мазурик 
 

 
Анотація 

 

У статті розглянуто проблеми викладання української мови як іноземної для 

конкретних цілей та описано нове видання Стандарту Львівського університету 

"Українська мова як іноземна". У статті акцентовано на одному із методів 

іспитування та критеріях оцінювання рівня володіння українською мовою як 

іноземною – комплексний тест; показано, які критерії можуть бути використані 

під час прямого чи опосередкованого оцінювання та аналізу результатів іспиту. 

Досвід застосування Стандарту Львівського університету доводить, що детальні 

та чіткі вимоги, об’єктивність оцінювання, незалежність екзаменаторів, чіткість 

критеріїв є найкращими аргументами на користь комплексного іспиту. Автор 

пропонує використати методи тестування та принципи оцінки та інтерпретації 

результатів для вдосконалення викладання української мови як іноземної. Автор 

називає фактори, що визначають подальше використання ілюстративних шкал 

стандарту Львівського університету "Українська мова як іноземна" для створення 

національної системи сертифікації рівня володіння мовою українською мовою як 

іноземною. 

 

Ключові слова: українська мова як іноземна, рівні української мови як іноземної, 

мовний стандарт, оцінювання, комплексний тест, ілюстративна 

шкала, мовні навички. 
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Постановка проблеми. Інтеграція України в міжнародний науково-

освітній та культурно-інформаційний простір посилила зацікавленість до 

вивчення української мови як іноземної (УМІ). Приєднання України 2005 

року до Болонського процесу, збільшило кількість програм обміну між 

українськими та закордонними університетами, що своєю чергою 

позначилося на числі іноземних студентів, охочих опанувати українську. 

Водночас за кордоном збільшується кількість академічних осередків 

(Університет Альберти (Канада), Кембриджський університет 

(Великобританія), Гарвардський університет (США), Ґрайфсвальдський 

університет (Німеччина), Корейський університет іноземних мов Ханкук 

(Республіка Корея), Софійський університет iм Климента Охридського 

(Болгарія), Белградський університет (Сербія), Загребський університет 

(Хорватія), Вроцлавський університет (Польща)  та ін.), які дають змогу 

іноземцям вивчати українську мову. З огляду на це збільшується 

зацікавлення як і з боку тих, хто навчає, так і з боку тих, хто навчається, 

щодо сертифікації набутих знань з української мови як іноземної. 

Зростають запити на отримання відповідного документа (Сертифіката), 

який засвідчував би рівень володіння українською мовою як іноземною. 

На шляху до запровадження національної системи тестування і 

міжнародного сертифікаційного іспиту з української як іноземної 

важливо вивчити досвід тих наукових та освітніх осередків, де питання 

викладання та оцінювання української мови як іноземної має певні 

традиції і результати. Серед них – Львівський національний університет 

імені Івана Франка. 

Трохи історії. Шлях до запровадження у Львівському університеті 

тестування з української мови як іноземної був не простим. Із 

відновленням незалежності України саме Львівський університет став в 

авангарді запровадження україномовного навчання іноземних студентів. 

Тут у 1992 році вперше в Україні розпочали викладання української мови 

як іноземної у вищій школі, тут був створений перший в незалежній 

Україні підручник з української мови як іноземної для підготовчих 

відділень українських університетів, укладена перша в Україні навчальна 

програма з УМІ, тут запровадили тестову перевірку знань з УМІ. Ще в 

далекому 2003 році викладачі підготовчого відділення для іноземних 
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громадян Львівського національного університету імені Івана Франка 

запропонували випускникам складати іспит у формі комплексного 

оцінювання, яке відбувалося у два етапи: письмовий та усний. Письмовий 

етап охоплював чотири види роботи:  

1) тестові завдання множинного вибору, які мали на меті перевірити 

діапазон лексичних та граматичних умінь іноземного студента;  

2) текст для читання і тестові завдання до нього, які виявляли ступінь 

розуміння прочитаного; 

3) тестові завдання на розуміння прослуханого тексту (аудіювання); 

4) завдання «відкритого» типу для перевірки навичок письма: 

іноземний студент мав дати письмові відповіді на запитання за опорним 

текстом та створити власне письмове повідомлення на задану тему. 

Усний етап передбачав два види продуктивної мовленнєвої діяльності: 

монолог та участь у діалозі з екзаменатором. 

Усі завдання було максимально уніфіковано для того, щоб усунути 

суб’єктивність і випадковість в оцінці знань. Запровадження такого 

комплексного іспиту дало добрі результати, його позитивно сприйняли 

студенти та викладачі, бо результат давав змогу достатньо об’єктивно 

оцінити комунікативну компетенцію студента-іноземця, детально 

проаналізувати його уміння з усіх видів мовленнєвої діяльності з тим, щоб 

чітко визначити рівень володіння українською мовою.  

У 2006–2007 роках комплексний іспит Львівського національного 

університету отримав міжнародне визнання. Запорукою цього стала 

співпраця Львівського університету імені Івана Франка з Міністерством 

освіти провінції Альберта в Канаді, Управлінням народних шкіл провінції 

Альберти та з Методичним Центром Української мови при Канадському 

інституті українознавчих студій університету Альберти. У результаті 

було започатковано тестування з УМІ серед учнів випускних класів шкіл 

із двомовним (англо-українським) навчанням провінції Альберта, яке 

триває до сьогодні (лише виклики пандемії коронавірусу зумовили 

відміну іспиту в 2020 р.). Для української двомовної програми в Канаді 

цей іспит має надзвичайно важливе значення через низку факторів: він 

сприяє підвищенню престижу української двомовної програми, оскільки 

аналогічні іспити міжнародного рівня проводять інші двомовні програми 
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в Канаді (французька, іспанська, німецька та китайська), іспит є 

об’єктивним і незалежним засобом в оцінюванні рівня володіння 

українською мовою з боку канадських учнів-випускників двомовних 

програм, результати екзамену щорічно засвідчують, що більшість 

випускників володіє українською мовою на рівні, що відповідає 

міжнародному критерієві В1.  

Сучасний стан: загальні положення. Ураховуючи позитивні 

результати запровадження комплексного оцінювання рівня володіння 

українською мовою як іноземною,  відповідаючи на виклики сучасного 

глобального світу у сфері освіти і реалізуючи багатолітній досвід із 

викладання української мови як іноземної, Вчена рада Львівського 

національного університету імені Івана Франка 29 лютого 2012 року 

затвердила Стандарт Львівського університету «Українська мова як 

іноземна (рівні загального володіння)». Стандарт Львівського 

національного університету імені Івана Франка з української мови як 

іноземної став першим документом в Україні, який визначав шкалу рівнів 

володіння українською мовою як іноземною, містив опис вимог до 

кожного з рівнів та процедуру проведення тестування.  

Нова удосконалена редакція Стандарту Львівського університету з 

української мови як іноземної була схвалена 31 жовтня 2018 року. Завдяки 

вищеназваному Стандарту іноземні громадяни чи особи без громадянства, 

незалежно від того, де вони вивчали українську мову, за якими 

програмами і планами, можуть зареєструватися на іспит і, успішно 

склавши його, отримати відповідний сертифікат Львівського 

університету. На сьогодні це єдиний в Україні документ, який засвідчує 

рівень володіння українською мовою як іноземною, встановлений на 

підставі складання комплексного сертифікаційного іспиту відповідно до 

вимог Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Common 

European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment) та за нормами ALTE (Association of Language Testers in 

Europe).  

Стандарт Львівського національного університету імені Івана Франка з 

української мови як іноземної – це стратегічний документ і для освітньої 
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політики, і для мовної політики, і для міжнародної політики України, який 

посилює престиж української мови у світі. 

Стандарт Львівського національного університету імені Івана Франка з 

української мови як іноземної уніфікує систему вимог до володіння 

українською мовою. Він подає чіткий перелік комунікативних умінь і 

навичок на кожному рівні (від А1 до С2) за всіма видами мовленнєвої 

діяльності (слухання, читання, письмо, говоріння), містить сукупність 

норм і положень, що окреслюють комунікативні вимоги (мовні і 

мовленнєві) до кожного із запроваджених рівнів володіння українською 

мовою як іноземною. Поняття рівня володіння українською мовою як 

іноземною визначено як документально підтверджений ступінь якості 
комунікативних умінь і навичок з української мови, які дають змогу особі, 

яка досягнула його, здійснювати українською мовою визначені види 

діяльності. Шкала рівнів виглядає так:  

Початковий   – (А 1) 

Базовий  – (А 2) 

Рубіжний  – (В 1) 

Середній   – (В 2) 

Високий   – (С 1) 

Вільне володіння  – (С 2) 

 

Початковий рівень засвідчує часткове ознайомлення зі структурою і 

системою української мови та можливість простого, короткого і 

тематично обмеженого спілкування в прогнозованих повсякденних 

ситуаціях. 

Базовий рівень визначає опорні риси володіння українською мовою як 

іноземною і засвідчує можливість вибіркового спілкування в 

прогнозованих повсякденних ситуаціях. 

Рубіжний рівень засвідчує можливість розгорнутого спілкування у 

повсякденних ситуаціях та в умовах комунікації з елементами 

непередбачуваності. Рубіжний рівень володіння українською мовою як 

іноземною Львівський університет  визначає як необхідний для всіх 

іноземних громадян та осіб без громадянства, щоб розпочати навчання в 

університеті (крім підготовчого відділення). 
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Середній рівень свідчить про можливість ефективного спілкування в 

україномовному (зокрема, професійному) середовищі з усвідомленим 

використанням більшості виражальних засобів. 

Високий рівень свідчить про можливість компетентного спілкування в 

україномовному (зокрема, професійному) середовищі з довільним 

використанням усіх виражальних засобів (у т. ч. галузевої термінології, 

професіоналізмів, найуживаніших ідіом). 

Рівень вільного володіння свідчить про можливість незалежного 

спілкування в україномовному (зокрема, професійному) середовищі із 

невимушеним і творчим використанням усіх виражальних засобів (у т. ч. 

ідіом, перифраз, метафор, символів, термінології визначеної галузі).  

У Стандарті Львівського університету кожен рівень володіння 

українською мовою як іноземною описаний за чотирма видами 

мовленнєвої діяльності у формулюваннях, які корелюють із 

дескрипторами Загальноєвропейських рекомендацій. Наведемо як 

приклад фрагменти опису рівня В1. Для слухання загальний перелік 

умінь містить твердження «розуміє основний зміст чіткого нормативного 

висловлювання на відомі теми, у межах повсякденної та професійної сфер 

(на роботі, під час навчання, на дозвіллі тощо)»; «уміє виокремити 

конкретні відомості, що містяться в усному висловлюванні з чіткою 

структурою (вибіркове розуміння)»; «уміє виокремити головну і 

супровідну інформацію, основний зміст і специфічні деталі в кожній 

змістово-завершеній частині повідомлення (детальне розуміння)» тощо. 

Для читання загальний перелік умінь містить твердження на зразок: 

«розуміє чітко написані інструкції щодо користування технічним 

обладнанням, предметами побуту», «може знайти головну інформацію в 

повсякденних матеріалах, таких як: листи, брошури та короткі офіційні 

документи»; «може достовірно витлумачити позицію автора тексту і 

зроблені висновки»… Для письма загальний перелік умінь містить 

твердження: «уміє писати особисті листи та висловлювати думки на 

абстрактні теми або на теми культури»; «уміє заповнити формуляр чи 

бланк, наприклад, на пошті, у банку, у поліклініці, в офісі»; «уміє описати 

подію, очевидцем або учасником якої він / вона був / була» і т.д. Для 

говоріння загальний перелік умінь містить твердження щодо 



Korean Journal of Ukrainian Studies (Vol. 1/No. 1/2020) 38 

монологічного мовлення, на кшталт: «уміє стисло пояснювати власні 

думки, плани, діяльність; уміє описувати людей, місця, предмети, події і 

дії»; і щодо діалогічного, на зразок: «уміє отримати, передати й уточнити 

просту фактичну інформацію, хоча іноді потребує повторення окремих 

слів і фраз»; «уміє без підготовки вступати в розмову на відомі теми» 

тощо. Для кожного виду мовленнєвої діяльності є вказані типи текстів, з 

якими мають вміти працювати претенденти чи які мають уміти 

створювати (наприклад, розповідь, опис, інструкція, комплімент, 

оголошення…), а також перелік комунікативних ролей, в яких 

претендент повинен уміти реалізувати власні потреби (наприклад, 

незнайомець / незнайомка; член сім’ї, родич / родичка; продавець / 

продавчиня, покупець / покупчиня;  пацієнт / пацієнтка; пасажир / 

пасажирка…). 

Опис кожного рівня доповнено трьома каталогами: Каталог А. Перелік 

комунікативних намірів; Каталог Б. Тематичний каталог; Каталог В. Зміст 

мовної компетенції. Особливо хочемо закцентувати на змісті мовної 

компетенції. Відповідно до принципу комунікативної доцільності 

оцінювання знань про систему і структуру української мови відбувається 

на основі тих завдань, які передбачені для тестування умінь і навичок у 

всіх видах мовленнєвої діяльності. Тому сертифікаційний іспит не містить 

тестових завдань на граматику чи лексику. Претенденти повинні показати 

те, як вони уміють розпізнавати і використовувати граматично правильні 

мовні форми для вираження власних намірів у межах комунікативних 

потреб, зазначених у тематичному каталозі до кожного рівня. Знання 

граматики та лексичний діапазон  претенденти показують під час 

виконання письмових завдань та в ході усної частини іспиту. Жодна із 

частин іспиту не передбачає тестування правил чи презентації повних 

словозмінних чи словотвірних парадигм.  

Доповнення дескрипторів кожного рівня тестами-прикладами й описом 

процедури сертифікаційного іспиту стане в нагоді і самим претендентам, 

які завдяки докладно виписаній процедурі і зразкам тестів зможуть краще 

підготуватися до сертифікаційного іспиту, і викладачам та керівникам 

освітніх закладів, які зможуть орієнтуватися в роботі на вимоги до рівнів 

володіння українською як іноземною і відповідно корегувати навчальні 
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програми. Детально із Стандартом Львівського університету з української 

мови як іноземної можна ознайомитися за покликанням 

https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/Standart-L-vivs-

koho-universytetu-ukrains-ka-mova-iak-inozemna-.pdf .  

Висновки. Стандарт Львівського національного університету імені 

Івана Франка з української мови як іноземної і сертифікаційний іспит на 

визначення рівня володіння українською мовою як іноземною 

засвідчують: 

- проєвропейський напрям освітньої та мовної політики 

Львівського національного університету імені Івана Франка; 

- прагнення Львівського національного університету імені 

Івана Франка з української мови як іноземної до співпраці з Європейським 

центром сучасних мов при Раді Європи; 

- визнання українського мовного сертифікату Львівського 

національного університету імені Івана Франка з української мови як 

іноземної у всьому світі. 
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Abstract 
 

The article analyzes the stereotypes in the Ukrainian-Korean intercultural 

communication, which were revealed during a survey of Ukrainian students 

conducted at the humanities departments of Ivan Franko National University of Lviv 

in the spring of 2020, as well as the perceptions of Korean students after their staying 

in Ukraine. It deals with the causes of these stereotypes and characterizes the ways to 

overcome them on the basis of the model of intercultural sensitivity of M. Bennett, 

which includes ethnocentric and ethnorelative stages. 

The results of the survey show that in the Ukrainian-Korean intercultural 

communication, Ukrainian students are mostly at the ethnocentric stage. This is due to 

the lack of information about Korea and Koreans in the Ukrainian media, personal 

contacts, as well as “old” stereotypes inherited from the older generation. Instead, 

Korean students have advanced to the ethnorelative stage, as today the Republic of 

Korea, which has been a monoethnic country for centuries, pursues a policy of 

multiculturalism. Thus, further study of the formation and overcoming of stereotypes 

in the Ukrainian-Korean communication will contribute to the integration of the two 

cultures and successful intercultural communication between Ukrainians and Koreans. 

 

Keywords: stereotypes, Ukrainian students, Korean students, Ukrainian-Korean 

intercultural communication, stereotypes, developmental model of 

intercultural sensitivity. 
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ПОДОЛАННЯ СТЕРЕОТИПІВ В 
УКРАЇНСЬКО-КОРЕЙСЬКІЙ 

МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 
 

Ірина Збир 
 

 

Анотація 
 

У статті проаналізовано стереотипи в українсько-корейській міжкультурній 

комунікації, які виявлено під час опитування українських студентів, що 

проводилося на гуманітарних факультетах Львівського національного 

університету імені Івана Франка навесні 2020 року, а також уявлень корейських 

студентів після перебування в Україні. З’ясовано причини виникнення цих 

стереотипів та охарактеризувати шляхи їх подолання на основі моделі розвитку 

міжкультурної чутливості М. Беннета, що включає етноцентристський та 

етнорелятивістський етапи.  

Результати опитування свідчать, що в українсько-корейській міжкультурній 

комунікації українські студенти здебільшого знаходяться на 

етноцентристському етапі. Це зумовлено відсутністю інформації про Корею та 

корейців у ЗМІ України, особистих контактів, а також “старими” стереотипами, 

які успадкували від старшого покоління. Натомість корейські студенти 

просунулися до етнорелятивістського етапу, оскільки сьогодні Республіка 

Корея, яка протягом століть була моноетнічною країною, проводить політику 

мультикультуралізму. Отже, подальше вивчення формування і подолання 

стереотипів в українсько-корейській комунікації сприятиме інтеграції двох 

культур та успішному міжкультурному спілкуванню українців та корейців.  

 

Ключові слова: стереотипи, українські студенти, корейські студенти, 

українсько-корейська міжкультурна комунікація, модель 

розвитку міжкультурної чутливості.  
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Глобальні процеси, що охопили майже всі сфери сучасного життя, з 

одного боку, сприяють зближенню різних культур для створення 

спільного духовного простору, а з іншого боку, країни, охоплені 

глобалізацією, відчувають поступове руйнування своєї культурної 

ідентичності. Одним із дієвих інструментів на цьому шляху є 

міжкультурна комунікація, що, насамперед, передбачає знання не тільки 

мови, але й психології, менталітету, матеріальної та духовної культури 

іншого народу. Отже, прагнучи ефективного спілкування з носіями 

іншої культури, треба виявляти повагу до культурних норм партнерів з 

комунікації та вести діалог культур. Серед багатьох причин, які 

ускладнюють зближення культур, можна зазначити численні стереотипи, 

що існують у нашій свідомості та утворюють певні перешкоди на шляху 

до порозуміння.  

Уперше поняття “стереотип” запропонував відомий американський 

журналіст, політолог та соціолог У. Ліппман в роботі “Суспільна думка”. 

Він розглядав стереотипи як упереджені думки, що формуються в 

суспільстві під впливом засобів масової інформації та рішуче керують 

усіма процесами сприйняття (Lippman, 1922, p. 2). У міжкультурній 

комунікації стереотипи розуміють як узагальнені уявлення про типові 

риси, характерні для будь-якого народу чи його культури. Стереотипи є 

певними переконаннями і “звичними знаннями” людей щодо якостей і 

рис характеру інших осіб, а також подій, явищ, речей. Через це 

стереотипи існують і часто використовуються людьми. Залежно від 

характеру об’єкта і його місця в соціальній структурі розрізняють 

групові, професійні, етнічні, вікові та інші стереотипи. 

Найбільш поширеними є етнічні стереотипи, внаслідок яких 

представники одних національних груп мають стійкі судження стосовно 

поведінки, рис характеру, звичок, зовнішності носіїв іншої культури. 

Дослідженням етнічних стереотипів займалися американські вчені 

Д. Кац та К. Брейлі, які дали наступне визначення цьому поняттю: 

етнічний стереотип – це “стійка думка, яка мало узгоджується з тими 

реаліями, які вона прагне уявити, через притаманну людині властивість 

спочатку визначити явище, а потім вже його спостерігати” (Katz & Braly, 

1993, p 288–289). В основі етнічного стереотипу лежить зазвичай яка-
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небудь характерна риса зовнішності, а також і будь-яка риса характеру 

або поведінки людини (мовчазність, стриманість, скупість, щедрість, 

гостинність, доброзичливість тощо).  

Формування і засвоєння стереотипів відбувається різними шляхами. 

По-перше, вони засвоюються в процесі соціалізації та інкультурації. По-

друге, накопичуються передусім у процесі спілкування з тими людьми, з 

якими найчастіше доводиться зустрічатися (батьки, друзі, однолітки, 

вчителі та ін.). По-третє, стереотипи можуть виникати через обмежені 

особисті контакти (наприклад, одиничний негативний досвід 

переноситься на більш широке коло ситуацій та людей). По-четверте, 

особливе місце у формуванні стереотипів займають засоби масової 

інформації (Грушевицкая, Попков, Садохин, 2002, с. 220). 

Коли чуємо слова “українець” чи “кореєць”, в них зазвичай вкладають 

значно ширше поняття, ніж просто назва представника того чи іншого 

народу. Ті, що говорять, мають на увазі якісь специфічні риси 

зовнішності, риси характеру, темпераменту, приналежність до певної 

релігійної конфесії. Важливе місце у формуванні етнічного образу 

займає характер – зокрема, характер обмеження свавільних імпульсів 

особистості (зона ненормованих і психічних станів: любові, ненависті, 

ревнощів тощо). Це соціально обмежений прояв темпераменту, спосіб 

регулювання біопсихічних реакцій (Грушевицкая et al., 2002, с. 217), 

який відіграє особливу роль у формуванні типового етнічного образу: 

працьовитий українець, прагматичний кореєць та інше. Істинність цих 

образів-стереотипів не така вже й значуща. Важливо, що такі образи 

існують і працюють в міжкультурних контактах: люди схильні 

сприймати представників інших народів насамперед в межах етнічного 

образу і часто дивуються, що конкретна людина під цей образ не 

підпадає. 

Феномен “стереотипу”, а також традиційна і сучасна корейська 

культура завжди приваблювали багатьох іноземних дослідників (Janelli, 

1982; Ferrante, 1992; Kendal, 1996; Coleman, 1997; De Monte, 1998; Oak, & 

Martin, 2001). Самі корейці також приділяють значну увагу розробці 

теми своїх етнокультурних стереотипів (Park, 1994; Korean Anthropology, 

2010). Однак питання стереотипів в українсько-корейському 
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міжкультурному спілкуванні не було об’єктом дослідження в наукових 

колах українських та корейських дослідників.  

Мета статті – на основі проведеного опитування виявити основні 

уявлення українських студентів про Корею і корейців, з’ясувати 

причини їх виникнення й охарактеризувати шляхи подолання 

етнокультурних стереотипів на основі моделі розвитку міжкультурної 

чутливості М. Беннета. 

Для характеристики стереотипів в українсько-корейській 

міжкультурній комунікації служать уявлення української молоді про 

Корею і корейців, які були виявлені під час опитування на тему “Корея 

та корейці очима українських студентів”. Дослідження проводилося в 

квітні-травні 2020 р. на гуманітарних факультетах Львівського 

національного університету імені Івана Франка. У ньому взяли участь 

300 студентів з різних факультетів (філологічний, філософський, 

історичний, іноземних мов) у віці від 19 до 25 років, з них 48,3% – 

дівчата і 51,7% – хлопці. Одним із основних питань анкети було 

наведення образів, характеристик або ідей, які спадають на думку 

респондентам, коли вони думають про Корею та корейців. Слід 

зауважити, що всі студенти, які брали участь в опитуванні, ніколи не 

відвідували Республіку Корея, і їхні доволі скупі знання про цю країну, 

на наш погляд, найімовірніше потрапляють в категорію стереотипів. 

Зважаючи на те, що нижче будемо розглядати механізм подолання 

стереотипів в українсько-корейській міжкультурній комунікації, нам 

слід оперувати прикладами взаємних (і українських, і корейських) 

гетеростереотипів, тому в дослідженні використано фрагменти творів, а 

також усних розповідей корейських студентів про їхні враження після 

перебування в Україні. 

У результаті проведеного опитування в українських студентів 

виявлено такі уявлення про Корею і корейців: 

– кулінарні особливості (“морква по-корейськи” – 60%, “їдять м’ясо 

собак” – 12,6%, “корейська кухня” – 12%, “гостра їжа” – 7%, “екзотична 

кухня” – 3,3%); 
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– ідеологія, наслідки “холодної війни” (“поділ країни на Південь і 

Північ” – 12%, “комунізм” – 9%, “ядерна зброя” – 5%, “Кім Чен Ин” – 

4,3%, “ядерний конфлікт” – 2,6%); 

– технологічні досягнення (“техніка Samsung” – 7%, “автомобільна 

промисловість” – 6,7%, “інтернет 5G” – 3%, “високий рівень 

технологічного розвитку” – 2,3%); 

– характеристики менталітету корейців (“працьовитість” – 5%, 

“східний менталітет” – 4,7%, “добрий, доброзичливий, усміхнений народ” 

– 4%, “шанують традиції” – 3,7%). 

Трапляються також поодинокі відповіді-образи про Корею, наприклад: 

“красива природа” – 6,7%, “бойові мистецтва, тхеквондо” – 4,7%, 

“маленька країна” – 3%, “Чемпіонат світу з футболу 2002 р.” – 2%, 

“Зимові Олімпійські ігри 2018 р.” – 2,3%. Під час опитування було 

виявлено й абсолютно протилежні уявлення: у 2% студентів Корея 

асоціюється з “бідністю”, а у 1,7% – з “хорошим рівнем життя”. 

Як бачимо, українські студенти мають розмите, нечітке уявлення про 

Корею та корейців. Образ цієї країни не асоціюється виключно з 

Південною Кореєю. Це зумовлено тим, що протягом кількох десятиліть 

Радянський Союз мав тісні багатосторонні відносини з КНДР і старше 

покоління українців досі сприймає Корею, перш за все, як ідеологічного 

союзника. Дипломатичні відносини між Україною та Республікою Корея 

були встановлені на початку 1990-х років, однак для більшості жителів 

України Південна Корея залишається далекою екзотичною країною, 

інформація про яку рідко з’являється на телебаченні та в інших ЗМІ, а 

подорожі ускладненні надто великою відстанню, відсутністю прямих 

рейсів та дорогими квитками.  

Подолання стереотипів та формування адекватних уявлень залежать 

від рівня знань про культуру та її носіїв, а також від наявності 

безпосередніх міжкультурних контактів між різними людьми. У теорії і 

практиці міжкультурної комунікації розроблені загальнокультурні та 

культурно-специфічні методи подолання етнічних стереотипів, серед 

яких виділяють когнітивні тренінги, польові екскурсії і «класні кімнати», 

тренінги з техніки культурного асимілятора тощо. На наш погляд, 

послідовність подолання стереотипів в українсько-корейській 
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комунікації можна проаналізувати на основі моделі розвитку 

міжкультурної чутливості М. Беннета (DMIS – Developmental Model of 

Intercultural Sensitivity). Він розділив процес освоєння інокультурного 

середовища на два етапи: етноцентристський, коли особа підтримує 

виключно свою культуру й щосили дистанціюється від іншої; та 

етнорелятивістський, коли особа починає освоювати іншу культуру аж 

до повної інтеграції (Bennett 1986; 1993). Для етноцентристського етапу 

характерні такі прояви, як заперечення культурних відмінностей, захист 

від них та їх мінімізація. Для етнорелятівістського – прийняття 

відмінностей, адаптація до них та інтеграція двох культур. 

Заперечення культурних відмінностей властиве людям, які не мають 

жодного досвіду спілкування з представниками інших культур та 

знайомі лише з монокультурним середовищем. Відмінності між 

культурами усвідомлюються і зводяться найчастіше до небагатьох 

формальних ознак із дуже узагальнених стереотипів. Заперечення може 

проявитися у формі ізоляції, наприклад, поведінка багатьох туристів за 

кордоном, де вони помічають тільки добре відомі символи своєї 

культури (налагоджувати контакти виключно зі своїми земляками, 

харчуватися в ресторанах і кафе своїх національних кухонь тощо).  

Це також виявляється у вигляді сепарації, тобто зведення фізичних і 

соціальних бар’єрів для створення дистанції від усього, що відрізняється 

від власної культури. Наприклад, в українсько-корейській комунікації 

заперечення культурних відмінностей показано у таких висловлюваннях 

українців про корейську культуру: “маленька країна”, “красива природа”, 

“гостра їжа”, “морква по-корейськи” тощо. Корейці зі свого боку можуть 

говорити про Україну і українців: “велика країна”, “красиві дівчата”, 

“холодні зими”, “похмура погода”, “похмурі люди” тощо. 

На рівні захисної позиції особа сприймає цінності та норми своєї 

рідної культури, як єдино “правильні”, відкидаючи і принижуючи інші 

культури. Першою формою захисної реакції є дифамація (наклеп) – 

негативна оцінка відмінностей, формування негативних стереотипів, які 

поширюються на етнос, стать, релігію, побутові звички (“їдять м’ясо 

собак”, “вузькі очі”, “домінування чоловіків”, “залежність від США” та 

ін.). Для української культури типовим є концентрація на зовнішніх, 
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фізичних відмінностях між людьми, що належать до різних етносів. З 

боку корейців можна почути розмови про працьовитість українців, 

багатство природних ресурсів, війну та військову агресію з боку Росії, 

низький рівень життя в країні тощо.  

На другій стадії представники певної культури підкреслюють перевагу 

своєї культури, свій “вищий” статус у суспільстві та ін. Тут прикладом 

служать розповіді корейських студентів про повільність працівників 

сервісу в Україні – ресторанів, кафе, банків, залізничних кас, закладів 

освіти тощо. Усім без винятку студентам під час свого перебування в 

Україні довелося зіткнутися з таким явищем, як черга. Навіть якщо в 

черзі стояло всього лише кілька людей, очікування могло тривати, на 

думку корейців, надзвичайно довго. Як вони зауважили, часто 

повільність в роботі персоналу була пов’язана з недостатньо сучасним 

рівнем технічного оснащення установ та компаній. Слід зазначити, що 

південнокорейські студенти як представники, так би мовити, сучасної 

країни з високими технологіями, в повсякденному житті у себе на 

батьківщині ніколи не стикалися з подібними проблемами. 

На думку корейців, у чергах корейці та українці поводять себе 

абсолютно по-різному. У своїй країні корейці проявляють нетерплячість 

та всім своїм виглядом намагаються показати, що ця ситуація абсолютно 

ненормальна і слід вжити термінових заходів. Українці ж, як помітили 

корейці, навпаки, проявляють величезне терпіння в подібних ситуаціях. 

По-перше, вони не сподіваються ні на яку мобілізацію з боку 

працівників сервісу. Ба більше, українці терпеливо ставляться до того, 

що їх взагалі часто ігнорують. І, по-друге, як здалося іноземцям, наші 

споживачі “сервісних послуг” зовсім не ображаються на недбалих 

працівників. Українці, як вважають південнокорейські студенти, 

“насолоджуються” спілкуванням один з одним, стоячи в черзі або 

чекаючи уваги з боку обслуговуючого персоналу. Корейці звернули 

увагу і на те, що українці дуже балакучі в громадських місцях. Провести 

годину-дві, обговорюючи членів своєї сім’ї, побут, переказуючи один 

одному історії з життя своїх знайомих, даючи численні поради щодо 

приготування їжі, ведення господарства для українців, на думку 

корейців, – суцільне задоволення. Як бачимо, корейці розуміють 
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контекст української повсякденності не так, як розуміють його самі 

українці, тобто з позицій етноцентризму. 

На останній стадії відбувається мінімізація культурних відмінностей. 

Ця фаза передбачає, що людина визнає за іншими культурами право на 

певні відмінності, однак вважає, що ціннісні системи, тобто уявлення 

про те, до чого необхідно прагнути в житті й чого слід уникати, у всіх 

культурах співпадають. 

Першою формою мінімізації є фізичний універсалізм, який випливає з 

того, що всі люди, незалежно від їхньої етнічної чи культурної 

приналежності, мають загальні фізичні характеристики, які 

забезпечують однакові матеріальні потреби і вимагають адекватної 

поведінки від будь-якої людини. Логічним наслідком цих тверджень є те, 

що всі культурні відмінності зводяться до кількох не надто істотних 

характеристик (“у Кореї прийнято сидіти на підлозі”). В українсько-

корейській комунікації панівною ідеологією в Україні є настанова на 

ринкові відносини, що зближує її з Республікою Корея. Як показало 

опитування українських студентів, найжвавішу реакцію у них викликали 

питання про корейські компанії. Майже половина респондентів змогла 

назвати такі корейські компанії, як “Hyundai”, “Samsung”, “KIA” та “LG”. 

На наш погляд, це свідчить про певну універсалізацію сприйняття 

молоді різних культур навколо цінностей сучасного споживацького 

суспільства. На цій основі цілком можлива мінімізація культурних 

відмінностей: якщо люди користуються товарами одних і тих самих 

торгових марок, вони, ймовірно, знайдуть певні точки дотику й у своїх 

безпосередніх контактах. 

Етнорелятивістський етап починається з поступового визнання 
культурних відмінностей. Різниця між поведінкою і світоглядом 

представників різних культур чітко сприймається й одночасно не 

піддається ані позитивній, ані негативній оцінці. Спочатку 

усвідомлюється відмінність у поведінці, потім – у культурних цінностях. 

Найочевидніша різниця в культурі – це відмінність мови. Особа починає 

усвідомлювати, що дві різні мови – це не лише різні коди спілкування, а 

й різні засоби формування мислення. Вивчення корейської мови сприяє 

прийняттю корейських поглядів на світ, їхніх цінностей, зразків 
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мислення і поведінки. Те ж саме відбувається, коли корейці вивчають 

українську мову. 

На стадії адаптації до культурних відмінностей особа починає 

змінювати свою поведінку в залежності від культурної специфіки 

ситуації, в якій вона знаходиться, адекватно тлумачити поведінку 

партнера комунікації і реагувати на нього так, щоб комунікація була 

успішною. Емпатія означає можливість відчувати різні відчуття в 

процесі комунікації на основі своїх уявлень про потреби іншої людини. 

На цій стадії люди часто шукають подібності в поведінці представників 

своєї культури й тієї культури, до якої необхідно адаптуватися. 

Наприклад, корейські студенти виявили спільні риси між собою та 

українцями у стосунках з друзями та рідними. Вони одностайно 

відзначили чуйність і сердечність українців, оскільки люди в Україні не 

шкодують свого часу для проведення спільного дозвілля, організації 

спільних заходів. Причому, на думку корейців, у взаємовідносинах 

українці проявляють схильність до спонтанності – люди заздалегідь не 

розраховують час, який вони планують витратити на зустріч з друзями 

або знайомими. В Україні можна прийти в гості до знайомих без 

попередньої домовленості або після неочікуваного дзвінка по телефону. 

Ця риса українців видалася корейцям дуже привабливою, і майже всі 

вони відзначили, що в цьому між українцями та корейцями багато 

спільного.  

Інтеграція культурних відмінностей припускає, що особа не лише 

здатна підлаштовуватися під ситуацію міжкультурного спілкування й 

адекватно реагувати на поведінку партнера з іншої культури, але може 

ніби “перемикати” своє сприйняття та поведінку між двома або кількома 

культурами, відчувати себе в залежності від обставин представником то 

однієї, то іншої культури. 

Перша фаза інтеграції – контекстуальна оцінка – описує механізм, 

який дозволяє людині аналізувати й оцінювати ситуацію при наявності 

декількох варіантів культурної поведінки, оскільки на рівні адаптації 

можлива така ситуація, коли людині всі альтернативні моделі поведінки 

видаються однаково добрими. Контекстуальна оцінка дозволяє людині 
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вибрати найкращу модель поведінки в конкретній ситуації: десь вчинити 

по-українськи, десь – по-корейськи. 

Деякі люди йдуть далі та опановують так звану конструктивну 

маргінальність. На цьому рівні з’являється мультикультурна і навіть 

маргінальна особистість. Вона знаходиться поза культурними рамками з 

огляду на можливість піднятися на метарівень аналізу ситуації. 

Досягнення цього рівня притаманне людям, які багато років жили та 

працювали в Кореї або в Україні, можливо, навіть одружилися з 

представником іншої культури і мають спільних дітей. П. Бурдьє в 

нарисі “Кодифікація” так описує подібну поведінку. “Кодифікувати – це 

одночасно надавати форму і виконувати формальності. Існує власна 

властивість форми. І культурне освоєння є завжди освоєнням форм. Це 

одна з причин, чому етнологія дуже важка: таке культурне освоєння не 

відбувається протягом одного дня. Усі ці ігри з наданням форм, як 

можна побачити на прикладі евфемізмів, є тією чи іншою мірою й 

іграми за правилами, а через це – подвійними іграми, справою віртуозів. 

Щоб триматися в рамках правил, потрібно відчувати кінчиками пальців 

правила, противників, гру. Якби потрібно було запропонувати 

транскультурне визначення досконалості, я б сказав, що це вміння грати 

за правилами ігри на межі, аж до порушення, при тому повністю 

залишаючись в межах правил” (Бурдье, 1994, с. 121). 

Отже, опитування показало, що в українсько-корейській 

міжкультурній комунікації українські студенти здебільшого знаходяться 

на етноцентристському етапі. Це зумовлено відсутністю інформації про 

Корею та корейців у ЗМІ України, особистих контактів, а також 

“старими” стереотипами, які успадкували від старшого покоління. 

Натомість корейські студенти просунулися до етнорелятивістського 

етапу. Незважаючи на те, що Республіка Корея, яка протягом століть 

була моноетнічною країною, в сучасних умовах глобалізації проводить 

політику мультикультуралізму: країна відкрита для іноземців, у ній 

розміщуються представництва найбільших компаній, налагоджуються 

тісні економічні та політичні відносинами з різними країнами світу, 

надаються гранти на навчання іноземних студентів та ін. Це сприяє 

добробуту та всебічному розвитку громадян Кореї, а також 
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налагодженню як професійних, так й особистих контактів з 

представниками інших національностей, розширенню знань про інші 

культури, подорожуванню тощо. Як бачимо, знання відіграють не 

останню роль у процесі подолання стереотипів, тому для інтеграції двох 

культур та успішному міжкультурному спілкуванню українців та 

корейців слід звернути увагу на освітні програми як українських, так і 

корейських навчальних закладів, поглибити знання з вивчення історії, 

культури, мови кожного народу, а також сприяти виникненню особистих 

контактів, залучаючи студентів до проведення різних міжнародних 

заходів, програм обміну тощо. 
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Abstract 

 

The article is devoted to the problem of the origin of the Ukrainian language didactics, 

in particular, teaching Ukrainian as a foreign language. For the first time, the Ukrainian 

language monument «Rozmova» was considered in the context of the didactic tradition of 

teaching foreigners the Ukrainian language. The peculiarities of construction and language 

features of the monument are analyzed. The work of linguists who have researched the 

language of the monument is summarized. «Rozmova» is a fairly perfect prototype of 

modern phrasebooks, since it is similarly characterized by the division into sections and 

contains the preface and the table of contents. It acquaints the reader with the purpose of 

the book, determines the range of users, provides advice on processing the material, uses 

dialogues. The similarity between «Rozmova» and the medieval textbooks of this type is 

manifested by household topics, placement of material in two columns, presentation in the 

form of dialogues and polylogues, the usage of simple sentences. The peculiarity of the 

memo as a dictionary-phrasebook are the expansion of functional boundaries – the 

purpose of being useful not only in communication, but also when reading and writing 

documents. This prompted the author of the memo to provide methodological tips on 

memorizing material and concluding business documents. 

As can be seen from its structure, the appearance of the Ukrainian phrasebook was 

dictated by the needs of Ukraine’s economic and cultural ties with the countries of 

Western Europe. The article outlines the prospects for studying the history of the 

development of the Ukrainian language didactics, in particular the didactics of 

teaching foreigners the Ukrainian language. 

 

Keywords: phrasebook, monument of the Ukrainian language, language didactics. 
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УКРАЇНСЬКА ЯК  ІНОЗЕМНА: 
ДО ВИТОКІВ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 

МОВИ 
 

Олександра Антонів 
 

 

Анотація 
 

Статтю присвячено проблемі зародження української лінгводидактики, 

зокрема навчанню української мови як іноземної. Уперше розглянуто пам’ятку 

української мови «Розмова» в контексті дидактичної традиції навчання 

іноземців української мови. Проаналізовано особливості побудови та мови 

пам’ятки. Узагальнено напрацювання мовознавців, які досліджували мову 

пам’ятки.  

«Розмова» є доволі досконалим прототипом сучасних розмовників, якому 

властиві поділ на розділи, наявність передмови і змісту, ознайомлення з метою 

книги, визначення кола користувачів, поради щодо опрацювання матеріалу, 

використання діалогів. Із середньовічними посібниками такого типу «Розмову» 

зближує побутова тематика, розміщення матеріалу у двох шпальтах, виклад у 

формі діалогів та полілогів, використання простих речень. Особливостями 

пам’ятки як словника-розмовника є розширення функціональних меж – 

призначення бути корисним не лише у спілкуванні, але й під час читання та 

написання документів, що спонукало автора пам’ятки помістити методичні 

поради, як запам’ятовувати матеріал та укладати ділові документи. 

 Поява українського розмовника спричинена, як це видно з його структури, 

потребами економічних і культурних зв’язків України з країнами Західної 

Європи. У статті накреслено перспективи дослідження історії розвитку 

української лінгводидактики, зокрема дидактики навчання іноземців 

української мови.  

 

Ключові слова: розмовник, пам’ятка української мови, лінгводидактика.  
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Зародження лінгводидактики української мови, очевидно, можна 

датувати часом появи перших освітніх осередків і матеріалів для 

навчання дітей та дорослих: букварів, граматик, словників. Цьому 

питанню присвячено праці українських істориків, мовознавців, педагогів 

(Ісаєвич, 1996, 2002;  Німчук, 1985; Фаріон, 2015;  Яворська, 2005 та ін.), 

проте у полі нашого зацікавлення ще один аспект української 

лінгводидактики, зокрема навчання української мови як іноземної.   

Загалом активний розвиток методики навчання української мови як 

іноземної спостерігаємо після проголошення незалежності України у 

1991 році.  До того часу можемо констатувати лише збереження 

традицій і плекання мови за кордоном, де проживає численна українська 

діаспора,  та поодинокі підручники, які вийшли друком у часи 

Радянського Союзу (Жлуктенко, Тоцька, Молодід, 1973). 

Насправді початки навчання української мови як іноземної варто 

шукати у текстах давніх українських пам’яток, зокрема і в пам’ятці 

кінця XVI століття «Розмова».  

Оригінал рукописної пам’ятки «Розмова – Бєсѣда» зберігається у 

Французькій національній бібліотеці в Парижі під шифром: SL n07; № 

2.290, фотокопія – в Інституті українознавства АН України 

ім. І. Крип’якевича у Львові. Протягом тривалого часу пам’ятка була 

маловідомою. Її коротко охарактеризували І. Білодід (1978) та М. 

Жовтобрюх  (1979). 

Цей двомовний розмовник обсягом 144 сторінки писаний скорописом, 

окрім півуставних заголовків розділів і окремих слів. Розміщення 

матеріалу на аркуші здійснюється у двох шпальтах: у лівій, яку автор 

іменує “popularis”, – текст староукраїнською мовою, а в правій, названій 

“sacra”, – мова слов’яноруська; кількість рядків у кожній з частин 

коливається від 19 до 26. 

Припущення щодо техніки запису можна зробити на основі численних 

пропусків у правій частині розмовника. Очевидно, спочатку записували 

текст староукраїнською мовою, а потім дописували слов’яноруські 

відповідники. Точний час написання не вказаний, проте в кінці одного з 

розділів згадується дата 1575, на основі чого можна припустити, що 

розмовник написаний у кінці XVI ст. 
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Німецький славіст Г. Кайперт встановив, що авторство пам’ятки 

належить  Іванові Ужевичу, автору латиномовної праці «Грамматыка 

словенская», і «Розмову» можна датувати першою половиною XVII ст. 

Водночас професор Г. Кайперт довів, що «Розмова» є однією з 

перекладних версій восьмимовного розмовника антверпенського вчителя 

Ноеля де Берлемонта (Noël de Berlaimont) (Keipert, H. 2001, с. 9-40). 

Г. Кайперт та Д. Бунчич  (2005) опублікували пам’ятку з чотирма 

паралельними текстами: латинською (з розмовника Ноеля де 

Берлемонта), польською (за варшавським виданням 1646 р.) і дві 

колонки розмовника – popularis і sacra.   

Цікаво, що цей розмовник від початку був задуманий як підручник 

для антверпенських студентів і купців з метою вивчення французької 

мови (Bunčić, 2006, с.14).  

Пізніше розмовник було перекладено ще кількома мовами: чеською 

(два ляйпцизькі друки 1602 і 1611), польською (варшавський друк 1646 

р.), російською (копенгагенський рукопис), руською (староукраїнською)  

і церковнослов’янською (паризький рукопис Ужевича) (Bunčić, 2006, 

с.15).  

І.Ужевич перекладав, на думку німецьких славістів,  з латинської 

колонки восьмимовного видання «Colloquia et dictionariolum octo 

linguarum», надрукованого в Гаазі та Делфті 1613 р., де було наведено 

багато діалогів на різні теми. Дискусію у лінгвістичних колах 

спричинило питання, чи І.Ужевич користувався польським зразком 

перекладу. М. Мозер полемізує з авторами публікації і доводить, що 

автор розмовника Іван Ужевич перекладав з латини, проте 

використовував польський текст і намагався покращити переклад 

староукраїнською мовою (Мозер, 2011, с.16-27).  

За задумом автора, «Розмова» мала складатися з передмови, змісту,  

двох частин. Власне з передмови до твору дізнаємось про намір автора 

створити розмовник, який, крім староукраїнської та слов’яноруської 

частин, містив би переклади вісьмома мовами: фламандською, 

англійською, німецькою, латинською, французькою, іспанською, 

італійською, португальською. Отже, перед нами, за задумом автора, 10-

мовний розмовник. 
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Призначення праці – бути корисною для читання та говоріння. Твір 

рекомендовано купцям, воїнам, мандрівникам, які без перекладача могли 

б порозумітися під час подорожі в інших країнах. У передмові 

висловлено також методичну пораду запам’ятовувати не все відразу, 

оскільки це важко, а тільки те, що найбільш необхідне у спілкуванні для 

мандрівника.  Тож бачимо уже в той час поради щодо мінімізації 

мовного матеріалу, необхідного для засвоєння. На відміну від наступних 

розділів, передмова написана у формі монологу з конструкціями 

звертання до читача. 

Після вступу розміщений своєрідний зміст твору, «таблица книги». Зі 

змісту пам’ятки бачимо, що перша частина – це короткі діалоги та 

полілоги на побутові теми, зразки написання листів, ділових документів, 

а друга мала б містити алфавітний словник, який, на жаль,  не зберігся. 

Перший розділ містить розмови десяти осіб (Гермеса, Іоанна, Марії, 

Давида, Петра, Францишка, Рокгера, Анни, Генрика, Луки) після 

пробудження та під час споживання їжі. Текст викладено у формі 

полілогів, речення короткі, більшість з них – однослівні. Для розділу 

властива велика кількість питальних, спонукальних речень, речень-

побажань. Переслідуючи не тільки комунікативну, але й навчальну мету, 

автор уводить у текст багато однотипних і часто повторюваних речень, 

різні варіанти відповідей. Для  розділу характерне вживання лексем на 

позначення реалій навколишнього світу, будівель і їхніх частин, посуду, 

їжі, напоїв, предметів домашнього вжитку. 

Другий розділ включає розмови трьох осіб з питань купівлі та 

продажу товарів. Діалогам властиве вживання лексики на позначення 

тканин, грошових одиниць. Специфікою тематики розмов є опис 

торгових операцій, своєрідна реклама краму і низьких цін.   
Третій розділ висвітлює проблеми  фінансових операцій. У діалогах 

беруть участь три особи: власник грошей, боржник і «поручник» – особа, 

яка у разі несплати грошей боржником “ручиться” за нього і сплачує 

борг із власної кишені. Зміст діалогів – суперечка з приводу кількості 

позичених грошей, яку схематично можна окреслити так: вітання, 

з’ясування суті справи, суперечка, згода сторін, прощання.  
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Ситуація четвертого розділу побудована так, що читач дізнається, як 

поводитися в дорозі. Дійові особи –  учитель і учень, які вирішують 

разом їхати  верхи «до Антверпії» та розпитують про дорогу. 

Мандрівники обговорюють місце зупинки, шкодують коней, вимучених 

довгою їздою.  

П’ятий розділ представляє розмови на господарські теми. Господар 

хвалить свій дім, запрошує гостей відпочити і попоїсти. Відбувається 

діалог між господарем і гістьми про кімнати для відпочинку, догляд за 

кіньми. Розділ привертає увагу ще й сценою в кімнаті. Дочка господаря 

готує постіль для гостя, який стверджує, що хворий. Далі у 

жартівливому тоні відбувається залицяння до Ганнусі (дочки господаря) 

– нестандартна ситуація, яка також увійшла до тексту розмовника. Як і 

попередні, розділ закінчується фразами мовного етикету.  

Ранковим розмовам купців присвячений шостий розділ книги. Умовно 

його можна поділити на дві частини: розмова купця зі слугою; розмова з 

іншим купцем під час прогулянки. Перший підрозділ містить переважно 

поширені накази господаря: розпалити вогонь, висушити сорочку, 

приготувати сніданок і малослівні відповіді слуги. Другий підрозділ 

протилежний щодо своєї синтаксичної будови: короткі запитання 

господаря про предмети побуту, людей і вичерпні відповіді його 

супутника.  

«Розмовы до торговиска належачии»  – назва наступного (сьомого) 

розділу, що містить діалоги безпосередньо на ринку. Їхній зміст – торг за 

фарбу, тканину, вияв фальшивих грошей. Лексика діалогів багата на 

назви грошових одиниць. У кінці розділу подані дві тематичні групи. 

Перша містить перелік числівників від 1 до 16, 19, 20, 21-23, назви 

десятків від 30 до 100, лексеми на позначення 1000, 10 000, 100 000, 1000 

000. У другій –  назви семи днів тижня, сполучення кількісних 

числівників зі словом день, назви місяця, року, половини року.  

Увесь восьмий розділ – зразки написання листів різного змісту, 

векселів, квитанцій. Автор радить починати оформлення листа із 

відповідного звертання до адресата і подає перелік звертань до 

високопоставлених світських і церковних осіб.  
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Аналізуючи словниковий склад, використаний у розмовнику (див. 

Антонів, 1999б), можемо констатувати, що найчисельнішою в «Розмові» 

є лексика, пов’язана із загальною характеристикою людини (фіксуємо 

лексико-семантичні групи на позначення назв фізичних дій, станів, рухів, 

емоцій людини, її почуттів) та її трудовою діяльністю (побутова лексика: 

найменування будівель та їхніх частин, назви посуду, продуктів, напоїв, 

предметів домашнього вжитку, назви одягу і взуття, торговельна лексика, 

назви метрологічних та часових понять). 

 Іншомовна лексика, зафіксована в коротких і простих діалогах, 

надзвичайно багата. Щоправда, за своїм кількісним складом запозичення  

неоднакові: більша частина з них –  полонізми або слова, запозичені з 

інших мов за польським посередництвом; менш чисельні –  запозичення 

з чеської, німецької, французької, давньоєврейської мов; малочисельні –  

церковнослав’янізми, латинізми, словакізми, запозичення з італійської.  

Досліджувана пам’ятка засвідчує іменники із зменшено-пестливими 

суфіксами, що характерно для живого мовлення:  Артусь, цоречка.  

Неоднорідна за походженням антропонімна лексика. Давньоєврейського 

походження  антропоніми:  Бартоломей, Ганна, Давид, Даніель, Іоан, 

Марія, Самсон, Симон; польського – Ян; німецького – Артусь, Генрик, 

Роберт; грецького – Катарина, Петро; латинського Лука /Лукаш/, 

Маркгарита.  

Отже, пам’ятка української мови «Розмова» є доволі досконалим 

прототипом сучасних розмовників, якому також властиві поділ на 

розділи, наявність передмови і змісту, ознайомлення з метою книги, 

визначення кола користувачів, поради щодо опрацювання матеріалу, 

використання діалогів. Специфіка діалогічного викладу зумовила значне 

поширення у пам’ятці дієслів наказового способу, вокативних форм, 

формул мовленнєвого етикету, часте вживання займенників.  

Єдність розмовного мовлення та екстралінгвальної ситуації 

виявляється в протографі українських  розмовників, оскільки кожному 

розділу передує називання конкретної  ситуації, у якій буде відбуватися 

мовлення, наприклад,  розмови на торговиску (на ринку).  

Із середньовічними посібниками такого типу «Розмову» (див. Антонів, 

1999а) зближує побутова тематика, розміщення матеріалу у двох 
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шпальтах, виклад у формі діалогів та полілогів, використання простих 

речень. 

Особливостями пам’ятки як словника-розмовника є розширення 

функціональних меж  –  призначення бути корисним не лише у 

спілкуванні, але й під час читання та написання документів, що 

спонукало автора помістити методичні поради, як запам’ятовувати 

матеріал та укладати ділові документи. 

До особливостей (а скоріше недоліків) розмовника належить 

повторюваність ситуацій у II і VII розділах, брак чіткого поділу лексики 

залежно від тематики. На відміну від сучасних розмовників, кожен 

розділ пам’ятки –  це зв’язний текст, що починається і завершується 

фразами мовного етикету: привітання, прощання, побажання, тобто нема 

чіткого тематичного відокремлення фраз мовного етикету від інших 

комунікативних тем.  

Поява українського розмовника спричинена, як це видно з його 

структури, потребами економічних і культурних зв’язків України з 

країнами Західної Європи.  

У майбутньому дослідження мови давніх українських  розмовників 

може стати цікавим з погляду характеристики тогочасної картини світу 

українського народу, відображення комунікативної поведінки носіїв 

мови, становлення історії методики навчання української мови як лінгво-

методичної дисципліни.  
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Abstract 
 

The article deals with the generalization of understanding the idea of concept, its 

actuality in philological studies. It analyses the concept of “Ukraine” in the poems of 

Ukrainian migrant workers in Italy in the early XXI century. A special attention has 

been paid to the formative source of the concept “Ukraine” in the poems, its 

ontological and semantic connection with the plot-motive paradigm “longing for the 

native land” have been studied. The article focuses on the personification of the image 

of Ukraine as well as the figurative palette of poems, which are interpreted as a 

semantic paradigm that reflects the inner meanings of the concept “Ukraine” in the 

minds of Ukrainian migrant workers of the early XXI century and reflects 

ethnomental features of Ukrainians and their homeland. 
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КОНЦЕПТ «УКРАЇНА» У ВІРШАХ 
УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В 

ІТАЛІЇ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ ЯК 
ФОЛЬКЛОРНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ФЕНОМЕН  

 

Олена Гінда 
 

 

Анотація 
 
Узагальнено розуміння поняття концепт, його актуальність у філологічних 

студіях. Проаналізовано концепт «Україна» у віршах українських трудових 

мігрантів в Італії початку ХХІ століття 1 . З’ясовано формотвірне джерело 

концепту «Україна» у віршах, досліджено його онтологічний і семантичний 

зв’язок із сюжетно-мотивною парадигмою «туга за рідним краєм». 

Продемонстровано персоніфікацію образу України, розглянуто образно-

виражальну палітру віршів, які потрактовано як семантичну парадигму, що 

відображає мисленнєві смисли концепту «Україна» у свідомості українських 

трудових мігрантів початку ХХІ століття і віддзеркалює етноментальні риси 

українців та їх уявлення про батьківщину.  

 
Ключові слова: концепт, Україна, трудові мігранти в Італії, вірші, християнський 

часопис «До Світла», поетика твору; концептологічний, 

сюжетно-мотивний, образно-виражальний аналіз художнього 

тексту, етноментальні уявлення, фольклос. 

                                                 
1 Важливо зазначити, що пропонована стаття базується на матеріалі та ідеях Розділу ІІІ, 
підрозділу 3.3.6. СМП «Туга за батьківщиною»: полісемантика висхідного мотиву і 
семантика похідних мотивів» нашої монографії «Поетична творчість українських 
трудових мігрантів в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції» 
(Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2015; 543 с.), а також однойменного розділу нашої 
дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук  «Поетична 
творчість трудової спільноти в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної 
традиції: сюжетика, генологія, інтертекстуальність»  (Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 
2016; 438 с.) Ідеї та концепції зазначеного фрагмента (Розділу ІІІ, підрозділу 3.3.6.) у 
статті переосмислені крізь призму концепту «Україна», який ще не був предметом 
окремого наукового дискурсу на матеріалі віршів українських трудових мігрантів ХХІ 
століття. 
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Постановка проблеми. Історія української трудової міграції в Італії 

початку ХХІ століття, яка здобула назву «жіночої», сягає початку 90-х 

років минулого століття, коли перші українці (переважно жінки) 

приїхали до цієї країни в пошуках заробітку. Феномен цієї трудової 

міграції неодноразово ставав предметом дослідницької уваги, про що 

свідчать статті Оксани Пахльовської (2008), Віктора Соколова (2010), 

Олени Пономаревої (2010), Олени Герасименко (2010), монографії 

Оксани Годованської (2011), Петра Гаврилишина (2012, 2014) та інших. 

У нашій науковій монографії та докторській дисертації (Гінда, 2015) 

було досліджено етнокультурний феномен масової «поезієтворчості» 

українських трудових мігрантів в Італії, які публікували свої вірші у 

християнському часописі українців в Італії «До Світла» і які в нашій 

монографії потрактовано як «народний літопис української трудової 

міграції в Італії» (Гінда, 2015). Цей віршований доробок дотепер не було 

розглянуто крізь призму концепту «Україна», тож метою пропонованої 

статті буде аналіз зазначеної проблематики. Джерельною підґрунтям 

статті є вірші, опубліковані на початку ХХІ століття на сторінках 

першого українського періодичного видання на Апеннінах – 

християнського часопису українців в Італії «До Світла», а також на 

сторінках антологій творчості заробітчан у двох книгах – «Світло на 

чужих стежках» і «Гавдеамус по-емігрантськи» (Пилипів, Б., Дукас, Л., 

2005a, 2005b).  

Виклад основного матеріалу. Застосування категорії «фольклорний 

концепт» у дискурсах  сучасних українських фольклористів демонструє 

тенденцію все активнішого уживання терміна як синкретичного й 

водночас актуального – такого, що конгломерує (й тому здатен 

поглибити) аналіз мисленнєвого, семантичного і світоглядного рівнів 

художнього твору та його автора. Виявляючи синкретичні параметри 

поняття, концептологічний аналіз дає змогу комплексно осмислити 

синкретизм тексту, проаналізувати фольклорний твір або літературний 

твір із вираженими фольклорними ознаками як цілісну семіосферу 

концептів. Як слушно зазначає Оксана Кузьменко, «Концепти, будучи 

одиницями ментальних та психологічних ресурсів свідомості, дають 

змогу виявляти різні виміри життєвого досвіду: мовний, естетичний, 
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чуттєвий, релігійний, гендерний тощо» (2018). Аналітичний дискурс 

Оксани Кузьменко, її  узагальнення щодо семантичного наповнення 

категорії «концепт», як і дослідження інших учених з цієї проблематики, 

слугували для нас мотивацією вивчення заробітчанських віршів у рамках 

концептосфери «Україна», яка у процесі дослідження виявила 

онтологічний зв’язок із сюжетно-мотивною парадигмою віршів «Туга за 

батьківщиною».  

Концепт «Україна» в заробітчанських віршах є наскрізним й 

інтерпретований зазвичай у контекстах, які відображають їх сюжетно-

мотивні парадигми. Усебічний аналіз сюжетики заробітчанських віршів 

засвідчив, що концепт «Україна» передусім формувався у сюжетно-

мотивній парадигмі «туга за батьківщиною», яка онтологічно 

передбачала наявність у поезіях віршованого локусу-меморату про 

Україну. Зображення України у просторі цієї парадигми зазвичай 

втілювалося у формі спогадів авторів про Україну як про покинутий 

«край-рай»: свою сім’ю, родину, близьких і друзів, свою домівку, церкву, 

рідний край, свята, звичаї, традиції, вікопомні духовні цінності тощо. У 

такий спосіб інтерпретування мотиву туги за Україною ставало 

формотвірним підґрунтям концепту «Україна», оскільки зазначені 

складники виступають його мисленнєвими і семантичними матрицями, 

що ілюструє більшість віршів цієї сюжетно-мотивної групи. Одним із 

них є, зокрема, вірш Марії Білик «Додому!», у якому авторка 

висловлюється пристрасно й емоційно. Мотив туги за Україною,  

«святою Батьківщиною», у цьому творі перебуває в одному 

семантичному полі із мотивом туги за рідними: 

Пошвидше б вернутись додому! 

Забути б розлуку, і розпач, і втому, 

Достатньо картоплі й шматка оселедця, 

Щоб тільки дітей пригорнути до серця! 

Моя Україно, свята Батьківщино! 

До Тебе, до Тебе душею я лину! (Білик, 2002, с. 25).  

 

Cпорідненим за внутрішніми смислами, але цілковито іншим за 

стилістикою та ритмомелодійністю, є вірш Ірини Даньків «Переболю», у 
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якому мотиви туги за рідною землею та «отчим домом» пролонговано 

мотивом туги за дитиною, що створює  цілісний смисловий континуум, 

складники якого, як і в цитованому вище вірші, сприймаються як 

семантично і мисленнєво рівноцінні: 

Заколишу осінь, / Зиму заколишу, 

В присвітку духмянім / Весну теж присплю, 

Літо гамірливе / Геть у шепіт стишу, 

І в такім дріманні / Час переболю. 

Намалюю землю, / Маками далекі  

Обрії вберу, / В сні переночую, 

Й у такім видінні / Час переболю. 

Рідним словом стерпну, / Зщулюсь отчим домом, 

Запахом волосся / Доньчиним завмру, 

Подих затамую, / Сліз згірчу оскому, 

Так, напівживою, / Час переболю (Даньків, 2002, с. 37). 

 

Семантика віршів, у якіх поєднано драматичні мотиви туги за дітьми/ 

родиною із тугою за рідною землею, має подвійне емоційне 

навантаження, а тому закономірно, що саме в цьому контексті 

з’являється мотив роздвоєння особистості: глибока жура за 

батьківщиною, обтяжена тугою за рідними, настільки всеохопна, що, як 

про це пише Наталя Андрієвська, «Моя душа – розламана підкова, / 

Частинка тут, а інша – в небесах…» (Андрієвська, 2002, с. 19). Душевне 

«завмирання» при фізичному існуванні – один із поширених аломотивів 

у віршах заробітчан, що ілюструють вірші, написані в літературній чи 

фольклорній стилістиці. В ідейно-проблемному та стилістичному 

просторі віршів не існує чіткої демаркаційної лінії: часто у 

«простонародних» за стилем творах наявні слова з інших лексичних 

пластів, що надає віршам особливої щирості й достовірності, адже 

свідчить про авторську безпосередність і бажання висловити думки й 

почуття у тій формі, яка природна та звична для них. Однією з 

найвиразніших ілюстрацій слугує поезія Ольги Гордікової «Ностальгія», 

назва якої налаштовує на літературний стиль і відповідну лексику, 

оскільки стилістика вірша є радше розмовною, що  підтримано 
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спорідненою ритмомелодикою, яка час від часу «збивається» і додає 

творові особливої безпосередності, зокрема у зображенні рідної землі: 

О, рідна земле, як скучила я і як сумую за тобою! 

Життя моє на чужині затьмарене журбою […] 

Моє лиш тіло тут, думки, душа і серце там – на Україні. 

Ми всі тут ходимо, як тіло без душі, неначе тіні. 
Та як же жити тут, коли коріння наше там – на Україні. 

Там батьківський поріг, калина пишна, барвінку очі сині, 

Усе залишилось там: рум’яні ранки, скупані в росі, 

Берізки ніжні, гаї й діброви у задумливій красі. 

Я бачу тебе, земле рідна, багатою й квітучою у мріях. 

А тут – ностальгія, ох, яка ностальгія! (курсив наш. – О. Г.) (Гордікова, 

2003, с. 36). 

 

Мотив туги заявляє про себе й у вірші Надії Горішньої з промовистою 

назвою «Більше не можу жити на чужині». У ліричних роздумах героїні, 

яка святкує свій ювілей без родини, поєднуються два світи – реальний, у 

всьому драматизмі його виявів, та уявний – щасливий, який може бути 

лише в Україні, у родинному колі, та ввижається заробітчанці лише у 

снах. Колізія роздвоєння життя і внутрішнього світу героїні тут 

прочитується в підтексті твору: 

Занесла мене доля в край далекий,  

В тузі минають неспокійні дні – 

У снах приходить моя ніжна Україна,  

У кожній моїй думці і сльозі.  

У снах приходять мої рідні діти,  

Я бачу їхні погляди сумні,  

Як би хотілось поруч з ними бути –  

На жаль, – я у далекій стороні […].  

Прийде пора – додому я прилину,  

Зникнуть назавжди рубежі чужі.  

І щиро помолюсь на батьківській могилі,  

Вклонюсь і припаду до рідної землі.  

Моє життя, немов зорі промінчик,  
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Може погаснути в любую мить...  

Треба спішити на Вкраїну милу,  

Більше не можу на чужині жить! (Горішня, 2007, с. 56).  

 

Необхідно зазначити, що драматичне начало у віршах заробітчан не 

завжди безпосередньо пов’язано з насиченістю текстів подробицями та 

реаліями, які характеризують тяжку заробітчанську долю й тугу за 

рідним краєм. У поетичному доробку трудівників є унікальні тексти 

узагальненого характеру, які образно й емоційно рівнозначні тим, у яких 

драматичні колізії «виписано» в найменших деталях. Поетикальна 

виразність текстів є свідченням таланту народних поетів, їхнього уміння 

знайти слова, щоб позначити ті больові точки свого життя, які однаково 

зрозумілі тим, хто перебуває в еміграції, і тим, хто залишається в Україні. 

Очевидно, у свідомості авторів завжди наявне прагнення двовекторного 

діалогу із читачами – тими «своїми», хто їх розуміє, оскільки має 

подібний життєвий досвід, і тими «своїми», до яких «пробитися» значно 

складніше, оскільки вони давно розділені кордонами і, що значно 

драматичніше, – нерозумінням. Часто-густо в таких поезіях єдиною 

силою, що «приборкує» та врівноважує цей внутрішній конфлікт, є 

Україна, їх батьківщина, яка тамує душевний біль і дає надію на 

завтрашній день:  

Біль розлуки й тривогу / Я пізнала сповна –  

Із журбою-сльозою / Залишилась одна. 

Всі кудись поспішають. / Гамір, шум, суєта. 

На узбіччі Європи / Одинока, сумна.  

Тільки й чути розмови: / Гроші, одяг, авто, 

А про душу зболілу / Не спитає ніхто... 

Серце щось сколихнуло, / Ще не згас промінець,  

Ще надія жевріє, / Мов слабкий пагінець.  

Бо приніс мені вітер / Листочок калини – 

Біль і спомин про рідну / Мою Україну (Якобінчук, 2002, с. 37).  

 

Відсутність будь-якої деталізації в тексті позначилося на відтворенні 

внутрішнього світу жінки-заробітчанки, який у цій поезії більш 
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виразний, ніж у творах, насичених подробицями. Доречно зазначити, що 

вірші, у яких домінує узагальнене начало, мають особливу популярність 
у середовищі заробітчан: неодноразово доводилося чути від 

респондентів уривки з віршів, зазвичай лаконічні, ремікси цитат, що 

поєднувалося з переказом змісту віршів.  

Ліричний сюжет у таких віршах часто поєднується зі спорідненою 

епічною складовою, яка впродовж усього твору підтримує з нею 

композиційний і образно-виражальний зв’язок. Епічне начало тут 

семантично «обґрунтовує», «підтримує» ліричне, підсилюючи його 

звучання. Одним із найвиразніших творів такого плану є вірш Оксани 

Коваль «Українка Оксана італійців малих колисала», назва якого 

акцентує на його автобіографічності: 

Українка Оксана італійців малих колисала 

І тихо й сердечно дітям, як мати, співала.  

Прислухалась Касія, замовк і Рим, о диво, –  

Українка співала красиво!  

Українка співала красиво:  

«Нема для нас ріднішої землі,  

Як та, де прилітають журавлі,  

На всі світи, на всі краї – одна,  

Моя ти Україно дорога!»  

І пісня летіла, як птаха над морем,  

Летіла за море, у ріднії гори,  

Де небо високе, де небо крилате,  

До отчої хати, у рідні Карпати. 

Українка Оксана щиро співала,  

Душу у пісню свою вкладала,  

За кожним словом край свій згадала, –  

Свою Україну, на світі єдину…» (Коваль, 2003, с. 46). 

 

Зазначимо, що образ української пісні, до якого часто звертаються 

автори віршів, наявний і в українських народних піснях про еміграцію 

кінця ХІХ - початку ХХ століття, де він демонструє ті ж смислові 

конотації, які виявляємо в елегійних віршах новітніх трудових мігрантів. 
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У народних піснях і заробітчанських віршах українська пісня зазвичай 

лине з уст матері, що засвідчує спорідненість концептів «пісня» і «мати» 

в аналізованій мотивній парадигмі й засвідчує тяглість і потужний 

духовний потенціал народної традиції, яка впливає на її «вживлення» в 

індивідуальну творчість, особливо таку, що формується в надрах 

соціокультурних груп. Тексти прецедентних «вихідних зразків» – 

народних пісень про еміграцію, де згадано народну пісню, у зіставленні 

з аналогічними за змістом текстами сучасних трудових мігрантів, 

яскраво ілюструють їх змістову, емоційну й семантичну подібність, у 

чому переконують наступні фрагменти: 

Народна пісня: 

Пісне моя українська, 

Яка ж ти мні мила, 

Бо матуся тую пісню 

Співати навчила. 

Чуєш, мамо-українка, 

Хоч ти тут в Канаді, 

Учи дітей своїх співати, 

Вони будуть раді. 

Будуть тебе споминати. 

Як я споминаю, 

Хоча уже свої мами 

На світі не маю. 

Моя мама в ріднім краю 

В гробі спочиває, /Але єї люба пісня 

В Канаді лунає (Грица, 1991, с. 157). 

 

Сучасна заробітчанська поезія: 

Встане матір, та й розправить крила,  

Та й зітхне глибоко в повні груди,  

І полине пісня веселкова,  

І луною розіллється всюди.  

Тож співайте, мамо, Ви співайте,  

Безупинно, довго, як ніколи.  
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Вашу пісню ми підхопим хором,  

І зазеленіє знову поле (Шарма, 2007, с. 56). 
 

Сучасна заробітчанська поезія: 

Ніби заворожена, стою, 

Коли задзюркоче з гір струмочок, 

І з очей змахну легку сльозу, 

Як почую скрипки голосочок. 

Зачаруюсь в ніжний шум листків 

Й цвіту білого червоної калини, 

І всміхнуся, як побачу в будні дні 

Вишиту сорочку у дитини. 

Смерековий запах із Карпат 

Відчуваю навіть серед ночі 

І довіку з материнських уст 

Українську пісню слухать хочу (Бойчук, 2009, с. 57). 

 

Перевага ліричної, а подекуди й романтичної стихії в заробітчанських 

віршах вплинула на своєрідність зображення в них образу Батьківщини. 

Відтак постає узагальнений образ України, який відтворили в 

найдрібніших деталях ті, кому судилося особливо гостро відчути любов 

до рідного краю саме в розлуці з ним. Феномен цього узагальненого 

образу постав як результат його колективного творення на сторінках 

християнського часопису «До Світла». Нагадаємо, що з плином часу в 

поетичній рубриці християнського журналу для українців в Італії «До 

Світла» сформувалося коло актуальних та пріоритетних тем, з-поміж 

яких тема України була однією з пріоритетних.  

На наше переконання, саме в надрах ліричної складової семантичної 

парадигми «туга за рідним краєм» постав образ України («рідної 

земленьки», «святої землі», «рідного краю», «батьківщини», «неньки» і 

подібне) у тій його іпостасі, яка віддзеркалювала його рецепцію 

українцями в еміграції. Цей образ народні поети відтворювали 

переважно в одній і тій самій системі образних і смислових координат – 

тих, що відображають традиційні уявлення українців про свою 
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батьківщину. Найбільш виразно це ілюструють вірші, у яких образ 

України персоніфіковано, – це щирі й емоційно наповнені твори, 

експресивність яких можна зіставити хіба що з віршами родинної 

проблематики. Прикметною ознакою таких віршів є наскрізність 

пристрасних діалогів заробітчанок зі своєю батьківщиною – вони 

засвідчують їй свою любов, сумують за нею, з думкою про неї 

прокидаються і засинають, до неї звертаються по допомогу, їй, як 

подрузі, розповідають про свої жалі, прохаючи нарешті «забрати» їх 

додому: 

Лебідкою мрійно прилину, 

В обійми твої упаду,  

На білому цвіті калини  

Росинку сріблясту знайду.  

Це слізка твоя, Україно,  

Гірка, як розлука з дітьми,  

Твою материнську провину  

У долях спокутуєм ми.  

Не плач над своєю виною,  

Що квіт твій цвіте в чужині,  

Лиш вір: твої діти з любов’ю  

Поклоняться низько тобі,  

Ти тільки до рідного краю  

Приклич нас й усіх пригорни,  

Ми будем щасливі з тобою,  

А ти – зі своїми дітьми (Біленька, 2009, с. 55).  

 

Персоніфікація України часто увиразнюється синтаксичними 

засобами, між якими найбільш поширені риторичні фігури. 

Концентрованість риторичних звертань, запитань, окликів, які автори 

адресують Україні, у поєднанні з розмовною стилістикою віршів 

формують міжтекстову та внутрішньотекстову діалогічність творів: 

поетичні діалоги з батьківщиною доповнюють один одного та відобра-

жають багатоголосся думок і переживань заробітчан, одночасно 

характеризуючи і їх самих. Розмовні інтонації дуже різні, оскільки 
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віддзеркалюють емоційну палітру внутрішнього стану авторів/героїнь: 

від страждальних, тужливих і розпачливих до пройнятих надією та 

оптимізмом. Автори віршів, можна сказати, ведуть діалог із іншими 

авторами, що часто перетворюється в полілог, який віддзеркалює 

внутрішні смисли концептів «батьківщина» та «Україна»  у свідомості 

українських трудових мігрантів. Наведемо кілька і фрагментів, які це 

ілюструють:  

[...] Україно люба, Україно мила,  

Де ж ти, Свята Земле, діточок поділа?! 

Ходять твої діти у світи далекі, –  

Все шукають долі, як оті лелеки.  

Україно славна, Тарасова мати,  

Верни дітей ти додому, до своєї хати,  

Верни славу невмирущу, щиру мову нашу,  

Освяченої водиці налий повну чашу,  

З’єднай, нене, дітей рідних,  

В міцне дружне коло,  

Ще не вмерла Україна і не вмре ніколи! 

(Шкарбан, 2006, с. 72).  

 

[...] Моя Україно,  

Медова, прекрасна! 

Так гірко всміхаєшся, 

Бідна, нещасна. / Неначе іржа,  

Паразити обсіли. / І цвіт твій пахучий  

Поїли – поїли!  

І аж до коріння добрались, нечисті,  

І чути їх крики врочисті. 

Не бійся! / Сміливі сини ще зостались!  

Ми струсимо нечисть 

Із нашого Краю,  

Бо ми тебе любим,  

Коханий наш Раю (Берест, 2003, с. 40). 
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Щира та пристрасна риторика, характерна для заробітчанських віршів 

про Україну, близька тій, яка притаманна віршам християнської 

тематики. Зазначимо: подібні ознаки можна віднайти й у народних 

піснях про еміграцію, у яких бачимо кілька відповідних тематичних 

фрагментів: 

Прощай, прощай, родинонько, і ти, церкво-мати, 

Бо Бог знає, чи вернуся до тебе вмирати (Грица, 1991, с. 70). 

 

Наведений фрагмент пісні «Ой, Канадо, Канадочко, яка ти зрадлива», 

а також одна зі строф пісні «По Канаді ходжу та й думку думаю», 

ліричний герой якої зіставляє священиків із рідними батьками («Нам 

пани казали: “Вотці підут з вами”, / А ми ся лишили, як діти без мами» 

(Грица, 1991, с. 66), вказують на глибоку релігійність українських 

емігрантів першої хвилі.  

Для українських емігрантів початку ХХІ століття «своя» церква на 

чужині стала справжнім порятунком, особливо в перші роки їхнього 

перебування, коли, окрім моральної та духовної підтримки, перші 

українські парохії в Італії надавали посильну соціальну підтримку 

трудівникам-першопроходцям. Не дивно, що у своїх віршах новітні 

емігранти, як і їхні попередники – емігранти першої хвилі – писали про 

відданість рідній вірі та церкві. Прикметною ознакою цих віршів є 

сповідальність із відповідною стилістикою, що ілюструє вірш Михайла 

Бубенка: 

Божий доме, Церкво Божа, / Сумно так без тебе –  

Кілька тижнів, Святий Боже, / Не ходив до Тебе. 

Кілька тижнів вже Творцеві / Не віддав я шану, 

Не одержав благодаті,  / Що загоїть рану […]. 

Не по своїй же я волі  / Тебе не провідав… 

По неділях працювавши, / Ще більше обідив (Бубенко, 2003, с. 42).  

 

У цій тематичній групі є вірші, стилістично та генологічно споріднені 

з молитвами: автори таких віршів інколи й називають їх молитвами, 

позначаючи це в заголовку або в самому тексті й у такий спосіб 

орієнтують на відповідну рецепцію. Подібні вірші можна кваліфікувати 
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як народні або заробітчанські молитви з причини поєднання в них 

християнської та світської тематики, а також використання відповідної 

лексики, якій притаманна фольклорно-літературна диглосія, що 

семантично та концепційно їх зближує. Усе це впливає на образність і на 

рецепційний контекст заробітчанських молитов. 

Поезія Любові Ших ілюструє головні генологічні та семантичні 

ознаки заробітчанських віршів-молитов акцентуванням наріжних 

етноментальних цінностей українців (єдності родини, батьківщини, 

рідної церкви), «субординаційне» значення яких у свідомості українців 

ретранслюється в тексті за допомогою ретардації – поступеневого 

згадування тих, за кого лірична героїня просить у Матінки Божої про 

заступництво: 

Матінко Божа, Матінко Мила, 

Я на Вкраїні сина лишила. 

Дай йому щастя в сім’ї зазнати, 

Долю пошли йому, Божая Мати. 

Матінко Божа, Матінко Мила, 

Я на Вкраїні внучку лишила. 

Прошу опіку над нею мати, 

Щоб у спокої могла зростати. 

Матінко Божа, Матінко Мила, 

Я на Вкраїні могили лишила. 

Не дай їм в смутку мене чекати, 

Зігрій теплом їх, Божая Мати […]. 

Матінко Божа, Матінко Мила, 

Я на Вкраїні серце лишила. 

Дай мені, Матінко, сили й терпіння, 

Щоб повернутись до свого коріння (Ших, 2003, с. 32). 

 

Заробітчанські молитви вирізняються непересічною відвертістю, 

щирістю, адже часто в ці тексти потрапляють найважливіші намірення 

матерів, що бувають безпосередніми, а часом і несподіваними за змістом, 

як у поезії Галини Колесник «Сьогодні рано встала», де авторка 

висловлює свої прохання до Матінки Божої зіслати ласки її дочці та 
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онучкам у напрочуд зворушливому лексичному ряді: «…доленьку і 

вроду, / щастя, ясне сонце / й без атомів воду»: 

Сьогодні рано встала, / Умилася сльозами 

Й до Тебе, Мати Божа, / Звертаюсь зі словами: 

Поможи мені, Мати Божа, / Подовж мої літа, 

Щоб хоч трохи на Вкраїні / Ще мені пожити […]. 

Тяжка праця на чужині / Сили забирає, 

А десь там я, в Україні, / Дочку й внучок маю. 

Все, про що гадала, / Буйні вітри здули, 

Щоб хоч мене внучки / Мої не забули. 

Дай їм, Мати Божа, / Доленьку і вроду, 

Щастя, ясне сонце / Й без атомів воду. 

Й хай вони будуть / За мене щасливі, 

Всіма людьми любі, / Усім людям милі (Колесник, 2004, с. 48). 

 

Безпосередність нарації, чиста й дещо наївна прозорість внутрішніх 

смислів дуже інтимного за своєю суттю твору наповнюють його 

особливою експресією та «підказують» читачеві такий рецепційний 

вектор, що скеровує на сприйняття поезії як справжнього живого 

монологу, а не як його художньої інтерпретації. До слова, з великим 

ступенем імовірності можна спрогнозувати, що «вічною проблемою» 

рецепції заробітчанських віршів буде балансування читацького 

сприйняття текстів: чи то як мінімально прикрашеного відтворення 

правдивих заробітчанських реалій, чи все-таки як їх художньої 

інтерпретації.  

Висновки. Поняття «концепт» у сучасній філологічних студіях, 

зокрема фольклористичних, виявляє активне функціонування, зумовлене 

його багатовекторною семантикою. Проведений аналіз концепту 

«Україна» у віршах українських трудових мігрантів в Італії засвідчив, 

що формотвірне джерело концепту постає у просторі сюжетно-мотивної 

парадигми «туга за рідним краєм». У віршах цієї парадигми мотив туги 

за рідним краєм розгалужується на споріднені – туга за рідною домівкою, 

рідним селом, родиною, «своєю» церквою, що у інтерпретовано у віршах 

крізь призму етноментальних уявлень авторів. Концептуальними 
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ознаками авторських віршів є типологічна подібність із українськими 

народними піснями про еміграцію кінця ХІХ - початку ХХ століття, 

ідейно-проблемний зміст і образність яких ґрунтуються на спільних 

етноментальних цінностях українства, що їх зберегли у своїй творчості 

як перші українські емігранти, так і трудові мігранти початку ХХІ 

століття. Характерною рисою віршів і емігрантських пісень є наскрізна 

персоніфікація України і української церкви. У багатьох заробітчанських 

віршах концепт «Україна» втілено у параметрах фольклорної 

стереотипії: «рідна земленька», «свята земля», «моя батьківщина», 

«матінка», «Україна-ненька» й подібними. Концепт «Україна» у віршах 

українських трудових мігрантів в Італії початку ХХІ ст. демонструє 

мисленнєвий, семантичний і світоглядний параметри, які дають змогу 

відчитати етноментальні характеристики авторів віршів, узагальнити і 

осмислити семіосферу віршованої творчості українських трудових 

мігрантів в Італії початку ХХІ століття.  
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Abstract 

 
Ukrainian folk earthenware, which reached the peak of its development in the late 

19th-early 20th cc. with more than 700 ceramic centers, proves to be a bright 
phenomenon of decorative and applied art and is characterized by variety of shapes as 
well as unique décor. Anthropomorphic earthenware occupies a special place in the 
richness of ceramic items. In ancient times, such works were connected mainly with 
rituals, since they were found in sacred places and burials, while in the 19th-early 20th 
cc. they were often used in the family cycle rituals. Later on, since the middle of the 
20th c. earthenware figures have performed a decorative function as elements of 
interior. These ceramic works vary in expressiveness, i. e. some items contain realistic 
images, the others have stylized ones, on which we can only trace the outlines of a 
person. Earthenware figures represent various types of images, namely a human 
figure to the full height, a bust, a half-height figure, or only a head. The paper is 
based on collections of more than thirty museums of Ukraine as well as samples of 
Ukrainian earthenware in museums in Poland, Russia and private collections.  

The given paper explores earthenware figures with anthropomorphic features in 
their evolution of shapes. Apart from that, the author determines typology of such 
earthenware and characterizes their functions and specificity of décor. The article 
raises an important question of comparison of such items with the similar ones from 
other countries. 

 
Keywords: earthenware figures, anthropomorphic nature, typology, shape, décor. 
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УКРАЇНСЬКА АНТРОПОМОРФНА 
КЕРАМІКА: КОНЦЕПЦІЯ ОБРАЗІВ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОРУ 
 

Галина Івашків 
 
 

Анотація 
 
Українська народна кераміка, пік розвитку якої припав на кінець ХІХ – 

початок ХХ століття, коли діяло понад 700 гончарних осередків, є яскравим 
явищем декоративно-ужиткового мистецтва, характеризується різноманітністю 
форм й оригінальністю декоративного наповнення. Особливе місце належить 
фігурній кераміці, зокрема антропоморфній. У давні часи такі вироби були 
пов’язані переважно з ритуалами, оскільки знаходилися у святилищах та 
похованнях, у ХІХ – на початку ХХ ст. їх часто використовували в обрядах 
родинного циклу, а десь із середини ХХ ст. вони все більше ставали виконувати 
декоративну функцію – були елементами інтер’єру. Антропоморфна кераміка 
відзначається різним ступенем виразності – на одних предметах зображення 
реалістичні, на інших – стилізовані, інколи лише з певним натяком на риси 
людини. Керамічні фігурні вироби вирізняються й специфікою подачі образу – 
у повен зріст, погруддя, півпостать або лише голова. Джерельною базою 
дослідження є збірки близько тридцяти музеїв України, а також колекції 
української кераміки у музеях Польщі, Росії та приватних зібраннях. 

У статті проаналізовано фігурну кераміку з антропоморфними рисами в 
еволюції форм, визначено типологію таких глиняних виробів, схарактеризовано 
їхнє функціональне призначення й особливості декору. Важливим було питання 
порівняльного аналізу подібних предметів з роботами гончарів з інших країн. 

 
Ключові слова: фігурна кераміка, антропоморфність, типологія, форма, декор. 
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В Україні та багатьох країнах світу особливий інтерес викликає 
фігурна кераміка, головно з рисами людини. У давні часи такі вироби 
мали ритуальне значення – їх вважали культовими предметами, оскільки 
знаходилися у похованнях та святилищах. Цінні відомості дають 
археологічні матеріали, особливо з епох міді, бронзи й заліза. Періодом 
розвитку культури Трипілля-Кукутені (VІ–ІV тис. до н. е.) датуються 
амфори, що відтворюють синкретичний образ Богині-корови (з жіночим 
тілом та рогатою головою) (Бурдо, 2004a, с. 409–410), антропоморфні 
грушоподібні посудини (Бурдо, 2004b, с. 17–19) тощо. Вироби з 
зображенням жінки переважно призначалися для тримання рідин чи 
збереження зерна, оскільки йдеться про землеробські суспільства 
(Антонова, 1986, с. 45). На різних етапах цієї культури (Володимирівка, 
Жванець, Сушківка, Молодецьке, Томашівка, Усатове тощо) частіше 
траплялася пластика жіночих образів, рідше – чоловічих у повен ріст або 
сидячих. Трипільську пластику використовували й у різноманітних 
ритуалах, згідно з якими їх розбивали, а тому археологи рідко знаходили 
такі вироби цілими. Водночас статуетки з рисами людини вважають 
зображеннями божеств, проте дослідники не відкидають думку і про те, 
що їхніми прототипами могли бути реальні постаті того часу (Якубенко, 
2004, с. 443–444). Такі предмети характеризуються різним ступенем 
стилізації та прикрашення – від схематичного вираження до досить 
точного образу, деякі з них – без будь-яких візерунків. У ліплених 
постатях найвиразніше моделювалася голова – заглибленням або 
розписом тонко передавалися риси обличчя (брови, очі, ніс, вуста, вуха), 
інколи зачіски (проділ або зібране докупи волосся) та постава тощо. 

У деяких могильниках Поморської культури (VІ–ІІ ст. до н. е.; 
територія Польщі) було виявлено глиняні антропоморфні урни 
(рельєфом позначено очі та ніс у верхній частині посудини – звідси й 
інша назва культури – культура лицьових урн) (Siciński, 1999–2001, 
s. 232–234). Кілька таких предметів є в експозиції Археологічного й 
Етнографічного музею в Лодзі (Польща; далі – АЕМЛ). 

Антропоморфізм є основою майже всіх релігій (богів часто зображали 
у людській подобі), а його риси виявляються у різних видах мистецтва, 
літературі, фольклорі, зокрема легендах, байках і казках. 
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У Західній Європі фігурний посуд відомий із ХVІ століття. В епоху 
Відродження в Умбрії (Італія) виготовляли плоскі чаші з поясним 
зображенням молодих жінок – такі чаші дарували молодим на честь 
заручин (Джорджо Андреолі, 1540 р.) (Моран, 1982, с. 321). 

Культурним феноменом Німеччини, зокрема Рейнської області 
(керамічні центри в Кельні та поблизу нього), є глеки та кухлі з 
“бородачами”. Зазвичай, на шийці вони мали більш-менш реалістично 
відтворену маску бородатого чоловіка, від якої виходили гілки-закрути з 
листками та орнаментальними фризами чи написами (жовтополив’яні 
глеки виявлено серед керамічних знахідок в Алкмарі, що в Голландії) 
(Глеки). Поміж гілками інколи були медальйони з погрудним 
зображенням чоловіків або лише їхніми головами (музей Вікторії і 
Альберта в Лондоні (Глеки). З часу німецького відродження відомо 
кілька глеків, які виготовили майстри Кельна (до 1550 р.). Це вироби, 
вкриті світло-брунатною поливою, на яких зображення “бородачів” з 
тулубом (до колін) у тогочасному одязі (Глеки). У 1590-х рр. у Фрехені 
такі вироби декорували поливою брунатного і синього кольорів 
(Большая, 1980, ил. 193). У фігурних глеках подавали пиво або зберігали 
вино, селяни у них в поле часто носили воду. Аналогічні вироби для 
пива виготовляли і в ХVІІ столітті. Мабуть, саме такі глеки почали 
називати “белларміні”, що, як припускали дослідники, пов’язано з 
іменем відомого кардинала Белларміно, великого любителя різних 
напоїв. У науковій літературі дзбан такого типу мав німецьку назву 
“Бартманскруґ” (Melegati, 1997, s. 80). У ХІХ ст. антропоморфні глеки 
почали активно колекціонувати, у ХХ ст. вони стали основою для 
створення незвичних німецьких фонтанів. 

В Україні фігурний посуд з’явився десь у ХVІІ–ХVІІІ ст., а в ХІХ – на 
початку ХХ ст. його виробляли майже в усіх осередках гончарства 
(Данченко, 1974, c. 76). На думку О. Прусевича, фігурну кераміку в 
Подільську губернію завезли з Бессарабії, де вона була дуже поширена 
(Прусевич, 1916, с. 66). Гончарі переважно наслідували форми 
металевих фігурних водоліїв (акваманілів) – левів, коней, драконів, 
вершників (Данченко, 1974, с. 76), що їх упродовж ХІІ–ХVІ ст. у великій 
кількості виготовляли західноєвропейські майстри (Даркевич, 1966, 
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с. 53). В основі творення різноманітних антропоморфних форм, в яких 
виявлялися цікаві мистецькі пошуки майстрів та їхня фантазія, завжди 
були утилітарність та декоративність. Одні предмети відзначалися 
реалістичністю трактування, інші були більш стилізованими. В окремих 
образах простежуються виразні риси характеру, зокрема строгість, 
лагідність, допитливість, кумедність, хвалькуватість, задиркуватість 
тощо.  

Упродовж ХІХ ст. у виготовленні фігурних виробів переважала 
пластика, у ХХ ст. її поєднували з вохровим розписом або мальовкою. У 
цьому контексті варто згадати й керамічні твори знаменитого Пабло 
Пікассо, зокрема дзбан з двома великими округлими вухами-ручками 
(1950 р.) – у розписі можна “відчитати” якусь загадкову міфологічну 
істоту з двома головами, округлим тулубом та високими лапами (Batala, 
1973, s. 103, il. 36). 

Будучи здебільшого предметом сільського побуту, фігурна кераміка 
довго зберігала свою “чистоту” й певну наївність, проте з розвитком 
товарних відносин вона щораз частіше потрапляла у місто, а тому в 
оздобленні з’являлася якась “нарочита барвистість”, а десь у середині 
ХХ ст. на кустарних керамічних підприємствах та майстернях почалося 
активне впровадження шаблонів (Сакович, 1970, с. 25). Зразками для 
виробів народних майстрів інколи ставали фаянсові та фарфорові вироби 
місцевих заводів та фабрик. Еклектика, незнання матеріалу, втрата 
цілісності композиційного й кольорового вирішення, а ще так звані 
підвищені соціалістичні плани – усе це фактори низького художнього 
рівня деяких робіт того часу.  

У ХVІІІ–ХІХ ст. фігурний посуд замість ритуальної почав виконувати 
переважно обрядову функцію – його активно використовували на 
весіллях чи інших святах календарного та родинного циклів. В такі 
посудини, які стояли на святковому столі, наливали горілку або вино 
(Щербаківський, 1995, с. 170). Зміна обрядової функції такого посуду на 
декоративну в Україні відбулася десь у середині ХХ ст., коли він усе 
більше ставав скульптурою, тобто предметом інтер’єру. 

За функціональним призначенням глиняні вироби з антропоморфними 
ознаками можна поділити на такі групи:  
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1) освітлювальні прилади;  
2) посуд;  
3) предмети для інтер’єру;  
4) іграшки; 
5) люльки. 
 
До освітлювальних приладів, виготовлених з глини, належать каганці, 

свічники, трійці, лампи тощо. Ще в античні часи поширеними були 
свічники в образі богині Деметри (Сумський обласний краєзнавчий 
музей). Деметра була однією з головних у грецькій міфології – це богиня 
живої природи, родючості, хліборобства і шлюбу. До її образу часто 
зверталося багато відомих художників та скульпторів.  

Українські гончарі ХІХ–ХХ ст. часто виробляли свічники з 
антропоморфними силуетами на одну, дві або три свічки. Очевидно, 
майстри формували свої вироби за зразком дерев’яних свічників ХІХ ст. 
(з рисами чоловіка або жінки), які були розповсюджені в Середньому 
Придніпров’ї та Поділлі, рідше на інших територіях України. За 
ознаками форми такі предмети виокремлюємо у дві підгрупи: у творенні 
одних домінувала “пластична мова”, в інших – формування на 
гончарному крузі поєднувалося з розписом. 

До першої підгрупи належить свічник в образі жінки у повен ріст з 
дещо піднятою головою, розкішною довгою сукнею з багатьма 
рельєфними складками та лійкою-посудиною в руках, в яку можна 
вставити свічку (друга половина ХІХ ст., Пістинь; Етнографічний музей 
у Кракові, далі – ЕМК). Виразність обличчя, кучеряве волосся та 
підкреслена граційність фігури доповнена тонким розписом 
геометричного характеру (вертикальні смуги, кривульки, крапки) у 
типовій для глиняних виробів Прикарпаття тріаді кольорів – зеленого, 
брунатного і жовтого. 

Рідкісною є композиційна схема свічника з фігурою майстра, який 
працює за гончарним кругом (Антон Місьонг, Комарне, 1877 р.; 
Національний музей у Кракові). У цій постаті (видимою є лише верхня 
частина) відтворено образ молодого хлопця з капелюхом та плечовим 
одягом з великими ґудзиками. Умовний виріб на крузі водночас є лійкою 
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для свічника, а контраст зеленого й цеглястого кольорів на білому тлі 
посилює динаміку. Автор цього виробу був учасником Крайової 
Рільничо-Промислової виставки у Львові 1877 р., про що зазначено в її 
каталозі (Katalog, 1877, s. 183). 

У другій половині ХХ ст. у структурі деяких антропоморфних 
свічників бачимо й гротескні нотки. Так, у постаті усміхненого чоловіка 
з реалістично відтвореною головою – виразні брови, очі, ніс, вуса, 
борода, інші елементи портрета подано схематично, відчутною є гра 
трубчастих компонентів різного діаметру, зокрема у руках-колах та 
дугоподібних ногах (Степан Дяків, Бережани, 1989 р.; Тернопільський 
обласний краєзнавчий музей, далі – ТОКМ). У цеглястому забарвленні 
невеликий акцент відведено розпису брунатного кольору – для 
увиразнення рельєфних рис обличчя та розетки як елементу декору. 

У другій підгрупі основною формою для творення антропоморфних 
свічників є посудини закритого типу, які у різних історико-
етнографічних регіонах називають баньками (тиквами) – це вироби з 
довгою шийкою та опуклим корпусом, грушоподібної форми. Ці 
предмети використовували здебільшого для тримання свяченої води, олії, 
нафти або перенесення холодної води в поле. Площиною для 
антропоморфного силуету людської голови ставала шийка. Цікаво, що 
коли це була голова чоловіка, то його капелюх міг слугувати тарілковим 
виступом (для збирання топленого воску) та малою лійкою вгорі. 

В композиційній схемі двосвічника (свічника на дві свічки) є фігура 
чоловіка, одяг якого прикрашено рядом рельєфних кульок (“ґудзиків”), а 
на раменах – лійки для свічок (Олександр Ганжа, Жорнище, 1974 р.; 
Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства 
НАН України, далі – МЕХП). Оскільки предмет виконано у теракоті, 
основна увага зосереджена на пластиці. Окрім освітлювальної функції, 
це ще посуд для напоїв – на це вказує пустотіла форма, отвір на голові та 
ручка ззаду. 

Дволикий образ людини з виразно окресленою головою (рельєфні очі, 
ніс, рот, вуса), обрамленою грубим колом та стилізованою нижньою 
частиною конусоподібної форми з заокругленими ручками, які 
одночасно слугують і руками, є в основі трисвічника (свічника на три 
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свічки) роботи того ж автора. Цей антропоморфний образ є втіленням 
фантазії гончаря – вгорі завершено лійкою і тарілковим виступом, а 
доповнено півфігурами чортів з лійками для свічок. Ощадливий декор із 
подвійних рельєфних розеток та глиняних кульок, піднятих або 
опущених донизу вусів, довгим носом та невеликими закрутами-
хвостами, що, як і роги чортів, підтримують тарілку для центральної 
свічки, лише посилюють ритмічність композиційного укладу та 
загадковість предмета. 

Пластика трисвічника може відтворювати й цілу сюжетну сценку – 
зображення діда (у центрі), який двома руками обіймає своїх онуків 
(Валентина Джуранюк, 1989 р., Косів; Національний музей історії 
України). Основними складовими цієї композиційної структури є один 
великий і два менші глечики, а капелюхи зображених служать 
тарілковими виступами та лійками. Окрім тонкого моделювання форм, 
важливу місію тут виконує мальовка – розпис жовтого і зеленого 
кольорів з мотивами геометричного та рослинного характеру на 
брунатному тлі, а рельєфний акцент застосовано лише у зображенні 
дідового волосся. 

Родина з чотирьох осіб є темою ще одного свічника – центральною 
тут є фігура жінки, лик якої відтворено на шийці посудини-тикви 
(Михайло Тарасенко, 1970-ті рр., Дибинці; Національний музей народної 
архітектури та побуту України, далі – НМНАПУ). Розповідний характер 
композиції полягає в тому, що до постаті матері додано голови інших 
членів сім’ї – чоловіка з вусами та двох дітей – хлопчика і дівчинки. 
Авторові вдалося тонко передати риси обличчя та внутрішній стан 
зображених, а лійки для свічок він помістив на головах не чотирьох, а 
трьох осіб. Окрім яскравих пластичних характеристик вагомим у декорі 
є довільні ангобові мазки. 

На антропоморфність ще одного свічника вказує розпис шийки, що 
служить головою чоловіка, тулуб якого має вигляд кулястого 
потовщення. Руки-дуги чоловіка зігнуті у боках, а тарілковий виступ з 
лійкою є його капелюхом (В. Джуранюк, 1990-ті рр., Косів; приватна 
збірка). 
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У пластичному вирішенні свічників інколи трапляється образ ангела, 
який був особливо поширений у живописі та скульптурі епохи бароко у 
багатьох країнах світу. В Україні ангелів та херувимів зображали на 
рельєфних кахлях вже у ХVІ ст., рідше – сюжетних композиціях на 
площинах мальованих кахель та посуду ХІХ – початку ХХ століття. У 
другій половині ХХ ст. ця тема продовжувала розвиватися у різних 
галузях мистецтва. Тонко модельована пластика ангела, який стоїть на 
невеликій підставці, передає м’якість образу малого хлопчика з 
хвилястим волоссям, а прикрашені рельєфом крила надають певної 
легкості та величі. В обох руках ангел тримає лійки для свічок, а 
домінування скрупульозної пластичної мови підкреслюється 
монохромністю композиції – світло-брунатною поливою (Олексій 
Луцишин, 1980-ті рр., Крищинці; Вінницький обласний художній музей, 
далі – ВОХМ).  

На антропоморфність свічників інколи могло вказувати лише 
зображення голови людини. Так, привертає увагу свічник угорських 
гончарів 1972 р., в композиційній структурі якого три основні складові: 
тарілка-підставка внизу, людська голова з рельєфним позначенням рис 
обличчя та вух і тарілковий виступ із лійкою на завершенні. Плавність 
переходу з однієї форми в іншу “узгоджено” з декоративними 
елементами, зокрема “пальцевими” виїмками на краях підставки і 
“капелюхом” чоловіка з тонкими вусами. На цілісність вдалого 
пластичного рішення впливає й темно-зелена полива по всій поверхні 
виробу (Угорщина, 1972 р.; Закарпатський музей народної архітектури 
та побуту, далі – ЗМНАП). 

До другої групи предметів з антропоморфними рисами належить 
посуд, позначений багатством форм та декоративного наповнення. 
Основою для таких виробів здебільшого служили дзбанки, глечики та 
баньки (тикви), рідше – горщики, двійнята, трійнята, кухлі, куманці, 
сільнички, цукорнички, накривки тощо. Антропоморфність таких 
предметів позначена різним ступенем виразності або узагальнення – 
інколи простежувався лише натяк на неї. Уподібнення посудин людині 
або окремим частинам її тіла виражено у назвах складових глиняних 
виробів: “горло”, “шийка”, “плічка”, “плечі”, “боки”, “пузце”, “пук”, 
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“черево”, “корпус” і т. д. На думку Ігоря Пошивайла, “між частинами 
тіла людини чи тварин і гончарними виробами існує глибокий 
семіотичний зв’язок, адже перші постають образами останніх, 
уособлюють їх, слугують для них своєрідними матрицями” (Пошивайло, 
2002, с. 186). 

В антропоморфному посуді ХVІІІ – початку ХХ ст. постать людини 
зазвичай подавалася у повен зріст, інколи навіть із взуттям, або лише 
окремі частини тіла: голова, погруддя або півпостать. В одній групі 
антропоморфного посуду переважала утилітарність, в іншій – 
декоративність з витонченою пластикою антропоморфної фігури. У 
виготовленні та оздобленні такого посуду зазвичай використовували 
кілька технік, зокрема ліплення, формування на гончарному крузі, 
ритування, штампування, розпис ангобами та поливами, суцільне 
поливання тощо. 

Рідкісними серед керамічної пластики були міфологічні образи, 
зокрема кентаври. Відомо, що у грецькій міфології – це дикі істоти, 
напівлюди, мешканці гір і лісних хащ, наділені бурхливою вдачею. 
Сцени з кентаврами були популярними в античному та романському 
мистецтві, зокрема живописі, фресках, мозаїці, вазопису, дрібній 
пластиці. У Середньовіччі це переважно виражалося у мініатюрах, а в 
пластичному декорі романських церков у рельєфах бронзових дверей 
тощо (Кентавры, 1991, с. 638–639). Кентавра змальовували художники 
різних епох, зокрема С. Боттічеллі, П. Веронезе, Г. Рені, Рубенс, 
О. Роден, П. Пікассо та інші.  

У композиційній структурі барильця ХІХ ст. з Поділля, яке, ймовірно, 
призначалося для напоїв, бачимо пластичний образ войовничо 
налаштованого чоловіка по пояс, з великими вусами, зігнутими у боках 
руками, чудернацькою шапкою, а тулуб плавно переходить у 
циліндричний корпус коня з чотирма короткими ногами (ВОХМ). 
Згадаймо, як Іван Котляревський описав войовничого кентавра в образі 
жінки Камілли: “До пупа жінка, там – кобила, / Кобилячу всю мала 
стать: / Чотири ноги, хвіст з прикладом, / Хвостом моргала, била 
задом, / Могла і говорить, і ржать” (Котляревський, 1969, с. 150). 
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Певної таємничості глиняній посудині додає насичений цеглястий колір 
поливи. 

Із посуду з антропоморфними силуетами звертаємо увагу на 
зображення у повен зріст та подані частково, зокрема голову. Рідкісним 
та пластично виразним є образ чоловіка у широких штанях, відтвореного 
засобами ручного ліплення (ХVІІІ ст., м. Катеринослав, нині – 
м. Дніпро) (Каталог, 1905, с. 79). У переважній більшості посудин з 
такими ознаками застосовано два способи виготовлення – формування 
на гончарному крузі та скульптурна обробка верхньої частини. 
Основною була уже згадувана форма – банька (тиква) або глек. Коли 
працювати за гончарним кругом міг практично кожен гончар, то 
пластикою займалися поодинокі майстри і то не в кожному гончарному 
центрі. Особливий талант ліплення обов’язково мав бути “підкріплений” 
творчою фантазією. 

Серед глиняних раритетів ХVІІІ ст. глек з антропоморфними ознаками 
на шийці посудини (Львівський історичний музей). Незважаючи на те, 
що його знайдено під час археологічних розкопок у центрі Львова, 
результат ретельної верифікації дає підстави припустити, що це робота 
гончарів з Потелича (недалеко від Львова). Хоча у цей час у Львові та 
інших містах і містечках України функціонували гончарні цехи, до міста 
на ярмарки приїжджали гончарі з околиць, зокрема й Потелича, кераміка 
якого користувалася популярністю на всій території Галичини. Завдяки 
покладам доброї глини, потелицькі вироби славилися тонкостінністю, 
різноманітністю форм та якісною жовтою й зеленою поливами. Глек, 
про який мова, досить великих розмірів. Антропоморфні риси чоловіка 
виражено рельєфом: очі, трикутний ніс, вуса з піднятими кінцями, 
борода. Тулуб донизу прикрашено “ґудзиками”. Оскільки знайдено лише 
фрагменти посудини, бачимо уламки двох вух, укладених симетрично. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. антропоморфність баньок, глечиків та 
дзбанків виявлялася за різними параметрами композиційної структури: 
1) зображення лише голови на шийці посуду; 2) у повен ріст – образ 
доповнено рядами “ґудзиків” на тулубі; 3) також у повен ріст, проте від 
плечей до середини корпусу у вигляді дуг укладено руки, що водночас 
служать вухами посудини. 
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За технологією виготовлення антропоморфні глиняні вироби 
поділяємо на теракотові (Львівська національна галерея мистецтв 
ім.  Б. Возницького), димлені (Національний центр народної культури 
“Музей Івана Гончара”) та мальовані (ТОКМ). Отож, особливостями 
форми є застосування баньки, глечика або дзбана за основу, наявність 
вуха-ручки, кулястий або лише трохи опуклий корпус, риси обличчя 
передано рельєфом з різними ознаками виразності. Спільними є вияви 
ознак антопоморфності на шийці посудин. У кожному з цих пластичних 
чоловічих образів можна “відчитати” й риси морального стану: 
покірність, впевненість і хвалькуватість. 

Прикладом першого типу є теракотова банька грушоподібної форми, з 
довгою шийкою, вухом; на вінцях пластичне зображення голови та шиї 
кумедного чоловіка з відкритим ротом (Яків Бацуца, поч. ХХ ст., 
Адамівка; МЕХП). Цікаво, що рот виконує подвійну функцію: як 
елемент лику, а також отвір, через який наливають або виливають рідину. 
У вохровому розписі спостерігаємо гру контрастів, зокрема цеглястого 
тла посуду та ангобової голови вгорі. поєднання геометричних та 
рослинних мотивів з гілками, розетками, “зірками”.  

 

 
Іл. 1. Яків Бацуца. Банька. Початок ХХ ст. Адамівка Хмельницької обл. 

МЕХП. 
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Брови та закручені догори вуса образу одного чоловіка на шийці 
дзбанка підкреслено брунатним ангобом, плічка посудини декоровано 
мотивом “гірлянди” з ритованими листками, а на корпусі вишукана 
смуга фляндрівки, якою так славилися майстри з Бережан. Можемо 
припустити, що автором цього унікального виробу є місцевий гончар 
Михайло Островський. У цьому дзбані зберігали мед, а до музею його 
подарував пасічник (ТОКМ). 

Оригінальними пластичними виробами славилися гончарі з 
Миколаєва, що на Львівщині. Майстри, які походили з цього гончарного 
осередку, ще з ХVІІ ст. змагалися із львівськими цеховиками. 
Конкуренція змушувала не лише виготовляти якісні вироби, а й 
знаходити все нові форми для приваблення покупців. З-поміж місцевих 
гончарів зберігся спогад про великий фігурний дзбан у вигляді чорта з 
чорною кучмою волосся на голові, червоним язиком і зеленим тулубом. 
Десь із ХVІІ ст. дзбан був скарбонкою (своєрідним сховком) для 
миколаївського цеху – у ньому знаходилися важливі документи та 
привілеї, проте в роки Другої світової війни виріб зник (Гнатів, 1977, 
с. 107). 

Неоднозначні емоції, ймовірно, викликала й банька з ликом молодого 
чоловіка з тонкими вусами. Усі риси обличчя виразно подано на 
площині, яка дещо походить на майстерно зроблену маску, накладену на 
шийку виробу. Для представлення одягу на умовному “тулубі” бачимо 
два ряди рельєфних кульок (“ґудзиків”), що нагадує військову форму. 
Ритований напис на посудині: “Stefan Paytus/1892” може мати два 
значення: 1) гончар Стефан Пайтус виготовив цю посудину в 1892 р.; 2) 
в образі чоловіка відтворено когось із знайомих майстра із зазначенням 
року (приватна збірка; в архівних документах поки не вдалося виявити 
подібного прізвища).  

На основі глиняного посуду, зокрема дзбанка, гончарі Бойківщини 
інколи створювали оригінальні пластичні портрети знаменитого 
українського поета Тараса Шевченка – у біло-брунатних (Іван 
Сім’янович, 1911 р., Миколаїв; Національний музей Львова 
ім. А. Шептицького) та жовто-зелених кольорах (Микола Сім’янович, 
1910-ті рр., Миколаїв; збірка Тараса Лозинського). Авторам вдалося 
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досягти пропорцій у розмірах голови і нижньої частини корпусу 
посудин: коли дивитися по центру, складається враження, що перед 
нами скульптурні погруддя поета з виразно переданими рисами обличчя, 
верхнім одягом та смушевою шапкою на голові, а джерелом для 
пластичного образу могли бути світлини чи автопортрети Кобзаря. На те, 
що це усе ж дзбан вказують ручка-вухо ззаду та отвір вгорі.  

 

 
Іл. 2. Микола Сім’янович. Дзбан. 1910-ті рр. Миколаїв Львівської обл. 

Збірка Т. Лозинського (Львів). 
 
Миколаївські майстри практикували й відтворення на площинах 

дзбанків образів військових у повен ріст – їх “олюднювали” за 
допомогою кількох технік: формування на гончарному крузі, ліплення та 
розпису. Дещо наївні постаті молодих хлопців увиразнювали пластикою 
та розписом, а “видовжували” два ряди “ґудзиків” та широкі вертикальні 
мазки зеленої поливи (збірка Т. Лозинського). Варіативність образів 
виявлялася не лише у пластиці обличчя, а й у формі та головних уборах 
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(Андрій Шиян. 1915 р., Миколаїв; приватна збірка). Припускають, що це 
могли бути образи українських січових стрільців. 

 

 
Іл. 3. Дзбан. 1910-ті рр. Миколаїв Львівської обл. Збірка Т. Лозинського. 
 
Коли численні антропоморфні образи майстри подавали більш 

стилізовано, то, починаючи з ХІХ ст., у виробах стали частіше 
“показувати” їхні руки. Так, у пластиці військового в еполетах 
(наплічних знаках розрізнення військового звання) з двома рядами 
ґудзиків на грудях руки немов вигнуті вузькі джгутики, що відтворюють 
позу “в боки” – це надає образові певної задиркуватості чи 
хвалькуватості та водночас є ручками посудини-тикви (Чернігівщина, 
ХІХ ст., Національний музей українського народного декоративного 
мистецтва, далі – НМУНДМ). Очевидно, образ військового був 
доповнений головним убором, який не зберігся. 

На прикладі діяльності окремого гончарного центру інколи можна 
схарактеризувати фігурні вироби одразу кількох майстрів (Шостопалець, 
2007, с. 19–20, іл. 204–215). Так, гончарі зі Сокаля виготовляли різні 
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антропоморфні дзбанки, яких у музеях України і приватних збірках 
виявлено тринадцять. Це пластичні зображення панів-шляхтичів, 
офіцерів, євреїв та монахів (бернардинів), основою для яких слугували 
дзбанки різних форм: циліндричні, грушоподібні, з кулястим або ледь 
опуклим корпусом. Найстаріша посудина з антропоморфними рисами з 
цього осередку датована 1838 роком. Подібними до неї за пластикою та 
стилістикою оздоблення, а також каліграфією написів є ще три інші. 
Високий рівень пластичності форм властивий фігурним виробам усіх 
сокальських майстрів. Це виражено у рисах обличчя, настрої зображених, 
постановці рук, елементах одягу, додаткових атрибутах, зокрема 
головних уборах, музичних інструментах, молитовниках, люльках тощо. 
Варіативність виявлялася і в декоративних особливостях, зокрема 
затіках поливи, мотивах рослинного характеру (гілках з розетками та 
листками, поєднанні розеток з одним центром), зображенні птаха тощо. 

Відомо три дзбанки роботи Василя Шостопальця, в яких акцентовано 
на зовнішніх та внутрішніх характеристиках пластичних образів, 
підкреслено їхні національні особливості. Так, в образі єврея увиразнено 
його специфічні риси обличчя, кучеряве волосся, пейси, одяг, а з 
ритованого напису можна довідатися, що показано корчмаря 
(В. Шостопалець, 1874 р. Сокаль; МЕХП). У написі до іншого 
зображення єврея розкривається ціла історія його “пригод” як посудини: 
її спочатку ліпили, потім поливали, випалювали, було дуже важко, проте 
все вдало закінчилося (В. Шостопалець, 1874 р., Сокаль; МЕХП). 
Подібний напис міститься на дзбані із зображенням шляхтича авторства 
дядька В. Шостопальця Олександра (О. Шостопалець, 1850–1860-ті рр.; 
МЕХП).  
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Іл. 4. Олена Кульчицька. Дзбан (із Сокаля). 1940–1950-ті рр. Акварель. 

Львів. МЕХП. 
 
Зовсім інший образ єврея вдалося створити невідомому авторові з 

Покуття (Коломия, 1885 р; ЕМК). Відомо, що у 1876 р. там було 
відкрито гончарну школу, в штаті якої були висококваліфіковані 
викладачі, а деякі випускники згодом працювали на великих 
підприємствах, зокрема на фабриці Івана Левинського у Львові, в 
опішнянському гончарному показовому пункті Полтавського 
губернського земства тощо. Окрім того, у містечку проживало багато 
євреїв. Це вже не образ емоційного корчмаря, як у В. Шостопальця, а 
статечна постать релігійного діяча, можливо, рабина – з молитовником 
під лівою рукою. За основу зображення майстер узяв форму баньки. 
Більш пластично виразною є верхня частина фігури – риси обличчя вже 
літнього чоловіка з бородою, довгим волоссям та шапкою на голові. 
Кольорова гама виражена трьома колірними відтінками – цеглястим, 
брунатним і вкрапленням чорного.  

Вже у ХХ ст. оригінальні керамічні постаті євреїв створювали гончарі 
з Польщі. Так, пластичну фігуру рабина виконано за допомогою кількох 
засобів творення – формування на гончарному крузі, ліплення та розпису. 
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Постать цікава дзвоноподібною формою та окремими складовими. 
Окрім того, що наявними є рельєфні руки, зігнуті у ліктях – на них 
відкрита Тора, внизу доліплено ще взуття єврея. Але найцікавішою є 
пластика голови – вона подана динамічно, чому сприяє дещо піднята 
борода. Окрім того, голова міститься на металевому штирі, тому її 
можна повертати в різні боки. Варіативність двох подібних пластичних 
зображень євреїв полягає у декорі їхнього одягу. Фігурки походять з 
одного гончарного центру, а зберігаються у музеях Польщі (Коло, 
бл. 1938 р.; Національний музей в Познані; АЕМЛ) (Fryś-Pietraszkowa, 
1988, il. 166).  

Інший польський майстер, беручи за основу моделювання образу 
єврея дзбан (35х13,5 см), головний акцент зробив на голові, а ще більше 
на величезній рельєфній бороді, що займає більшу частину корпусу 
посудини (Ян Хмель, 1967 р., Андрихів; Державний Етнографічний 
музей у Варшаві, далі – ДЕМВ). Вагому декоративну функцію виконує 
гра кольорових контрастів – цеглястого і темно-брунатного, а також 
рівні рельєфу і конструктивних елементів.  

В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. зоо- та антропоморфні посудини 
виробляли не лише в Бережанах, а й інших гончарних центрах Поділля, 
серед яких: Адамівка, Бар, Бубнівка, Вишківці, Жабокричі, Жерденівка, 
Івашково, Комарівка, Лісове, Паланочка, Смотрич тощо. Звертаємо 
увагу на стилізовану фігуру чоловіка у повен ріст та руками “в боки”, 
основою для якої стала форма глечика (Бар, поч. ХХ ст.; ВОХМ). 
Виразна архітектоніка полягає у чіткому та пропорційному поділі 
посудини на три горизонтальні зони з виокремленням голови, погруддя 
та нижньої частини корпусу. Легкий пастельний розпис вертикальних 
смуг та ряд ґудзиків на верхньому одязі роблять образ ще більш 
привабливим. Характерні для Бара мотиви гілочок-закрутів, ліній, 
крапок та овалів білого й цеглястого кольорів на зеленому тлі є певними 
акцентами для верифікації глиняного виробу. Майстри Бара виготовляли 
й дитячі іграшки з жіночими рисами – це так звані “барині” з яскраво 
розмальованими дзвоноподібними спідницями, з куркою або дитиною в 
руках. 



Ukrainian Anthropomorphic Earthenware: Images and Specificity of Decor 103 

У правильній за пропорціями фігурі молодого військового в шинелі, 
підперезаній куплею (спеціальним поясом з металевою пряжкою), руки 
показано невимушено – одна менше, друга більше зігнута у лікті 
(1926 р.; Російський Етнографічний музей, далі – РЕМ). Автор ретельно 
передав зачіску молодого хлопця, увиразнив одяг і риси обличчя 
заглибленими елементами. Цю посудину, що походить зі с. Івашково 
тодішньої Подільської губернії, 1926 р. до Російського Етнографічного 
музею подарувала О. Черепніна-Даніні (Каталог, 1983, с. 35). 

Гончарі Слобожанщини другої половини ХІХ ст. славилися 
глиняними посудинами з рисами антропоморфізму не лише вишуканим 
композиційним рішенням (як додатковий елемент фігурного зображення 
малий дзбан у руках чоловіка), а й якісною зеленою поливою 
(НМУНДМ). На грудях зображеного інколи можна було побачити 
нагрудний хрест грецького типу (друга половина ХІХ ст.; збірка 
Т. Лозинського). У той час подібні фігурні постаті з дзбаночками 
створювали майстри гончарної справи Польщі (Ілжа, друга половина 
ХІХ ст.; ДЕМВ). Варіативність образів полягала у подачі вусів, бороди, 
капелюха з різними крисами і навіть рук (інколи вони виходили з 
середини корпусу посудини), що підкреслювало багату творчу фантазію 
гончарів різних країн. Згадаймо, що Ілжа – один з найбільших осередків, 
у якому майстри досконало володіли пластикою – там виготовляли різні 
типи глиняних іграшок. 
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Іл. 5. Дзбан. Друга половина ХІХ ст. Харківщина. Збірка Т. Лозинського. 
 
Через антропоморфні образи інколи можна було визначити рід занять 

людини, зокрема наявність бандури в руках вказувала, що зображено 
бандуриста (Олександр Ганжа, 1970-ті рр., Жорнище; НМНАПУ). У цій 
композиційній схемі поєднано дві утилітарні форми – горщик (як 
голова) і кухоль (як тулуб). Виразні пластичні характеристики образу 
доповнюють асиметрично укладені руки, об’ємний музичний інструмент 
та гарний колір жовтої поливи, а на застосування виробу у побуті вказує 
й вухо-ручка – для зручності наливання рідини. 

У ХІХ–ХХ ст. у багатьох керамічних посудинах для вина роботи 
гончарів Грузії підкреслено стійкість національних традицій, яскравість 
та самобутність місцевого гончарного промислу. Зважаючи на те, що для 
грузинських майстрів характерним було виготовлення вишуканих форм 
для вина, їхні пошуки втілювалися у чудернацьких формах тваринного 
світу, зображення людей різних спеціальностей та соціальних станів. В 
одній з них “Кінто” (1980-ті рр.) показано вуличного торговця з 
характерними рисами “гострослова і забіяки”, типового образу з 
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міського фольклору Грузії (Российский, 2001, с. 153). Гротескні риси 
підкреслено мімікою обличчя, округлою фігурою та непропорційністю 
окремих елементів, наприклад, голови, рук і тулуба. 

Давні традиції виготовлення антропоморфного посуду продовжують і 
гончарі Угорщини, які славляться мальованими або вкритими зеленою 
поливою дзбанками з пластичними образами чоловіків (1970 р.; 
ЗМНАП). В центрі посудин обов’язковим є рельєфний мотив змії, 
укладеної вертикально по всьому “тілу” посудини. Оскільки такі 
дзбанки дарували при хрещенні дитини, то припускають, що зображення 
змії було своєрідним захистом для немовляти. Інша версія пов’язана з 
тим, що в ємкість наливали вино, а від змії мало йти попередження про 
небезпеку від надмірної кількості спожитого напитку. 

Значно менше зафіксовано глиняних виробів з рисами жінок. 1919 р. у 
Кульбіна з Опішного було придбано посудину-тикву у зелено-брунатних 
тонах поливи та виразною пластикою жінки (РЕМ). Заглибленням 
позначено риси обличчя, а рельєфом її груди. Коли постать дещо 
видовжує ряд ґудзиків, то руки-дуги виглядають не зовсім природно. 
1926 р. на замовлення Марії Фріде гончар з Ічні Василь Пархоменко 
виготовив невелику посудину у вигляді барині (Фриде, 1926, с. 52). 

Для пластичного зображення жінки (у цьому разі з коралями на 
грудях) часто використовувалася форма глечика з двома вухами-руками, 
який вкрито жовтою (Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному) або зеленою (О. Ганжа, поч. 1970-х рр.; МЕХП) 
поливами. Глечик із гарною темно-зеленою поливою був основою для 
створення й образу чоловіка (О. Ганжа, поч. 1970-х рр.; НМНАПУ).  

У другій половині ХХ ст. традиції подільського гончарства 
продовжувала Єфросинія Міщенко з Бубнівки. Мовою пластики та 
мальовки їй вдалося створити цікавий образ жінки з руками “у боки” та 
барвистому одязі з мотивами геометричного та рослинного характеру 
(1970-ті рр.; Музей-садиба братів Герасименків у Новоселівці). 
Аналогією до давніших виробів є трискладова структура фігури та руки-
дуги.  

У творенні жіночої постаті пластика інколи виявляється лише у подачі 
рук (складені під грудьми), а головний акцент образотворення покладено 
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на розпис кольоровими ангобами. Посудина-тиква, як і в інших 
варіантах, поділена на три орнаментальні зони – від обличчя до спідниці 
поступово посилюються лінії та узори. Для святковості образу автор 
використав нашийну прикрасу – коралі, а гротесковість композиції 
передано позначенням грудей жінки (М. Тарасенко, Дибинці, 1977 р; 
НМУНДМ). 

Натомість у теракотовій тикві “Красна дівка” бачимо поділ на дві 
основні частини з виокремленням голови та тулуба. Окрім чотирьох 
низок коралів, площину виробу автор заповнив ритованими мотивами 
ліній, кривульок, смуг, зображеннями птаха, оленя та риби, які певним 
чином співзвучні з узорами трипільської антропоморфної пластики 
(Петро Печорний, 1986 р., Київ; НМУНДМ). 

Те, що посуд з рисами антропоморфізму належить не до 
повсякденного, а до оказійного, тобто, його використовували на 
родинних урочистостях (хрестини, весілля) – наливали вино або горілку, 
підтверджує і той факт, що посудину у формі жінки з виразним 
окресленням грудей та з капелюшком на голові у ХХ ст. у Румунії 
(гончарний осередок Хорезу) називали “весільним дзбаном” (Румынское, 
1981, с. 11). У декорі баньки та подачі окремих елементів поєднано 
пластику та розпис. Такі вироби, наповнені виразністю й гумором та 
виконані відповідно до давніх традицій, виготовляли й у інших регіонах 
Румунії, зокрема Обозі (Румынское, 1955, с. 4).  

Пластичні лики людини рідше трапляються на площинах кухлів. 
Очевидно, можемо говорити про деякі запозичення з фабричного 
виробництва ХІХ ст. в Україні. Так, Волокитинський завод виробляв 
кухлі у вигляді фігури німецького товстуна-бюргера або голови 
негритянки в східному головному уборі, голови міфічного сатира 
(Долинський, 1963, с. 26). Подібні вироби були й в асортименті 
продукції фарфорових заводів Росії, зокрема Гарднера, Попова, 
Корнілова та інших. Прикладами глиняних виробів ХХ ст. можуть бути 
кухоль з ритованим окресленням обличчя чоловіка (Косів, 1990-ті рр.; 
приватна збірка) або виготовлені за одним шаблоном теракотові та 
полив’яний кухлі О. Луцишина з виразними триликими зображеннями 
голів чоловіків, що дають змогу визначити й їхній вік (ВОХМ). У посуді 
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з козаком-характерником кремезної фігури у широких штанях та з 
кухлем в руці зелений колір кам’яної маси лише посилює загадковість 
образу (ВОХМ). 

У 1960-х рр. керамічні кухлі (пивники) у вигляді фігури кумедного 
чоловіка, зображеного у повен зріст, виробляли чеські майстри (Batala, 
1973, s. 137, il. 53). Найбільший акцент зроблено на обличчі з 
гротескними рисами, зокрема закрученими догори вусами, відкритим 
ротом з двома передніми зубами, вухами-ручками, непропорційністю 
голови і тулуба Усмішку у глядача викликає і пластична накривка 
пивника у формі шапки-ялинки. 

Голову чоловіка, який сміється, зображено на досить рідкісному типі 
кераміки – “посудині зі секретом” (“Напийся, але не облийся”). Обличчя 
старого чоловіка із зморшками, кривульки (“коріння”) внизу, зелений 
колір поливи та й сама назва виробу вказують на те, що зображено 
лісовика. Це новаторська (для цього підприємства) авторська розробка 
на основі кухля “посудини зі секретом”, яке здійснила художниця 
Будянського фаянсового заводу Галина Кломбицька. Прикметно, що 
упродовж десяти років (з 1976 по 1987 рр.) на заводі способом лиття 
виготовили не менше десяти тисяч такого посуду, хоча до цього часу він 
не значився в їхньому асортименті (Калинин, 2003, с. 99). 

У другій половині ХХ ст. спостерігаємо активне застосування 
антропоморфізму у виготовленні горщиків різного призначення. 
Наївність образу, точніше, його голови, передають відкритий рот та 
клаповухість (вуха чоловіка водночас служать ручками для посудини), а 
підняті брови додають зображенню динаміки (Громи?, 1930-ті рр.; збірка 
Т. Лозинського).  
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Іл. 6. Горщик. 1930-ті рр. Громи Черкаської обл.? Збірка Т Лозинського. 
 
Форма горщика певним чином “диктувала” композиційні схеми 

образів – вони здебільшого показували їхні голови, інколи додавалися 
шапки різного ґатунку – літні або зимові – капелюхи, “мазепинки” або 
смушеві. Як уже йшлося, упродовж 1980–1990-х рр. активні пошуки 
декоративного образу антропоморфності посудин здійснював 
потомственний гончар із Крищинців Олексій Луцишин. Насамперед 
вкажемо на горщик з головою, ймовірно, військового з “мазепинкою” та 
рельєфно переданими рисами обличчя (1993 р.; ВОХМ).  

Великий теракотовий горщик антропоморфного характеру, виконаний 
у невисокому рельєфі та доповнений накривкою-шапкою з овчини, 
присвячено гончарям усього світу (О. Луцишин, 1990 р.; ВОКМ). З 
одного боку виробу бачимо зображення голови молодого чоловіка, 
прикметною рисою якого є широкі вуса та велика борода, з іншого – 
рельєфний напис друкованими літерами про гончарську справу. 

На іншому предметі яскравою пластичною мовою автор показав лице 
старого чоловіка з глибокими зморшками та сережкою у правому вусі. 
Можливо, це глиняний “портрет” цигана, темний колір шкіри якого 
передано кольором брунатної поливи. Плавно звужуючи горщик донизу, 
О. Луцишин таким чином, окрім голови, змоделював і шию зображеного, 
навіть окреслив комір його одягу. 
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Серед посуду з рисами антропоморфності є й така типологічна група, 
як двійнята. Йдеться про теракотові або вкриті темно-зеленою поливою 
посудини з округлою ручкою зверху з рисами чоловіків або навіть пари 
– чоловіка і жінки (на об’ємних грудях жінки коралі) (О. Ганжа, 1970-
ті рр. МЕХП). 

Скупими засобами пластики можуть бути передані риси обличчя 
чоловіків з обох боків посудин. Варіативність образів інколи виявлялася 
у формі вусів (О. Луцишин, 1994 р.; ВОКМ). Для завершення образів їх 
доповнювали накривками-шапками. У цьому контексті рідкісними є 
образи людини на прикладі горщиків-трійнят. Це можна побачити у 
композиції “Силачі” з головами чоловіків – посередині старший, який 
піднімає, наче гирі, двох молодших (О. Луцишин, 1990-ті рр.; ВОХМ). 

Цікавими антропоморфними рисами відзначалися й сільнички. В 
Україні в ХІХ ст. їх часто різьбили з дерева у вигляді качки. Згодом ці 
форми стали улюбленими і для гончарів. У композиції сільниці 
“Королева полів” антропоморфними рисами наділено верхню частину 
кукурудзяного качана – це образ жінки в гуцульському кептарі та 
пов’язкою на голові (Василь Аронець, 1963 р., Косів; Івано-
Франківський обласний краєзнавчий музей, далі – ІФОКМ). 

У Вірменії сільнички (чи товстостінний посуд для солі) у вигляді 
людини (вагітна жінка з отвором на животі) ліпили жінки, а самі 
посудини вважали своєрідними домашніми оберегами (Российский, 2001, 
с. 144). 

Риси людини значно рідше мав посуд відкритого типу, наприклад, 
тарілки (майстер із Чехії позначив їх на дні овального виробу з 
широкими берегами) (Batala, 1973, s. 1), миски, накривки тощо. 
Рідкісною є “діркава миска” (друшляк – для проціджування або миття 
овочів та фруктів), виготовлена у формі великої голови чоловіка з 
виразними рисами – випуклі очі, широкі брови й вуста, довгі вуса та 
округла шапка зверху (Словаччина, Пуканець) (Polonec, 1962, obr. 29). 
Акцентуючи на округлості форм, автор шляхом поступового зменшення 
діаметру зумів досягти стійкості денця-шийки й уявного продовження 
фігури чоловіка. Декор із скісних смуг та крапок пожвавив сприйняття 
предмета. 
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Накривки із зображенням голови чоловіка або жінки були 
характерними для творчості гончарів з деяких осередків Поділля, 
зокрема Якова Бацуци. Ці вироби майстра були самостійними або в парі 
з горщиками, здебільшого циліндричної форми. Звертаємо увагу на 
накривку, вкриту зелено-брунатною поливою з виразними пластичними 
елементами обличчя літнього єврея (Я. Бацуца, поч. ХХ ст., Адамівка; 
Кам’янець-Подільський музей-заповідник, далі – КПМЗ). Стрункість 
композиції, продумані пропорції голови, шапка циліндричної форми й 
округла основа посилюють характерність типажу. Натомість інша 
накривка з головою чоловіка характеризується присадкуватістю форми, 
що досягається співставленням округлості голови та підставки. Цьому 
сприяє і розпис, зокрема поділ площини на горизонтальні ангобові та 
вохрові смуги (Я. Бацуца, поч. ХХ ст.; КПМЗ). Привабливими є жіночі 
образи на теракотових накривках, де автор вміло поєднав пластику, 
часткове ангобування та “писання” вохрою (Я. Бацуца, поч. ХХ ст.; 
МЕХП).  

 

 
Іл. 7. Яків Бацуца. Накривка. Початок ХХ ст. Адамівка Хмельницької обл. 

МЕХП. 
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Традиції Якова Бацуци продовжувала його донька Олександра 
Пиріжок, накривки якої вирізнялися не лише меншими розмірами, а й 
лаконічністю подачі антропоморфних рис. У виборі форми голівки 
майстриня відштовхується від звичайних кульок-завершень (чіпів) 
накривок. В оздобленні однієї з них разом з кумедними “портретами” на 
кульках-чіпах поєднано зигзагоподібну лінію та скісні смуги на основі 
або гачкоподібні мотиви й вохровий напис: “Баба С. Нілова”. Образ цієї 
жінки, ймовірно, односельчанки, поміщено й на завершенні накривки до 
великої ринки (пампушниці) (О. Пиріжок, 1961 р. Адамівка; НМУНДМ).  

З-поміж виробів Я.Бацуци та О. Пиріжок з рисами людини траплялися 
й корки для пляшок. Подібні предмети є й у творчості О. Луцишина – 
корок у вигляді голови клоуна із смішною кепкою і розмальованими 
червоною фарбою щоками й носом (1990-ті рр.; ВОХМ). 

Майстри гончарної справи другої половини ХХ ст. антропоморфними 
рисами стали наділяти й вироби, які стосуються інтер’єру приміщення, 
зокрема кашпо, попільниці, скарбонки та ємкості для олівців. Кашпо – 
це предмети для живих квітів, а тому до них насипали ґрунт та 
прикріплювали до стіни або віконної рами. Окрім традиційних округлих 
чи овальних форм, з’являлися й фігурні кашпо. Як і в інших 
антропоморфних виробах, тут наявні стилізаційні та реалістичні риси. 
Так, у мальованих композиціях кашпо гончарів Косова переважав образ 
старого кремезного чоловіка, точніше його пластична півпостать, яка 
потім переходила у контейнер для квітів. Варіативність таких 
конструкцій полягала у тлі виробів (білий або брунатний), рисах 
обличчя зображеного чоловіка, одязі, формі капелюха, а також у розписі 
(В. Аронець, Косів, 1967 р.; 1973 р.; Національний музей народного 
мистецтва Гуцульщини та Покуття; далі – НМНМГП). В основі декору – 
поєднання геометрично-рослинного орнаменту з типовою для кераміки 
Прикарпаття тріадою кольорів.  

У більш реалістичній манері подано пластичний образ іншого 
чоловіка, який обома руками тримає посудини для квітів. Літній чоловік 
у гуцульському традиційному вбранні зображений у повен ріст, 
усміхнений, а кептар зі складками надає композиції певної динаміки 
(В. Аронець, Косів, 1973 р.; НМНМГП).  



Korean Journal of Ukrainian Studies (Vol. 1/No. 1/2020) 112 

У другій половині ХХ ст. зразками для виготовлення попільниць 
(ємкостей для окурків та попелу) часто були тодішні фабричні фаянсові 
вироби. Із глиняних попільниць можна виокремити два типи: настільні 
та настінні. Водночас вони не завжди наділялися виразністю 
композиційної схеми. В основі схеми одного з виробів сидячі фігури 
двох грайливих хлопчиків, які, судячи з одягу і взуття (капелюх, кептар, 
постоли), походять з Прикарпаття. Взявшись за руки, хлопці створили 
прямокутну площину для окурків та попелу (М. Анденок, Косів, 1967 р., 
ІФОКМ). Мальований виріб декоровано рослинним орнаментом у 
традиційній для цього краю кольоровій гамі та вкрито безколірною 
поливою. 

Рідкісним варіантом схеми настінної попільнички є фігура дівчини з 
довгим волоссям (бачимо її півпостать), фартух якої водночас слугує 
ємкістю для окурків. На експресивність пластичного моделювання 
впливає застосування поряд із ліпленням й інших способів декорування, 
зокрема крайкування, ажуру й суцільного поливання (О. Луцишин, 1980-
ті рр.; ВОХМ). 

У контексті теми антропоморфності глиняних виробів оригінальною 
вважаємо скарбонку “Лихвар”, основу якої складає форма баньки 
(І. Винявський, 1932 р., Миколаїв; приватна збірка). На шийці посудини 
бачимо вишукане пластичне зображення голови чоловіка з бородою та 
капелюхом із широкими берегами. У декорі цього виробу, вкритого 
брунатною поливою, поєднано типові для гончарного осередку мотиви – 
“гірлянда”, звивисті гілочки й крапчасті розетки білого кольору, що 
підкреслюють його упізнаваність серед інших виробів. У 1970-х рр. 
гончар створював подібні за тематикою скарбонки. Предмети дещо 
менші (16х10 см) та скромно декоровані – такий же зелений капелюх та 
цеглясте тло, а на середині корпусу ряд мотивів “сосонок” (1977 р. цей 
виріб закупили до МЕХП у самого майстра). 
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Іл. 8. Іван Винявський. Скарбонка. 1970-ті рр. Миколаїв Львівської обл. 

МЕХП. 
 
Подібні скарбонки з антропоморфними силуетами після 1945 р. 

виготовляли й у Сербії, зокрема в гончарному осередку Ораховац. Тонко 
модельована голова чоловіка водночас є шийкою посудини, а проріз для 
монет зроблено позаду постаті (Tomuħ, 1983, рис. 1855). На емоційність 
сприйняття образу впливає чітке відокремлення голови від корпусу 
посудини за допомогою довгої шиї зображеного, монохромність поливи 
та вкраплення малих білих мазків в акцентах рельєфного обличчя. 

Куля, в яку “вростає” півпостать гуцула-сопілкаря з капелюхом на 
голові та кептарі – така основна композиційна зав’язка скарбонки 
(Павлина Цвілик, Косів, 1959 р.; ІФОКМ). Предмет повністю вкрито 
декоративними звивистими гілками з розетками та листками. Серед 
виробів майстрині трапляються конструкції з подібною кулею та 
фігурою гуцулки у повен зріст.  
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Фігура жінки у дзвоноподібній спідниці, з-під якої виступає її взуття, 
доповнена іншими атрибутами – мискою та кухлем, які вона тримає в 
руках, та капелюхом на голові, є в основі скарбонки (мумаки) з Пуканця 
(Словаччина) (Polonec, 1962, obr. 39). Вираженнями цієї композиції 
розпису є мотиви горизонтальних та вертикальних смуг. 

Свою творчу фантазію гончарі виявляли і у виготовленні інших 
предметів інтер’єру, зокрема ємкостей для олівців. Назва “Гуцулка” є 
промовистою – бачимо фігуру дівчини, в основі якої форма циліндра із 
чітким виділенням голови, тулуба та рук, зігнутих “у боки”. Надто 
стримана пластика гармоніює з розписом геометричного характеру, 
елементи якого на хустці, кептарі, сорочці та запасці. Типова кольорова 
гама доповнена синіми вкрапленнями (Михайло Скарецький, Косів, 
1967 р., ІФОКМ). 

Рідкісними у переліку антропоморфних образів у кераміці є іграшки. 
Тут слід згадати про глиняні ляльки (барині), які з початку ХХ ст. 
виготовляли у різних гончарних центрах України. Іграшки відзначалися 
багатоманітністю локальних варіантів. Образи часто доповнювалися 
фігурками немовляти, птаха, рідше у їхніх руках був кошичок.  

Антропоморфні риси траплялися й серед свистунців. Так, свищик із 
головою людини на невеликій підставці з грубуватими рельєфними 
рисами, зокрема широкими бровами, довгим носом і ротом, зрештою, як 
і темна кольорова гама розпису, схиляють до думки, що це якась 
маскарадна маска, а довгий мундштук дещо нагадує частину люльки 
(Єфросинія Міщенко, 1989 р., Бубнівка; НМІУ). Мальовані очі білого 
кольору гармоніюють з мазками-слізками вгорі, “спіралями” двох типів 
(з одним центром і “S”-подібними) та крапчастими розетками, що 
посилюють загадковість виробу та збільшують інтерес до нього. 

Ще одна іграшка цієї ж майстрині передає образ птаха фенікса, який є 
героєм багатьох легенд, символом вічного життя, перемоги над смертю, 
відродження і невмирущості. Мовою пластики вдало зображено чоловічі 
риси обличчя з короною на голові (Є. Міщенко, 1989 р., Бубнівка; 
ВОКМ). 

Раритетними вважаємо глиняні люльки ХVІІ–ХVІІІ ст., наділені 
антропоморфними образами – виявлено у кількох музеях. За 
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технологією виготовлення їх можна поділити на теракотові (таких 
більше) та полив’яні, а їхніми авторами є місцеві та зарубіжні майстри. 
Серед зображених персонажів – чоловіки різного віку та з різними 
атрибутами. Тонко модельований образ молодого чоловіка на одній 
теракотовій люльці доповнено чудернацькою шапкою з широкими 
фалдами (ХVІІ ст.; ТОКМ), на іншій – бачимо голову старця з виразною 
та розкішною бородою (ХVІІ ст., НМІУ). Унікальною є зеленополив’яна 
люлька з рисами чоловіка із закрученими догори вусами та шапкою, яка 
може вказувати на його неукраїнське походження (ХVІІ ст.; МЕХП). 
Голова чоловіка із переважанням грубуватих рис на ще одній люльці 
роботи польських майстрів гончарної справи – заглиблені очі та рівні 
вуса, виготовлена з червоної глиняної маси (Влодзімежов, ХХ ст.; 
АЕМЛ). 

 

 
Іл. 9. Люлька. ХVІІ ст. Західна Україна. МЕХП. 

 
Цікаво, що у ХІХ ст. люльки були одним із видів антропоморфних 

виробів на фаянсових заводах, зокрема Волокитинському – люлька у 
вигляді жіночої голови зі страусовим пір’ям у головному уборі 
(Долинський, 1963, с. 26). Тоді ж виготовляли люльки і в інших країнах 
та з різних матеріалів, зокрема кам’яні – образ карикатурного старця з 
гачкоподібним носом та вузькою бородою (Любар, Франція, друга 
пол. ХІХ ст.; МЕХП), порцелянові з миловидним образом молодого 
чоловіка – тут використано велику палітру кольорових полив (Мейсен, 
Німеччина, поч. ХІХ ст.; МЕХП), дерев’яні з грецьким античним воїном 
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з кучерявою бородою та шоломом на голові (Саінт-Клауд, друга 
пол. ХІХ ст.; МЕХП) тощо.  

Отож українська антропоморфна кераміка, яка сягає часів енеоліту, є 
не лише унікальним видом декоративно-ужиткового мистецтва, а й 
важливим джерелом у вивченні народного побуту. Упродовж ХІХ–
ХХ ст. вироби антропоморфного характеру були важливою темою у 
творчості багатьох гончарів: їх виготовляли теракотовими, мальованими 
чи вкривали поливами. Поділ глиняних виробів на групи визначав їхнє 
функціональне призначення – це зокрема освітлювальні прилади, посуд, 
предмети для інтер’єру, іграшки та люльки. Кожен антропоморфний 
образ характеризується різним ступенем узагальнення – поданий у 
стилізованій чи реалістичній манері, цілісно (у повен зріст) чи 
фрагментарно (лише пластику голови). 

У конструкціях глиняних свічників лійки могли міститися 
здебільшого на головах чоловіків або жінок, рідше їхніх раменах або в 
руках. Форми посудин частіше мали вигляд чоловіка, рідше – жінки. В 
основі моделювання фігур були різні види посуду – баньки (тикви), 
дзбанки, горщики, двійнята, трійнята. Серед предметів інтер’єрного 
походження кашпо, попільниці та скарбонки. Рідше траплялися образи 
людини у ліпленні іграшок та люльок.  

У мистецтвознавчому аналізі кераміки українських майстрів 
проводилися паралелі з подібними предметами з Грузії, Польщі, 
Словаччини, Сербії, Угорщини, Чехії тощо.  
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Abstract 
 

Determining Panteleymon Kulish’s role in the historical and literary process of the 
19th c., the author of the given paper relies on Ivan Franko’s statement about Kulish as 
the first national writer. The article emphasizes versatility of the writer’s contribution 
into development of Ukrainian literature, in particular as the author of the first historical 
novel The Commoners’ Council. The Chronicle of 1663, a row of prose, poetic and 
drama works as well as a literary critic, publicist, folklorist, historian, philosopher, 
publisher and organizer of the historical and literary process. Kulish’s folkloristic 
activity also appears to have been quite significant, since he wrote not only an 
innovative ethnological work Notes on the Southern Rus, but also recorded hundreds of 
unique folklore texts. Kulish will always be remembered in the cultural space of 
Ukraine as a creator of phonetic orthography, the so-called kulishivka, which eventually 
became the basis of contemporary orthography. Since he wanted to make the Ukrainian 
language a literary language, Kulish put a lot of effort in publishing the first Ukrainian 
social, political, literary and art magazine Osnova, translated the Bible, many works by 
W. Shakespeare, G. G. Byron, F. Schiller and other world classics. Notwithstanding 
Kulish’s considerable contribution into Ukrainian culture, his heritage has not been 
fully explored yet, and thus requires further study. It is of extreme importance to 
continue work on publishing P. Kulish’s complete works.  

 
Keywords: Kulish, Romanticism, Ukrainian literature, historical novel, folklore, 

national writer. 
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ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ ТА ЙОГО МІСЦЕ  
В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ  

ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ 
 

ВАСИЛЬ ІВАШКІВ 
 
 

Анотація 
 
Визначаючи місце Пантелеймона Куліша в історико-літературному процесі 

ХІХ століття, автор відштовхується від тези Івана Франка про нього як першого 
українського національного письменника. У статті акцентовано на різнобічності 
внеску цього митця у розвиток української словесності, зокрема як автора 
першого історичного роману «Чорна рада. Хроніка 1663 року», низки прозових, 
поетичних та драматичних текстів, літературного критика, публіциста, 
фольклориста, історика, філософа, видавця, організатора історико-літературного 
процесу. Важливою була фольклористична діяльність Куліша – це не лише 
новаторська народознавча праця «Записки о Южной Руси», а й сотні 
зафіксованих унікальних народнопоетичних текстів. Куліш назавжди увійшов у 
культурний простір України як творець фонетичної орфографії – «кулішівки», 
що врешті стала основою сучасної правописної системи. Прагнучи вивести 
українську мову на рівень літературної, Куліш багато зусиль доклав до 
повноцінного функціонування першого українського суспільно-політичного та 
літературно-мистецького журналу «Основа», переклав Біблію, чимало творів 
В. Шекспіра, Дж.-Г. Байрона, Ф. Шіллера та інших світових класиків. 
Незважаючи на вагомість внеску Куліша в українську культуру, його спадщина 
все ще не осмислена у всій її повноті, а тому потребує подальших студій. Вкрай 
важливою є й необхідність продовження праці над виданням повного зібрання 
творів митця. 

 
Ключові слова: Куліш, романтизм, українська література, історичний роман, 

фольклор, національний письменник. 
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2019 року в Україні та за її межами відзначали 200-річчя з дня 
народження Пантелеймона Куліша (1819 – 1897) – визначного 
письменника, перекладача, літературного критика, публіциста, 
мовознавця, історика, філософа, організатора культурно-історичного 
процесу. Відбулося чимало наукових конференцій та круглих столів, 
вийшли друком збірники наукових праць, з’явилося багато передач на 
радіо й телебаченні. Усе це було закономірною пошаною до величезного 
внеску цього митця в українську культуру, а водночас і нагодою 
проаналізувати його набуток з позицій сучасної гуманітаристики. Ось 
основні складові того, що зробив Пантелеймон Куліш для української 
культури, які більше ста років тому, 1901 р., визначив класик української 
літератури Михайло Коцюбинський у листі до Івана Франка від 18 
березня 1901 р.: «Минуло вже 4 роки, як помер Пантелеймон Куліш – і 
дедалі все видніше й видніше стає, яку велику вагу в нашому письменстві 
має це славне ім’я; а яку матиме своїми роботами, що тільки тепер 
виявляються на світ, – про те можна догадуватися. Могучий майстер 
української мови й творець українського правопису, благородний поет 
“Досвіток”, перекладач Шекспірових і Байронових творів, а також Біблії, 
автор “Записок о Южной Руси”, “Чорної ради” і сили інших цінних праць 
– має право на нашу велику повагу і вдячність» (1975). 

Справді, Куліш був універсальною творчою індивідуальністю, що дало 
підстави Іванові Франкові назвати саме його, а не Тараса Шевченка, ще за 
життя першим справді національним письменником: «Перший, по моїй 
думці, справді національний писатель український, т. є. писатель, котрий 
старався по змозі своїх сил відповісти потребам своєї суспільності, 
зобразити її погляди та бути з нею, як німець каже, in der Fühlung і йти в 
рівноряд з її розвоєм національним і суспільним, – се Панько Куліш» 
(1984, с. 19). 

Може здатися неймовірним, але так уже склалося, що цей визначний 
український письменник та культурний діяч ХІХ ст. є серед тих постатей 
нашого минулого, котрі попри свою значущість усе ж досить непросто 
входять у світ сучасної інтелектуальної думки. Звісно, це значною мірою 
пов’язано із складністю індивідуальності самого Куліша, котрий нерідко 
шокував своїх сучасників різкими висловлюваннями, парадоксальними 
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висновками, що не завжди вкладалися у певні загальноприйняті рамки. 
Неоднозначне ставлення до творчого набутку Куліша стосується 
передусім другої частини його діяльності, тобто 1860 – 1890-х років, коли 
він, як твердять деякі дослідники, начебто різко змінив акценти своїх 
ідейно-мистецьких пошуків, почергово возвеличуючи російський, 
польський чи турецький суспільні устрої як ідеальні. Саме так Кулішеві 
сучасники сприймали його ідеалізацію Петра І чи Катерини ІІ, намір 
примирити поляків та українців чи по-іншому поглянути на соціально-
ідеологічний лад Туреччини. 

Один із перших українських істориків літератури Микола Петров так 
писав стосовно Кулішевих публікацій початку 1880-х рр.: «Зрозуміло, що 
ні російські українці, ні австрійські русини, для котрих писав п. Куліш, не 
могли бути задоволені його останніми історичними ідеями і творами і 
відвернулися від нього як від зрадника і ворога своєї народності» (1884, 
с. 296). Мова тут ішла про поетичну збірку Куліша «Хуторна поезія» та 
публіцистичну брошуру «Крашанка русинам і полякам на Великдень 1882 
року», які критично зустріли деякі відомі тогочасні українські 
письменники.  

Водночас відомий тогочасний суспільно-культурний діяч, письменник 
та етнограф Михайло Лободовський вважав Куліша дуже обдарованим і 
працелюбним, пристрасним і чесним, надзвичайно симпатичним і 
вольовим, цінував як людину, котра прекрасно знала сучасне йому 
суспільство і всією душею любила Україну. Ось що він написав по смерті 
Куліша у своїх спогадах після відвідин письменника і його дружини 
Ганни Барвінок у Мотронівці навесні 1884 р.: «Ворожі настрої українців 
були мені відомі; читав я і “Писанку” п. Мордовцева за “Крашанку 
русинам и полякам” (1882 г.); мені здавалося, що в цих ставленнях до 
п. Куліша нема толерантності, делікатності, правильності розуміння 60-
літнього борця-трудівника, нема “звичайності”, як до патріарха 
українофільства, як до особистості, багато обдарованої дарами духу, про 
яких Гете писав, що вони є рідкісним даром Неба, як до щирого 
трудівника на українській ниві, – подібного йому я не знав нікого серед 
його сучасників» (Лободовский, 1897, с. 163). 
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Зрозуміло, негативна оцінка діяльності бентежила Куліша, котрий 
емоційно реагував на такі звинувачення: «ось це мій переклад Шекспіра 
українською мовою, [...] вже закінчую; перший том я опублікував у 
Галичині, та весь там він і залишився, і не знаю, що там з ним... Ну, 
скажіть, чи ренегат, зрадник буде займатися перекладом Шекспіра 
українською мовою? В майбуття української літератури я вірю» 
(Лободовский, 1897, с. 166). 

Критично-упереджене ставлення сучасників до Куліша не могло не 
позначитися і на творчій та життєвій долі письменника, якого Микола 
Євшан називав однією «з тих виїмкових у нас “праведно розумних душ”, 
яких життя стало дійсною трагедією через варварство земляків» (1998, 
с. 47).  

Суперечливість громадсько-політичних поглядів Куліша була й 
причиною неповноти видання його творчого набутку. Так, удова 
письменника, відома українська літераторка Ганна Барвінок, за словами 
Володимира Науменка, дуже переживала з приводу того, що «в писаннях 
П. О. Куліша було багато такого, що викликало суперечки і навіть, дуже 
часто, сильні роздратування, а тому заледве чи знайдеться тепер хто-
небудь, хто згодився би віддрукувати ці його рукописи без змін і 
обмежень» (Н[ауменко], 1897, с. 34. Документы, известия и заметки). 
Врешті, ці побоювання Ганни Барвінок тривалий час залишалися 
актуальними – зібрання творів Куліша 1908–1910 рр. не були повними: 
лише на початку ХХІ ст. група ентузіастів-кулішезнавців розпочала 
системну працю над науковим виданням повного зібрання творів Куліша, 
яке попередньо складе 35 об’ємних томів (уже побачило світ чотири томи 
– це два томи листування, головна народознавча Кулішева праця 
«Записки о Южной Руси» у двох книгах та один том перекладів драм 
Шекспіра).  

Формування творчої індивідуальності Пантелеймона Куліша мало два 
визначальні аспекти – національний фольклор (йому молодий письменник 
віддавав очевидну перевагу) і тогочасна літературна традиція, причому 
практично однаковою мірою українська та світова. Підтвердженням 
цьому можуть бути й висловлювання самого письменника, який так писав 
Михайлові Юзефовичеві 25 грудня 1845 р.: «Уединенная жизнь и 
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долговременное изучение таких писателей, как Гомер, Данте, Шекспир, 
вместе с изучением истории и народной поэзии своей родины поставили 
меня […] крепко на ноги» (2005a, с. 65). 

Ще навчаючись у Новгород-Сіверській гімназії (це середина 1830-х 
років), Куліш уперше ознайомився з фольклорною збіркою Михайла 
Максимовича «Украинские народные песни» (Москва, 1834), яку, за своїм 
зізнанням, «завчив напам’ять» і почав «з того часу шанувати рідну мову, 
що живе в устах народніх та в його піснях» (Куліш, 1910, с. 519). Через 
такий вибір із молодого гімназиста насміхались, «указуючи на таких 
поетів, як Пушкин або Шиллер. Замовкав, похнюпившись, а проте, 
начитавшись Пушкина і Шиллера, все-таки любо міні було промовляти 
свої народні думи. Виразніще скажу: і Пушкина з Шиллером, і вкраїнські 
думи однаково я знав напам’ять, тільки обидва поети лежали в мене там 
десь далеко в голові, а з причілка сьяли міні прості, гомеричні речи про 
козаків і про смутну вкраїнську долю» (Куліш, 1910, с. 519).  

Доленосним для Куліша кінця 1830-х рр. було знайомство і дружба із 
найавторитетнішим тогочасним фольклористом та істориком, ректором 
відкритого 1834 р. Київського університету Михайлом Максимовичем. За 
свідченням Куліша, вони вечорами «читали вкупі народні пісні українські 
і розкладували по розрядам. Потім стали читати Вальтер Скотта − і оце 
була найбільша користь Кулішеві з того спознання; професор звертав 
його увагу на закони іскуства, а той ловив жадібно усяке його слово» 
(Куліш, 1994, с. 243–244). Романістика Волтера Скота на певний час стала 
творчим орієнтиром для молодого романтика – працюючи в Луцькому 
повітовому дворянському училищі на початку 1840-х рр., він прочитав 
повне зібрання творів цього визначного британського письменника у 
французькому перекладі. Згодом, нáтхнений творчістю В. Скота, Куліш 
створив свій перший історичний роман «Михайло Чарнышенко, или 
Малороссия восемьдесят лет назад» (1843), а через деякий час і головний 
прозовий твір – роман «Чорна рада. Хроніка 1663 року»1.  

 
1 Більш докладно про значення Волтера Скота для молодого Куліша див.: Нейман, 1927, 
с. 127–156 та Багрій, 1993, с. 149–257. 
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Ранній Куліш (мова головно про 1840-і рр.) – це класичний романтик: 
письменницька творчість на типові для стилістики цього напряму теми із 
так званим місцевим колоритом та використанням національного 
фольклору (усі його тогочасні твори мають очевидну прив’язаність до 
містечка Вороніж на теперішній Сумщині, де народився письменник: це 
оповідання й повісті «воронізького циклу», історичний роман «Михайло 
Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад»; захоплення 
творчістю Гомера трансформувалося в цікаву, однак незавершену поему-
епопею «Україна. Од початку Вкраїни до батька Хмельницького», котра 
є контамінацією автентичних народних дум та Кулішевих стилізацій). 
Думаю, цікаво було б спеціально розглянути проблематику ранніх творів 
Куліша у типологічному контексті німецького романтизму перших 
десятиліть ХІХ ст., зокрема Людвіга Тіка і його творів «Білявий Екберт» 
(1796) та «Руненберг» (1802)2, Ернста Теодора Амадея Гофмана і його 
повісті «Еліксири диявола» (1816), а також Миколи Гоголя.  

Куліш упродовж усього свого життя цікавився літературою інших країн 
– прекрасно знав майже всі європейські мови, добре орієнтувався у 
тодішньому історико-літературному процесі, але в своїй творчості завжди 
орієнтувався на українські традиції та ідеали, виражені в національному 
фольклорі, хоча не відкидав і досягнень європейської культури. 

Так, переглядаючи в першому українському літературно-художньому 
журналі «Основа» новинки літератури, Куліш писав і про важливість 
чужоземних впливів на українську словесність: «Сумуємо ми тут не 
помалу, як се здається чудно сим нашим письмакам, що мов українцеві не 
треба того й знати, як інші народи коло свого побиту і коло свого слова 
порались. Не те, щоб їх собі за взір ставити: се інша річ. Наш брат, 
поживши поміж німцями, німцем не зробиться, та якось у його своє діло 
твердійше і рівнійше йде, що він на сусідські справи надивився. А 
найбільш у словесности» (1862, с. 59–60). Відтак, справжнім 
національним письменником, на думку Куліша, може стати лише той, хто 

 
2 На думку Віктора Петрова, тенденція цього твору майже тотожна проблематиці повісті 
Куліша «Огненный змей» (див.: Петров, 1930, с. 127). У той же час художній зміст цих 
творів Л. Тіка полягає в ідеалізації патріархальних відносин, що близьке іншим раннім 
творам Куліша. 
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не тільки глибоко осмислить традиції свого народу, а й пізнає культурні 
скарби інших народів: «Треба своє товариство, свій народ добре знати, 
коли хочеш для його писати, а свого товариства не знатимеш довіку, не 
знавши, як жили, як побивались і працювали інші народи і товариства» 
(Куліш, 1862, с. 60). 

Фіксація та поглиблене вивчення національного фольклору, розуміння 
його унікальності та поетичної досконалості спричинили певну 
призупинку літературної творчості – вся увага молодого митця була 
звернена на народні пісні, думи, легенди та перекази: Куліш задумав 
опублікувати кілька народознавчих збірників, а на фольклорному 
матеріалі написати «Історію України». Цей задум, на жаль, Куліш не зміг 
реалізувати повною мірою – спершу він надрукував збірник «Украинские 
народные предания» (1847), який влада заборонила розповсюджувати, а 
через десять років увесь цей матеріал було переосмислено і доповнено в 
новаторській народознавчій праці у двох томах «Записки о Южной Руси» 
(1856 і 1857).  

У рукописних фондах Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Рильського Національної академії наук України (Ф. 3–
2. Од. зб. 116. 9 арк.) збереглася написана в селі Олександрівці (тепер 
селище міського типу на Кіровоградщині) 6 серпня 1843 року поки 
неопублікована Кулішева стаття про фольклорну прозу, її значення для 
осмислення народнопоетичної творчості загалом під назвою 
«Малороссийские предания, легенды, поверья и разные заметки, 
касающиеся местных примечательностей, народного быта и т. п. 
(Материалы для изучающих народную историю и поэзию)». Одна із 
ключових тез цієї статті – заперечення поширеної у той час думки про те, 
що народні твори начебто примітивні – Куліш натомість стверджував, що 
«произведения народного красноречия и фантазии, при всей своей 
простоте, имеют высокие поэтические достоинства» (Кулеш, 1843, арк. 3). 
На переконання молодого романтика, народна творчість загалом значно 
вища своїми поетичними якостями, ніж письменницькі творіння, причому 
це стосується мистецьких особливостей, форми, змісту твору, 
достовірності зображених там подій: народні «песни гораздо выше 
лирических стихотворений лучших наших поэтов; исторические его 
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предания запечатлели истинные характеры своей эпохи; его 
фантастические вымыслы имеют все условия самой лучшей легенды и 
баллады, его пословицы – есть драгоценный склад правил народной 
практической философии» (Кулеш, 1843, арк. 3). Відтак, фольклорний 
твір вільно живе в устах і свідомості всього народу, цвіте «так же 
свободно, как мак в огороде» (Кулеш, 1843, арк. 3), а поетичний твір 
окремого поета, незважаючи на всі його (твору) достоїнства, все ж 
штучний, нежиттєвий, він лише «отзывается внутреннему чувству 
книгою, бумагою, пером» (Кулеш, 1843, арк. 3).  

Вектори діяльності Куліша змінилися наприкінці 1845 р., коли він став 
викладачем російської мови для іноземних студентів Петербурзького 
університету – це дало йому можливість вдосконалити свою самоосвіту, 
працюючи у місцевих бібліотеках та архівах. Твори Куліша того часу – 
публікації в журналах «Современник» та «Москвитянин» уривків згодом 
найвідомішого історичного роману «Чорна рада. Хроніка 1663 року», а 
також «Повесть об украинском народе» (1846), котра пізніше стала одним 
із головних доказів для засудження Куліша навесні 1847 року у справі 
Кирило-Мефодіївського братства. 

Науково-популярним нарисом «Повесть об украинском народе» Куліш 
«желал бы возбудить […] pro и contra, чтобы, таким образом, 
окончательно решились некоторые вопросы, определяющие значение 
украинцев в нравственной деятельности славянского мира» (Куліш, 
2005с). «Повесть об украинском народе» була унікальною подією 
тодішньої суспільно-політичної думки. Разом із знаменитим маніфестом 
Кирило-Мефодіївського братства «Книги буття українського народу» 
Кулішева «Повесть» стала яскравим акцентом українського радикального 
або політичного романтизму, демонструвала прагнення української 
інтелігенції боротися за національну незалежність.  

«Повесть об украинском народе» мала важливе просвітницьке значення 
– Куліш послідовно вживав етнонім «украинцы» (не малороси), скрізь 
писав «в Украине», а не «на Украине», наголошував на самобутності 
української нації: українці – це «славянский народ, отличающийся от 
наших севернорусских простолюдинов языком, одеждою, обычаями и 
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нравами», а «языком южнорусским говорят тринадцать миллионов 
жителей Русского и Австрийского государства» (Кулеш, 1846, с. 1–2).  

«Повесть об украинском народе» є яскравим вираженням патріотичної 
позиції автора, власне політичним твором3 , що відзначалося і під час 
слідства у справі Кирило-Мефодіївського братства. Характерним було 
зізнання одного з учасників Братства Георгія Андрузького, котрий так 
свідчив про Куліша на допиті: «Кулиш был неумеренным представителем 
малороссийской партии в Славянском обществе, которая имела целью 
восстановить гетманщину, если можно отдельно, а если нельзя, то в 
славянщине; […] и ничего знать не хотел, кроме Малороссии» (Справа 
П. О. Куліша, 1990, с. 59).  

Живучи в Петербурзі, Куліш залишався українським письменником та 
громадсько-культурним діячем – він задумав видання україномовного 
альманаху, посилено працював над першим в історії української 
літератури історичним україномовним романом «Чорна рада». Усе це 
було підпорядковано прагненню «украинский язык поднять на степень 
литературного» (Куліш, 2005b, с. 84).  

Усім цим планам однак не судилося здійснитися – навесні 1847 року у 
Варшаві його заарештували, коли він мав виїздити на два роки за кордон 
разом із молодою дружиною Олександрою Білозерською (вона згодом 
стала відомою українською письменницею Ганною Барвінок) для 
вивчення слов’янських мов і культур, що було його давньою мрією. 
Стажування в слов’янських країнах, зокрема Чехії, дало б йому 
«возможность воспринять в свою душу все элементы западноевропейской 
образованности, сгармонировать их в себе с элементами духа славянского 
и потом действовать сложностью всех этих сил на молодое поколение» 
(Куліш, 2005a, с. 65), а відтак зайняти славістичну кафедру в 
Петербурзькому чи Київському університеті.  

Уряд заборонив Кулішеві на десять років друкувати свої твори, а тому 
він публікувався під псевдонімами: це були автобіографічні повісті 
«История Ульяны Терентьевны», «Яков Яковлевич» (1852), незакінчений 

 
3 Сам Куліш згодом писав, що в середині 1840-х років «мы были не столько литераторами, 
сколько политиками» (Кулиш, 1885, с. 63).  
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історичний роман про драматичні події початку XVII ст. у Росії «Алексей 
Однорог» (1852 – 1853), фундаментальні як на той час гоголезнавчі 
дослідження «Опыт биографии Н. В. Гоголя со включением до сорока его 
писем» (1854) та «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, 
составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его 
собственных писем» (1856. Т.1–2), а згодом уже під своїм прізвищем у 
власній друкарні видрукував «Сочинения и письма Н. В. Гоголя» у 6 
томах (1857). 

Коли по смерті російського царя Миколи І Кулішеві 1856 року 
повернули право друкувати свої твори, він опублікував два томи своєї 
унікальної народознавчої праці «Записки о Южной Руси», які, на 
переконання видавця, з’явилися через потребу українців до 
національного самопізнання, а відтак мала стати енциклопедією 
«разнообразных сведений о народе, говорящем языком южнорусским» 
(Куліш, 2015, с. 7).  

Появу цього видання привітав Тарас Шевченко, котрий перебував на 
засланні. У своєму щоденниковому записі від 17 червня 1857 року він 
занотував: «Спасибо еще Кулишу, что догадался прислать книг, а то я не 
знал бы, что с собою делать. В особенности благодарен я ему за “Записки 
о Южной Руси”. Я эту книгу скоро наизусть буду читать. Она мне так 
живо, так волшебно живо напомнила мою прекрасную бедную Украину, 
что я как будто с живыми беседую с ее слипыми лирниками и кобзарями. 
Прекраснейший, благороднейший труд. Бриллиант в современной 
исторической литературе. Пошли тебе Господи, друже мой искренний, 
силу, любовь и терпение продолжать эту неоцененную книгу» (2003, 
с. 17–18).  

Катерина Грушевська вважала «Записки о Южной Руси» 
«найзамітнішою пам’яткою того зближення інтелігенції з 
професіоналами народнього слова, інтелігентських літератів з народніми, 
коли можна сказати, – що характеризує в нашій етнографії п’ятдесяті 
роки» (1927, с. LХІІІ).  

Високо оцінював працю Куліша і сучасний німецький учений Фрідріх 
Шольц, котрий писав: «Кулішева праця про Південну Русь, Україну, 
подає сучасному дослідникові багатий матеріал до українського 
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фольклору та історії культури, а також відкриває наглядну картину 
духовного життя України середини ХІХ століття» (1989, s. 24).  

Своїм виданням Куліш наочно продемонстрував, що справа 
записування творів народної словесності має загальнонаціональне 
значення. Критика сприйняла «Записки о Южной Руси» як патріотичний 
подвиг фольклориста, котрий, за спостереженням Леоніда Білецького, 
«піднімає до високої місії й самого збирача та записувача» (Білецький, 
1998, с. 83). Рисою праці Куліша є те, що він робить народного співця чи 
оповідача частиною історії словесності, а фольклорний твір подає у 
контексті його живого побутування.  

В історії української культури «Записки о Южной Руси» назавжди 
залишиться виданням, у якому його автор Пантелеймон Куліш уперше 
застосував основні принципи фонетичної орфографії, яка дістала назву 
«кулішівки», що врешті стала основою сучасної правописної системи 
української мови.  

1857 р. з’явився друком історичний роман Куліша «Чорна рада. 
Хроніка 1663 року», котрий приніс письменникові всеукраїнську славу. 
Майстерно написаний твір аргументовано доводив факт повноцінного 
існування української літератури та підкреслював її високий художній 
рівень. 

Історичним тлом для розгортання подій свого твору автор обрав так 
званий період Руїни – складний та неоднозначний час другої половини 
ХVІІ ст., коли після смерті гетьмана Богдана Хмельницького, наче в 
калейдоскопі, змінювалися гетьмани, які боролися і за свою владу, і за 
національну свободу, а Україна поступово втрачала свою незалежність, 
адже фактично була розділена на Лівобережну та Правобережну, між 
Московщиною і Польщею.  

Сюжетом твору є боротьба за владу між наказним (себто, тимчасовим) 
гетьманом Лівобережної України Якимом Сомком і запорозьким 
отаманом Іваном Брюховецьким, хоча один із провідних персонажів 
твору полковник-священник Шрамко (згодом Шрам) спершу намагався 
вмовити Сомка силою об’єднати Україну, адже це був час підготовки так 
званого Андрусівського перемир’я 1667 року, яке розділило Україну на 
Лівобережну та Правобережну. Ці плани однак швидко змінилися, бо 
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такий розвиток подій несподівано порушив Іван Брюховецький, котрий 
заявив про свій намір стати гетьманом на спеціально скликаній для цього 
чорній раді (так називали загальну раду козаків за участі представників 
черні, тобто містян і селян, що інколи збиралася для виборів гетьмана) – 
треба було спершу домогтися обрання Якима Сомка.  

Отже, колізія роману пов’язана власне із словосполученням «чорна 
рада», яке містить негативну емоційну конотацію, а тому закономірно 
сприймається як велике нещастя, трагедія для країни. Варто додати, що 
це поняття накладалося на Кулішеве бачення простих людей ХVІІ ст. 
передусім як противників української державності, навіть її руйнівників. 
Ось як він описав цих учасників виборів гетьмана на цій «чорній раді»: 
«Назбіралось люду незчисленна сила, і все то була сільська чернь, мужики, 
що позіходились грабовати Ніжень, як приобіщав їм Бруховецький. 
Обідрані кругом, у чорних сорочках: мабуть, самі бурлаки да гольтяпаки, 
що, не маючи жодного притулку, служили тілько по броварях, по 
винницях да ще по лазнях грубниками. У іншого сокира за поясом, у того 
коса на плечі, а другий притяг із колякою. Аж сумно стало Петрові, як 
розобрав, що то воно єсть отся купа голоти» (Куліш, 1857, с. 257–258). 

Сам факт проведення «чорної ради» письменник вважав провокацією 
Брюховецького та запорожців, але не знімав провини і з Сомка зі Шрамом 
та загалом городових козаків, котрі на цю провокацію піддалися. 
Закономірно, що поле під Ніжином, де власне відбувається кульмінаційна 
сцена «Чорної ради», символізує Україну, яку роздирають надвоє як 
Брюховецький із запорожцями, так і прибічники Сомка.  

Куліш вважав, що перемога ставленика запорозьких козаків Івана 
Брюховецького на «чорній раді» для майбутнього української нації мала 
катастрофічні наслідки, почався процес поступового нівелювання 
демократичних цінностей. Це було логічним, адже козацькі старшини, 
котрі вийшли з Брюховецьким «на чёрную раду из Запорожской Сечи, 
были люди неграмотные, грубые, не имевшие понятия о национальной 
чести» (Кулеш, 1846, с. 84), а отримавши дворянські чини, дозволили 
московським воєводам закабалити український народ, який поступово 
втрачав свою правову і політичну самосвідомість. 
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Фінал роману однак концентрується на долі «неісторичних» героїв 
роману – Петра Шраменка та Лесі Череванівни, які відмовляються від 
участі у боротьбі за національні цінності, а надають перевагу особистому 
щастю на хуторі, який Куліш завжди вважав основою патріархального 
устрою України.  

Особливої відзнаки заслуговує Кулішева «Граматка», яка удостоїлася 
цілого ряду схвальних оцінок. Дуже характерним є щоденниковий відгук 
на неї Тараса Шевченка від 10 грудня 1857 р., котрий перебував у 
Нижньому Новгороді: «Сегодня вечером Варенцов возвратился из 
Петербурга и привез мне от Кулиша письмо и только что отпечатанную 
его “Граматку”. Как прекрасно, умно и благородно составлен этот 
совершенно новый букварь. Дай Бог, чтобы он привился в нашем бедном 
народе. Это первый свободный луч света, могущий проникнуть в 
сдавленную попами невольничью голову» (2003, с. 132–133). 

З кінця 1850-х рр. діяльність Куліша стає дуже інтенсивною: він 
виступає як прозаїк, літературний критик, публіцист, видавець. 
Найбільшу активність Куліш виявляв як організатор літературного 
процесу. З цією метою він робить численні спроби започаткувати 
український літературно-художній журнал, однак із значними 
труднощами (передусім цензурними) здобув дозвіл лише на друк 
альманаху «Хата» (СПб., 1860), хоча під такою назвою спершу планував 
видавати журнал «словесности, истории, этнографии и сельского 
хозяйства для малороссиян» (Куліш, 1898d, с. 131), котрий мав би 
виходити шість разів у рік – переважно упродовж осінньо-зимових 
місяців: з жовтня по березень. Коли брат його дружини Василь 
Білозерський усе ж добився права видавати журнал «Основа» (виходив у 
Петербурзі упродовж 1861 – 1862 рр.), одразу ж став одним із 
найактивніших його співробітників. 1860 р. вийшло друком перше 
зібрання його творів у чотирьох томах. 

По смерті Тараса Шевченка, у похоронах якого брав найактивнішу 
участь, Куліш опублікував свою першу поетичну збірку «Досвітки» (СПб., 
1862), якій надавав важливого значення. Ось що він писав тогочасному 
знаменитому кобзареві Остапові Вересаєві: «Посилаю тобі книжечку 
мого компонування. Назвав я її “Досвітки”. Нехай тобі прочитають, щоб 
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знав ти, як я живу в світі і про що я думаю, про що згадую, чого людям 
бажаю. Все те пісенним складом прописав я» (Куліш, 1904).  

У 1860-х рр. Куліш усе більше задумується над станом та статусом 
української літератури, суттєвим розширенням сфер вживання 
української літературної мови. Головно саме з цієї причини він і розпочав 
планомірну титанічну роботу над перекладами українською мовою Біблії, 
хоча такий переклад задумав принаймні ще у 1850-х роках. Так, у листі 
до Василя Васильовича Тарновського від 24 жовтня 1856 року Куліш 
зазначав, що тепер думає «о новом труде для народа: о переводе 
“Евангелия”, сведенного по порядку событий, с приличными 
замечаниями» (Куліш, 1898с, с. 124). Повний переклад Святого Письма 
вийшов у світ уже по його смерті у Відні в 1903 р., а кілька книг Старого 
Заповіту переклали також Іван Пулюй та Іван Нечуй-Левицький.  

Куліш дуже відповідально поставився до цієї справи: він посилено 
вивчав давньоєврейську мову, хоча це було досить непросто, а 
перекладений текст зіставляв із виданнями Біблії іншими мовами. У листі 
до Івана Хильчевського із Варшави від 29 листопада 1868 року він 
зазначав: «Учусь по еврейски и перевел с лучших переводов четвертую 
часть всей “Библии” да почти всю “Псалтырь” стихами (107 псалмов 
уже)» (Куліш, 1898a, с. 90–91).  

Кулішеві належать переклади принаймні 13 творів В. Шекспіра, але 
лише «Отелло», «Троїл та Крессида» і «Комедія помилок» вийшли за 
життя Куліша у Львові 1882 р., решта побачила світ у 1900 – 1902 роках 
завдяки активній участі Івана Франка. Куліш перекладав і поетичні твори 
Дж. Байрона, Ф. Шіллера та інших авторів. 

Зазначу, що Куліш у своїй перекладацькій діяльності прагнув не 
використовувати російських перекладів, а тому послуговувався 
переважно лише оригіналом. Ось що він писав 1857 року, фактично 
декларуючи своє перекладацьке кредо: «Оце я, оддихаючи, переложив по 
нашому перву пісню “Чайлда Гарольда” так, мов і на світі нема 
московської речі, а єсть тілько англійська та наша. Переложу і три останні, 
і побачите, коли не буде добре. Так же само треба переложити “Гамлета”, 
“Вільгельма Телля”, “Ґеца фон Берліхінґен” і “Лямермурську молоду”, 
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щоб виробить форми змужичалої нашої речі на послугу мислі 
всечоловічій» (1984, с. 105).  

Того ж перекладацького принципу Куліш додержувався і 
перекладаючи Шекспіра. Про це зокрема свідчать такі рядки із його 
короткої передмови до видання першого тому перекладів творів 
геніального англійського драматурга: «У нашому перекладі круто 
позагинані лайки і грубиянські жарти, котрими Шекспир, яко великий 
художник, відтінює в себе пречисте і ніжне, поперекладувано так, як воно 
стоїть у британському ориґиналі» (Шекспир, 1882, с. 5). 

Наприкінці 1870-х рр. Куліш заявляє про себе і як філософ, виступивши 
з книгою «Хуторская философия и удаленная от света поэзия» (1879), яка 
одразу ж по виході у світ була заборонена цензурою і вилучена з продажу. 

У творчості Куліша тема хутора мала цікаве культурно-філософське і 
поетичне вирішення: крім філософської праці «Хуторская философия и 
удаленная от света поэзия», він автор художньо-публіцистичного циклу 
«Листи з хутора» («Основа». 1861. № 1−4, 11−12), поетичної збірки 
«Хуторна поезія» (1882), опублікованої уже по смерті збірки «Хуторні 
недогарки» (1902).  

Куліш як письменник-філософ так визначив тему своєї праці 
«Хуторская философия и удаленная от света поэзия», яка заслуговує 
спеціального аналітичного дослідження: «как одаренный щедро от 
природы народ творит поэтические произведения свои без пособия 
школьной науки, и как человек, воспитанный письменами живыми, то 
есть миром природы, относится к человеку, образованному посредством 
письмен искусственных» (1879, с. 1). 

Зазначу, що крім власне викладу особливостей хутірської філософії, 
праця Куліша містить дуже цікаві літературні твори, зокрема драми 
«Іродова морока (святочное представление на малорусском языке)» та 
«Хуторянка, или Хвала новобрачной перед брачными гостями (святочная 
оперетта на малорусском языке)», а також поему «Бесіда Старого Розума 
з Недомислом (святочное философствование на малорусском языке)».  

Наприкінці свого Куліш знову активно працює як письменник – 
з’являються друком його поетичні збірки «Хуторна поезія» (Львів, 1882) 
і «Дзвін» (Женева, 1893), численні епічні поеми, драматичні твори «Байда, 
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князь Вишневецький» (Санкт-Петербург, 1884), «Цар Наливай» і «Петро 
Сагайдашний» (обидві побачили світ по смерті письменника у 1900 р.), 
чимало перекладає – окрім згаданих вище перекладів Біблії і драм 
В. Шекспіра, а також великих творів Дж. Байрона, уклав поетичну збірку 
своїх перекладів із Г. Гейне, Й. Гете, Ф. Шіллера, Дж. Байрона, яка 
вийшла 1897 р. під назвою «Позичена кобза». Власне, Куліш реалізував 
своє життєве кредо – безперестанно працювати: «Я перестану работать в 
день моей смерти, хотя бы она случилась в самом деле через 25 лет» 
(Куліш, 1898b, с. 96).  

Письменник помер 14 (2 за старим стилем) лютого 1897 р. вдома на 
хуторі Мотронівка поблизу міста Борзни на теперішній Чернігівщині, де 
його й поховано з великими почестями за козацькими звичаями. 

Як висновок можемо ствердити, що Куліш є окремою епохою в історії 
української літературно-естетичної думки майже усього ХІХ ст., справді 
першим національним письменником. Визначальною рисою творчої 
натури митця є універсалізм його діяльності – Куліш залишив унікальну 
спадщину як письменник (він творець першого україномовного 
історичного роману), фольклорист, літературний критик, перекладач 
(високу оцінку сучасних фахівців зокрема мають Кулішеві переклади 
Біблії і творів Вільяма Шекспіра), видавець (у власній друкарні видавав 
твори українських письменників, зокрема й «Кобзар» Тараса Шевченка 
1860 року), організатор історико-літературного процесу, історик (так, 
наукового видання і спеціального дослідження чекає його об’ємна праця 
«История воссоединения Руси») тощо. Важливим є й його внесок у 
розвиток мовознавства, у тому числі і завдяки запровадженню принципів 
фонетичної орфографії «кулішівка». Творчий набуток Куліша цікавий і 
науковцям, і звичайним читачам, адже це оригінальний і самобутній 
письменник та суспільно-громадський діяч, для якого над усе була доля 
України. Перспективи вивчення Куліша – реалізація проекту із виданням 
Повного зібрання його творів.  
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Abstract 
 
Based on the material of Ukrainian written sources, different in genres and styles, 

an attempt was made to create a linguistic portrait of Ukrainians of the 16th – 18th 

centuries. This article is the first of a planned series of publications. The linguistic 

portrait of the speakers of the Ukrian language of the 16th – 18th centuries was 

created using phrases with the pivotal component рука (руки). The described phrases 

had a high frequency of use and different grammatical characteristics, although they 

functioned mainly as a synecdoche. 

The largest group of phrases that perform a nominal function and designate a 

person (God, angels, devil, man), at the same time qualifier-definition clarifies its 

characteristics. Such phrases are free linguistically, but are compositionally related on 

the basis of stereotypes, cultural (in particular religious) or historical-chronological 

markers, etc. The second largest group is phrases, which are participial constructions 

(mainly in business-style texts). For example, stamp phrases (рукою власною, 

щедрою рукою, etc.). There are not many free phrases (сухая рука, руки 

материнскиє, руки архиєрейскиє, etc.). 

In the modern Ukrainian language, such complexes have been partially preserved, 

but those that have survived and those that have not entered the modern lexicon are all 

living, vivid evidence of the Ukrainian material and non-material tradition. At the 

same time, they are an important tool for creating a linguistic portrait of Ukrainians in 

the 16th – 18th centuries. 

 

Keywords: monuments of the Ukrainian language, linguistic portrait, synecdoche, 

free phrases, related phrases, phrase-stamps. 
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МОВНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНЦЯ                         
XVI – XVIII СТОЛІТЬ 

 

Ганна Дидик-Меуш 
 

 

Анотація 
 

На матеріалі українських писемних пам’яток, різних за жанрами і стилями, 

зроблено спробу створити мовний портрет українця XVI–XVIII ст. Пропонована 

стаття – перша із запланованого циклу статей. У ній мовний портрет носіїв 

української мови XVI–XVIII ст. відтворено за допомогою словосполучень зі 

стрижневим компонентом рука (руки), які в українській мові зазначеного 

періоду мали високу частоту використання та різні граматичні характеристики, 

а загалом функціонували як синекдохічні назви. 

Найчисельнішу групу формують ті вибрані з текстів словосполучення, які 

виконують номінаційну функцію і позначають особу (Бога, ангелів, диявола, 

людину), а кваліфікатор-ад’єктив уточнює її характеристики. Такі 

словосполучення є вільними у мовному плані, проте зв’язані композиційно на 

основі стереотипів, культурологічних (зокрема релігійного) чи історико-

хронологічних маркерів та ін. Другу за чисельністю групу формують 

словосполучення, що є прислівниковими конструкціями переважно в текстах 

ділового стилю. Це, зокрема, вирази-штампи (рукою власною, щедрою рукою та 

ін.). Найменша за чисельністю група – вільні словосполучення (сухая рука, руки 

материнскиє, руки архиєрейскиє та ін.). 

У сучасній українській мові такі комплекси збереглися частково, проте і ті, 

що закріпилися, і ті, що не увійшли до сучасного лексикону, – усі є живим, 

яскравим свідченням української матеріальної та культурної традиції і водночас 

важливим засобом для створення мовного портрета українців XVI–XVIII ст. 

 

Ключові слова: українські писемні пам’ятки, мовний портрет, синекдоха, вільні 

словосполучення, зв’язані словосполучення, вирази-штампи. 
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Пам’ятки української мови дають змогу досліджувати життя наших 

предків у багатьох його виявах, вивчати матеріальну та духовну 

культуру, відтворити мовне багатство носіїв української мови XVI–

XVIII ст. і на основі цього подати їхній мовний портрет. Слова, які 

відображають і зберігають упродовж століть досвід носіїв мови, є 

основними елементами системних засобів і функціонують як субстрати, 

цементуючи мовленнєві утворення, зокрема словосполучення. Що 

більше опрацьовано українських пам’яток, то точнішим і детальнішим 

буде результат.  

Цикл статей із цієї проблематики можна розпочати дослідженням про 

словосполучення зі стрижневим компонентом рука (руки), які в українській мові 

XVI–XVІII ст. мали високу частоту використання та різні граматичні 

характеристики, а загалом функціонували як синекдохічні назви.  

 

І. Найчисельнішу групу формують ті вибрані з текстів 

словосполучення, які виконують номінаційну функцію і позначають 

особу (істоту), а кваліфікатор-ад’єктив уточнює її характеристики. Такі 

словосполучення є вільними у мовному плані, проте зв’язані 

композиційно на основі стереотипів, культурологічних (зокрема 

релігійного) чи історико-хронологічних маркерів та ін. (Дидик-Меуш, 

2011, Дидик-Меуш, 2013, Дидик-Меуш, 2015). 

 

 

1. Божественні істоти, особи Святого Письма 
 

1.1. Бог 

 

• рука Божая: подобно сама рука Божая моцная васъ задержала 

(Вільна, 1599 Ант. 881)1; пор. син.: коронү взѧти нєбєсного царства ѡт 

Рүки Бога моєго (Чернігів, 1646 Перло 22 зв.) 

                                                 
1 Усі скорочення джерел див. у: Гринчишин Д.Г., Чікало М.І. (1994). 
Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. Список 
використаних джерел. Львів. 
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• руки Бозскїи (Бозский): сынѡвє Православныи <…> што колвєкъ з̾ 

рүкъ Бозскихъ мают (Київ, 1648 МІКСВ 350); пор. також вільне 

словосполучення: [Христосъ] дүшү принѧлъ въ рүцѣ свои Бозскїи и 

вмѣстилъ въ нѣдра Авраама (Київ, 1646 Мог.Тр. 946) 

• рука господнѧ: и роука господнѧ была с нимь (XVI ст. УЄ Літк. 71) 

• рука панская: ѡ сынє диѧволов нєприѧтєлю всѧкои справєдливости 

и нє пєрєстанєш жє пєрєворочати простыхъ дорогъ панскихъ и длѧ того 

ѡто рука панскаѧ на тєбє (XVI ст. КА 68). 

Вираз руки людскиє ‘людина, рід людський узагалі’ перебуває в 

антонімічних зв’язках із наведеними вище словосполученнями: таковоє 

мєсто прєчюдноє, нє рүками людъскими збүдованноє, но самымъ 

прємүдрымъ бүдовцєю богомъ (Почаїв, 1618 Зерц. 67 зв.); многїє народы 

<…> онымъ бєздүшнымъ а рүкама людскима оучинєннымъ, богомъ 

нєрозүмныи кланѧли (серед. XVII ст. Хрон. 20). 

 

1.2. Ангели 
 

• руки ангелскиє (ангелъскїє): млодєнєцъ <…> прєз ст҃ыє анг҃лскїє 

роуки былъ позысканъ (Острог, 1607 Лѣк. 85); пор. син.: Єдвабница 

бѣлаӕ червоно пасковатаӕ, на дн҃ь воскресениӕ хв҃а в рүки Ангелу сӕ 

дает (Львів, 1637 Інв. 68). 

 

1.3. Апостоли 
 

• руки апостолскиє: и руками апостолскими диѧлосє много знаков и 

чудъ мєжи людми (XVI ст. КА 23); пор. вільне словосполучення: пѧть 

хлѣбовъ поламавши Хс҃ оучыникомъ своимъ далъ, а тыѣ оулѡмки в̾ 

рүкахъ Апостолскихъ мнѡжилисѧ (Київ, 1637 УЄ Кал. 429) 

 

1.4. Диявол 
 

• руки (руцѣ) бѣсовскіє: такъ и тєбѣ ѡ душє, скоро впадаєшъ в рүцѣ 

бѣсовскіє зараз ѡчи заслѣплѧютсѧ (поч. XVII ст. Проп. р.). 
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Оказіонально засвідчено синекдоху рука адова ‘пекло’: Ӕкъ Давидъ 

мовит: Кто єст̾ чл҃къ ижє поживєтъ и нє оузрит ̾ смєрти, избавитъ дш҃ү 

свою изъ рүки адовы (Київ, 1625 Коп.Каз. 4); пор. син.: мѣсто адово, 

адовы пропасти, дно адове, кгмахи адовы [СУМ16-17 1, 75–76]. Проте 

аналогічні, здавалося б, словосполучення зі спільним ад’єктивом адовъ і 

субстантивами-синонімами брами, врата позначають різні об’єкти: 

брами адовы ‘царство диявола’ [СУМ16-17 3, 49], врата адовы ‘ворожі 

сили’ [СУМ16-17 5, 12]. 

 

 

2. Людина 
 

2.1. Посада, чин, рід діяльності, фах 
 

• рука королевская ʻкороль’: Подпис руки королевскоє (Вільна, 1507 

AS ІІІ, 43) 

• рука папезкая ʻПапа Римський’: немало попов хотѣли <…>, абы 

папезкая рука благословенством не досягнула ихъ (Львів, 1605–1606 

Перест. 45) 

• руки гончаръскиє ʻгончар’ (тут – образно): ото чст҃ныи сн҃овє сїону 

одѣаныи пръвым златом ѡтмѣнили сѧ єтє в начинє глинѧноє, и в роботү 

рүк гончаръскихъ (Острог, 1599 Кл.Остр. 228) 

• руки золотарьскиє ʻзолотар, ювелір’: связкове бедръ твоихъ якоже 

то запонки, которыи жъ то соуть скованы руками золотарьскими 

(поч. XVI ст. Песн.п. 55) 

• руки катовские ʻкат’: Жєлєха выдати до рүкъ катовскихъ нє могъ 

(Петрків, 1564 AS VI, 253); пор. син.: за свои злыи үчинокъ ү ката в 

руках был (1566 ВЛС 92 зв.); шлӕхтич <…> нє маєть быти до ката в 

рүки и на мукү даванъ (1566 ВЛС 104 зв.) 

• руки пастырскиє ʻпастир, священик’ (тут – образно): одно 

назначивъ Господь Богъ пастырюмъ, котрыи зле пасутъ увци его, такъ 

рекучи: “Буду смотрѣти кырве невиноватби отъ рукъ пастырскыхъ” 

(XVI ст. НЄ 218); пор. син.: прєз Пророка Ієзєкїилѧ Богъ Всємогүщїй, зъ 

рүкъ Пастырѡвъ оупоминатисѧ ѡбѣцүєтъ (Київ, 1637 УЄ Кал. 10) 
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• рука писарская ʻписар’: сєс выпис под Пєчатми нашими ис 

подписомъ рүки Писарскоє <…> выдан (Чернігів, 1640 ЛНБ 5, ІІІ 4063, 

112); пор. синонім: атаманъ чигринскій печать свою мескую чегринскую 

до сее духовнице моее приложил, а писаръ руку свою подписалъ 

(Чигирин, 1600 ЧИОНЛ VIII-3, 15) 

 

2.2. Походження, спорідненість, народ, народність 
 

• руки жидовъскиє ʻєвреї, жиди’: до того просити, абы Прєшкрипциӕ 

На добрахъ Стоӕчихъ Нашихъ рүскихъ Нє была. А звласча На тых, 

котрыє до рүкъ Ѡръмєнъскихъ, И жидовъскихъ, Ӕкимколвекъ 

Способомъ завєдєныє Сут (Львів 1609 ЛСБ 421) 

• руки ѡръмєнъскиє ʻвірмени’: див. цитату вище 

• руки сарацинскіє ʻсарацини’: панство кгрецкоє пришло в руки 

сарацинскіє, за грѣхи христіанскіє (Львів, 1605–1606 Перест. 26) 

• руки татарскиє ʻтатари’: пан Янъ Оратовский <…> скоро толко по 

выстю з неволи, рук неприятеля Крижа Светого, татарских, вышедъшы, 

жалобливе <…> сведчыл (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 168); див. ще: 

руки поганскиє 

• руки халдейскиє ʻхалдеї’: Патрїарха Аврама тысь ѡт рүкъ 

халдєйскихъ Ісаака ѡт Ѡфѣръ выбавилъ Ѡтцєвскихъ (1625 Коп.Ом. 

133) 

• руки поганъскиє // рука поганьская ʻте саме, що руки татарскиє’: 

были мѧ з Божєго допүщєнѧ поганство Татаровє взѧли, и сєдєл єсми въ 

их поганских руках в Бєлєгородѣ (Острог, 1514 AS ІІІ, 114); одъныхъ 

мешъчанъ погубили, других в воду потопили, третихъ в поганъские руки 

до Оръды загънали (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 227); людей зас так 

музское, як и белоголовское плоти <…> поганская рука въ вечную 

побрала неволю (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 62); пор. син.: Нех [ваш бог] 

вас вирвет от рук поганов названных (1648 Єлег. 152) 
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2.3. Переконання, погляди, моральні якості 
 

Номінаційні словосполучення з іменником рука у формі О.в. (рідше – 

З.в. та М.в.) вживаються в тексті українських пам’яток для 

характеристики якостей людини, її переконань, поглядів; переважно – 

від імені самої особи-діяча, а тому часто в поєднанні із займенниками 

мой, свой, нашъ та ін.: 

• рука грѣшна: Поневаж нє писал духъ святыи ни агг҃лъ но рүка 

грѣшна и брєнна (Угринівці, 1592 УИ 1911/2, 36); пор. син.: бүдү выдан 

в рүки грѣшникомъ (Височани 1635 УЄ № 62, 17 зв.) 

• рука бренна : див. цитату вище; пор. син.: брєнною рүкою моєю 

<…> писан въ святои афонстєи горѣ (Афон, 1614 ЛСБ 38) 

• руки геретические: Але прыселъся еси и до тыхъ, которыхъ былъ и 

въ руки свое спросные, геретические взяти не годенъ! (Вільна, 1599 Ант. 

725) 

• рука негодная: Прїими всємогүщїй; и всєдєржавный Божє, сїю 

малүю мрєжү; або сѣткү; нєгѡднои рүки мои и мрачного оума моєгѡ 

(Чернігів, 1646 Перло 169 зв.) 

• руки непріятельскиє: Замѣнъ и селъ зъ приселки фольварки по два 

кроть зъ рукъ непріятельскихъ выискиваючи, кошты не малые вѣдучи 

<…> церковъ будовалъ (Краків, 1595 АСД І, 198–199); єслибысь хоть 

мало схотѣлъ вызволити сєбє з нєпрїѧтєльскихъ роукъ (Острог, 1607 

Лѣк. 108); пор. син.: кнѧз Костѧнтин в руки нашого нєприѧтєлѧ 

московского попал (Берестя, 1516 AS III, 133); пан Янъ Оратовский <…> 

скоро толко по выстю з неволи, з рук неприятеля Крижа Светого, 

татарских, вышедъшы, жалобливе <…> сведчыл (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 

3/IV, 168) 

• руки плюгавыє: Нє смѣю плюгавыхъ рүкъ моихъ простирати [до 

Богородиці] (Львів, 1631 Волк. 8) 

• руки преподобныє: ѡтцү Гєѡргїю Архиєпископү зємлѣ 

молдавъскои в прєподобныѧ рүцѣ чєстно ѡтдати (Львів, 1590 ЛСБ 146) 

• руки спросные: Але прыселъся еси и до тыхъ, которыхъ былъ и въ 

руки свое спросные, геретические взяти не годенъ! (Вільна, 1599 Ант. 

725) 
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• рука щодробливая: Вамъ того было догледети, а не кролемъ, 

которыхъ щодробливая рука никому не естъ затворена (Вільна, 1599 Ант. 

855) 

• руки чисты: Рүки мѣймо чисты ѡт злого и нєсправєдливого набыткү 

(Київ, 1637 УЄ Кал. 213). 

У ділових пам’ятках XVI–XVІII ст. уживаними є вирази-кліше по 

змєрлой рүцє для номінування небіжчика, покійника: то всє по змєрлой 

рүцє зъ имєнӕми до рук єго прышло (Гродно, 1555 ЛНБ 20/Іd, 2989, 

83зв.) та по пустои руце на позначення відсутності власника чи 

спадкоємця: Тєж єстли бы хто хотєл кому записати которым спадкомъ 

которыи бы мєл на нєго приити вєновноє <…> або которүю колвєкъ 

близкост, которыи бы колвєкъ по ближнєм по пүстои рүцє мєло спасти а 

тотъ бы єщє был жив тогды такового спадку нихто нє можєт продати 

(1566 ВЛС 71зв.). 

 

ІІ. Другу за чисельністю групу формують ті синекдохічні 

словосполучення, що є прислівниковими конструкціями і виконують 

роль обставини способу дії переважно в текстах ділового стилю. Це, 

зокрема, вирази-штампи: 

• рукою власною ‘власноручно, особисто’, руками власными ‘т.с.’, 

рука (руку) власна (властная, властивая, влостная) ‘тс.’: [тєстамєнтъ] 

сыкгнєтом своим запєчаталъ и влостнүю рүкү свою подписалъ (Острог, 

1539 AS IV, 209); А для лепшое твердости и я сам печат свою приложил, 

властивую руку свою подписал в сего моего листу (Луцьк, 1555 АрхЮЗР 

8/VI, 50); лүкаш строич логофєт рүка власна (Сучавиця, 1598 ЛСБ 321); 

на цо свою власну руку подписую (Фольварк, 1606 НЗУжг. XIV, 226); 

руками сє своими власными подписатъ рачили (Тригорськ, 1648 ДМВН 

219); Дан в чигиринє Богдан Хмелницкии рукою власною (Чигирин, 

1650 Гр.Хм. 293, 1, 309); Дано в Ірклѣю <…> Іван Выговский, писар 

воиска запорозкого Богданъ Хмелницкий рүка власна (Іркліїв, 1650 

ЛОИИ 128, 69); писанъ [листъ] ү вѣници <…> Василєи чєчил рүкою 

власною (Вінниця, 1616 ЛНБ 15/Іс, 279, 1); писанъ [листъ] ү лӕховцахъ 

<…> Иван сєнюта властнаӕ рука (Ляхівці, 1548 ЛНБ 19/Іd, 266, 26) 
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• рукою збройною та рукою кгвалтовною ʻнасильно, силою’ [СУМ14-

15 2, 306]: панъ Марътынъ Бъроневский <…> зъ многими слугами своими 

<…> рукою збройною а кгвалтовною, урядника моего владычнєго <…> 

зъбили (Володимир, 1590 АрхЮЗР 1/І, 276) 

• оборонною рукою ‘обороняючись, захищаючись’: А ӕ сам // бым с 

приӕтелми своими ѡборонною рүкою до лѣса не үшол, подобно бы мене 

ѡ смертъ приправили (Черниця, 1608 ЦДІАК 11, 1, 5, 31–31 зв.); панъ 

Вилгорский, видечи на себе кгвалтъ, <…> теды оборонною рукою <…>// 

до тое жъ вески Капустина ушедлъ (Луцьк, 1609 АрхЮЗР 6/І, 365–366) 

• щедрою рукою ‘щедро’: Цєркви и Монастырѣ фүндовалъ, и щєдрою 

рүкою надалъ (Київ, 1624 МІКСВ 101) 

• рукою посполитою ‘спільно, за згодою’: Я, Уляна Потаповая <…> // 

продала есмы, весполъ з сынми своими, посполитою рукою тихъ то 

детей моихъ и мене, нашо власное ойчистоє [именє] (Київ, 1531 

АрхЮЗР 7/І, 69–70); Ӕ Василєй изъ жоною моєю <…> з дозволєнємъ и 

вѣдомостю блискихъ нашихъ продали єсмо посполитою рукою нашою 

имѣнє своє (Ковель, 1542 AS IV, 324) та ін. 

Цікаві спостереження дають матеріали про антонімічні 

словосполучення, де атрибутивами-означеннями є слова правый та 

лѣвый. З усіх 126 ексцерпованих цитат 98 ілюструють функціювання 

прислівникових словосполучень: 

• в правой руцє ‘з правого боку, праворуч’, у правую руку ‘т.с’, в 
правую руку ‘т. с.’, по правой рүцѣ ‘т.с.’: дорога идєть <…> з 

Городєльца в правой руцє в заросли (Ковель, 1537 AS IV, 111); у правую 

руку берег поля панее Олехновое Загоровское дворца ее Островецкого 

(Володимир, 1569 АрхЮЗР 8/VI, 252); гай липовый пана войского <…> 

в левую руку, а дворецъ панский в правую руку (Підгайці, 1571 АрхЮЗР 

8/VI, 36); тими ставками и тим жє потокомъ вгорү лѣсом мєжи гори 

долиною идүчи лагодов по лѣвои рүцѣ, а ӕхторов по правой рүцѣ (Унів, 

1581 ЛСБ 61); идучи долув Росью – по правой руци входы воеводства 

Браславского, а по лѣвой руце воеводства Киевского (Брацлав, 1570, 

АрхЮЗР 8/І, 261); млын єго новыи запалєныи был ѡт фүндамєнтү 

самого аж до вєрхү стєны по правои рүцє (Житомир, 1609 ЦДІАК 11, 1, 

5, 15) та ін. 
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• в левую руку ‘з лівого боку, ліворуч’, по лѣвой руцѣ ‘т.с.’, з левоє 
руки ‘т.с.’: гай липовый пана войского <…> в левую руку, а дворецъ 

панский в правую руку (Підгайці, 1571 АрхЮЗР 8/VI, 36); тими 

ставками и тим жє потокомъ вгорү лѣсом мєжи гори долиною идүчи 

лагодов по лѣвои рүцѣ, а ӕхторов по правой рүцѣ (Унів, 1581 ЛСБ 61); 

нєподалєку пришло болото з лєвоє руки (Івниця, 1582 ККПС 79) та ін. 

І лише 28 цитат засвідчують функціювання вільних АСС правая рука 

та лѣвая рука: взѧвши за правүю рүкү єго поднѧл єго и тогды ж 

оумоцнилисӕ ємоу плєснѣ и голєни єго (к. XVI ст. КА 13); врѧдник 

показал <…> на палци вєликом ү рүки правоє ранү рүбанүю (Володимир, 

1575 ЖКК І, 60); у Гаврила <…> раны на руцє правои, повыш локтя 

(Житомир, 1582 АЖМУ 43); у товариша єго <…> на лєвои руцє рана 

попєрєкъ тятаѧ (Житомир, 1584 АЖМУ 118); ү лєвои рүки палцы 

порєзаныє до крови (Луцьк, 1602 ЛНБ 5, ІІ 4050, 72) та ін. 

Окремо подамо кілька ілюстрацій, вибраних виключно з Учительних 

Євангелій XVI–XVII ст.: єсли даєш милостыню, нєхай жє нє вѣдаєт 

лѣваӕ рука твоӕ шьто дає праваӕ рука (Володимир, 1571 УЄ Вол. 47); 

коли чиниш милостиню, давай правою роукою, абы лѣваӕ нє чоула (XVI 

ст. УЄ № 91, 46); Єсли тєбє тєж праваӕ рука твоӕ горшит ѡдотни єє 

(Хорошів, 1581 Єв.Нег. 6); мовит тыж дєсница твоѧ оудръжит мѧ, 

праваѧ рүка твоѧ задръжит мѧ, то єст ратоунок твой въ всєм добрым 

подпоможєт мѧ (Височани, 1635 УЄ № 62, 48 зв.). “Словник української 

мови XVI – першої половини XVII ст.” подає їх під реєстровим словом 

лѣвый як ілюстрації до значення ʻрозташований із того боку тіла, де 

міститься серце; лівий’ [СУМ16-17 15: 123–124]. Проте, на нашу думку, 

варто такі ілюстрації все ж подавати під ремаркою “образно”, оскільки 

такі вирази правая рука та лѣвая рука лінгвістично вільні, проте 

композиційно зв’язані, тобто культурологічно марковані (у цьому 

випадку зумовлені релігійним дискурсом). 

 

ІІІ. Найменша за чисельністю група – словосполучення із 

субстантивом рука, що є вільними і композиційно, і мовно (15 % від усіх 

вибраних словосполучень): 
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• руки материнскиє: ѡбразы Блжїєй Мтр҃є, на которыхъ збавитєль 

младєнєцъ выражєный на рүкахъ Матєринских ношонъ бываєтъ (Київ, 

1627 Тр. 659) 

• руки презвитерскиє: а тот час в рүкахъ прєзвитєрскихъ Крстъ 

Чєсный цєловати маєт (1623 ПВКРДА І-1, 40) 

• рука єрейская: Крстъ Чєсный цєловати маєт и рүкү єрєискүю (1623 

ПВКРДА І-1, 40) 

• рука сухая: самъ же Господь <…> кгды человѣку, сухую руку 

маючому, въ божницѣ словомъ зцѣлилъ (1603 Пит. 72) 

• руки архїєрєйскиє: Рүкоположєнїє, алболи в̾ складанїє рүкъ 

архїєрєйскихъ в̾ посвѧщєнїю свѧшєнника (Львів, 1642 Жел. О тайн. 

15 зв.) 

• руки неумытыє: Євглиста выписоуєть ӕкь законьници жалоуют, жε 

оучεници нεоумытыми роуками ӕдають хлѣбь (1556–1561 ПЄ 152). 

Проте і тут виявляємо образне використання вільних словосполучень, 

як-от: просѣмо [Богородицу], абы пречистыи рүки свои до Распѧтого 

сына своєго (Київ, 1632 МІКСВ 272); Пять патриархов ся зовет (посполу 

з рымским будучи), пятоперстная рука в тѣлѣ церковном под главою 

самым Христом (1608–1609 Виш.Зач. 214). 

Отож такі метонімічні (синекдохічні) конструкції XVI–XVІII ст. є, за 

нашими спостереженнями, переважно загальномовними. Метонімічні 

моделі (підмоделі), як стверджують мовознавці, з часом змінюються, “у 

плані не тільки збільшенння або зменшення їх конкретного лексичного 

наповнення, а й зникнення одних із них і появи нових” (Енциклопедія, 

2000, с. 341). У лексиконі сучасної української мови такі комплекси 

збереглися частково, проте й ті, що закріпилися (щедра рука, чисті руки, 

надійні руки, грішна рука, власною рукою та ін.), і ті, що не увійшли до 

сучасного лексикону, – усі є живим, яскравим свідченням української 

матеріальної та культурної традиції і водночас важливим засобом для 

створення мовного портрета українців XVI–XVIII ст. 
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Abstract 
 

The issue of standardization and codification of the Ukrainian language has long 

been the focus of Ukrainian linguists, language historians, historians of science. M. 

Zhovtobriukh, as one of the leading linguists of the 20th century, also understood the 

importance of the formation of the Ukrainian language as one of the factors in the 

formation of Ukrainian statehood. 

The article analyzes linguistic terms concerning the origin of the Ukrainian language 

in the concept of M. Zhovtobriukh. The terminology used by M. Zhovtobriukh in the 

textbook "Historical Grammar of the Ukrainian Language" has not yet been studied. 

Therefore, the purpose of our article is to consider and analyze the terms regarding the 

periodization of the origin of the Ukrainian language. It also focuses on comparing 

terms used by M. Zhovtobriukh with terms of its history in the Ukrainian Modern 

Academic Dictionary. This allows us to draw conclusions from the 20th century Soviet 

theory of the origin of the Ukrainian language. 

 

Keywords: history of the Ukrainian language, historical grammar of the Ukrainian 

language, M. Zhovtobriukh, terms, origin of the Ukrainian language, 

history of the linguistic term. 
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ТЕРМІНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ В КОНЦЕПЦІЇ МИХАЙЛА 

ЖОВТОБРЮХА 
 

Су Хюн Кім 
 

 

Анотація 
 

У статті розглянуто та проаналізовано лінгвістичні терміни щодо походження 

української мови в концепції М. Жовтобрюха. Велику увагу приділено 

порівнянню термінології історії української мови в праці «Історична граматика 

української мови» М. Жовтобрюха та в сучасних академічних словниках 

української мови. 

 

Ключові слова: історія української мови, історія граматики української мови, М. 

Жовтобрюх, терміни, походження української мови, історія 

лінгвістичного терміна. 
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Питання нормування та кодифікації української мови здавна перебувало 

в центрі уваги українських мовознавців, істориків мови, істориків науки, 

зокрема М. Максимовича, Г. Квітки-Основ’яненка, Б. Грінченка та ін. 

Важливість становлення української мови як одного із чинників 

формування української державності розумів і М. Жовтобрюх. У своїй 

праці «Мова української преси» він зауважував:  мова періодичних 

видань найтісніше пов’язана «з народом, з його життям, культурою, з його 

суспільними групами і класами та політичною боротьбою, що точиться 

між ними» (1963, с. 11).  

На різних часових зрізах дослідник проаналізував розвиток української 

мови, зокрема історію нормування літературної мови та її термінології. 

Він уважав, що мова української преси здатна відображати становлення 

літературної мови, що почала свій шлях від «Енеїди» І. Котляревського, і 

віддзеркалила становлення українського народу. 

У своєму посібнику «Історична граматика української мови» 

М. Жовтобрюх зазначав, що «однією з ознак народності є мова» (1980, 

с. 16), а «піднесення мови народності до ступеня національної 

характеризується також розширенням сфери вживання її в літературі» 

(1980, с. 17). Однією із найважливіших і найбільш закритих є сфера науки, 

зокрема термінології, адже наявність власної наукового термінологічного 

апарату свідчить про високий ступінь розвиток будь-якої мови. 

Оскільки термін є основою наукового обґрунтування існування будь-

якого явища, то важливо розглянути термінологію історії української мови 

у концепції М. Жовтобрюха як одного з провідних мовознавців 20 ст.. Як 

зазначає Л. Мацько, «українська лінгво-літературознавча історія 20 

століття фактично пройшла на очах Михайла Андрійовича і значною 

мірою з його особистою участю» (2009, с. 319). Про визначну роль цього 

дослідника писав і А. Грищенко, зауважуючи, що «на нього орієнтувалася 

громадсько-наукова робота» (2005, с. 161). 
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Внесок М. Жовтобрюха до українського мовознавства 
 

Багато праць Михайла Жовтобрюха були об’єктом вивчення 

українських науковців: «Питання історії української літературної мови у 

праці М. А. Жовтобрюха «Мова української преси» розглядала Л. Мацько; 

внесок науковця до історії публіцистики розглядала Н. Баландіна у статті 

«М. А. Жовтобрюх як дослідник мови української преси» тощо. 

Кілька статей написав Микола Степаненко, зокрема: «Великий зодчий 

на ниві українського мовознавства», «Погляди Михайла Жовтобрюха на 

систему лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах», «Патріарх 

українського мовознавства: до 100-річчя з дня народження професора 

Михайла Жовтобрюха», – у яких автор розглядає основні здобутки 

мовознавця та зосереджує свою увагу на найбільш значимих із них. 

Любов Мацько у своїй статті розглядає питання формування 

української літературної мови, спираючись на працю М. Жовтобрюха 

«Мова української преси», де автор доводить поступ української 

літературної мови навіть в умовах бездержавності протягом 19 ст. Вона 

зазначає, що в цій роботі «відображено майже всі ідеї і тенденції, явища, 

події і факти, що характеризували період 19 століття в історії української 

літературної мови» (Мацько, 2009, с. 321). Також дослідниця зазначає, що 

мовознавець, простежуючи за  динамікою українського мовознавства в 

20 столітті, виокремлює найважливіші проблемні питання, які потребують 

детального аналізу: «становище української мови, історія унормування 

літературної мови, лексичне і стилістичне збагачення, розвиток 

термінології, графіка, правопис і формування україномовної преси та 

українського публіцистичного стилю» (Мацько, 2009, с. 320). 

Іван Матвіяс у рецензії на книгу «Мова української періодичної преси» 

М. Жовтобрюха особливо відзначив розділ про формування 

термінологічного словника, адже, за словами М. Жовтобрюха, «преса не 

тільки фіксувала процес формування термінології, але й сама була 

активним її творцем», а також «преса відіграла значну роль у 

встановлення лексичних, фонетичних і граматичних норм української 

літературної мови, у розвитку її структурно-функціональних стилів» 

(1970, с. 85). 
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Як відомо, Михайло Жовтобрюх був науковцем широкого діапазону 

мовознавства. Коло його зацікавлень – «це структура сучасної української 

літературної мови, історія української мови, історична фонетика 

української мови, стилістика, соціолінгвістика, історія вітчизняного 

мовознавства» (Грищенко, Степаненко, 2005, с. 157). 

Він викладав різні курси: «Основи мовознавства», «Історія української 

мови», «Сучасна українська літературна мова», курс порівняльної 

граматики української і російської мов, спецкурс «Історія вітчизняного 

мовознавства». Учений упродовж тривалого часу викладав історичну 

граматику української та російської мов, сучасну російську літературу у 

Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького. 

Варто зазначити, що він був автором підручників із історичної 

фонетики української мови та сучасної української літературної мови, а 

також співавтором підручників із історичної граматики української мови, 

з сучасної української літературної мови та з порівняльної граматики 

української і російської мови (Грищенко, Степаненко, 2005, с. 157). Як 

зауважує Арнольд Грищенко, підручник «Історична граматика української 

мови» є блискучим взірцем лінгводидактичного опису мови (2005, с. 160). 

З цим виданням не конкурує поки що жоден із підручників для 

університетів України. 

Слід додати, що М. Жовтобрюх тривалий час працював в Інституті 

мовознавства імені О. О. Потебні науковим співробітником відділу теорії 

української мови, а згодом «був членом Комітету наукової термінології 

при Президії АН УРСР та посідав громадські посади, зокрема був членом 

Міжнародної лінгвістичної термінологічної комісії при Міжнародному 

комітеті славістів» (Грищенко, Степаненко, 2005, с. 161). 

Термінологія, яку використовував М. Жовтобрюх у посібнику 

«Історична граматика української мови», ще не була об’єктом вивчення. 

Тож мета нашої статті: розглянути та проаналізувати терміни щодо 

періодизації походження української мови. Матеріали для дослідження 

були взяті з підручника «Історична граматика української мови» М. 

Жовтобрюха (1980). 
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Радянська термінологія історичної лінгвістики у 
працях М. Жовтобрюха 

 
Давньоіндоєвропейський.  
 
Значення цього терміна проілюструємо за контекстами з підручника 

М.Жовтобрюха. 

Морфологічні явища сучасної української мови засвідчуються у 
пам'ятках староукраїнської й давньоруської мов, своїм корінням вони 

здебільшого сягають періоду існування ще спільносхіднослов'янських 
діалектів та періоду існування спільнослов'янської мови, а частково 

навіть періоду мови давньоіндоєвропейської (Жовтобрюх, 1980, с. 

106). 

Основі дрібніших племених діалектів утворюється нова, більша за 

обсягом мовна спільність, яка поступово набуває нових особлистей у 
лексиці, фонетиці і граматичній структурі. В таких чи подібних 
суспільних умовах відбувалося, ймовірно, зближення й об’єднання 
споріднених давньоіндоєвропейських племінних діалектів, що стало 

початком утворення спільнослов’янської мовної єдності (Жовтобрюх, 

1980, с. 13). 

Як бачимо, Михайло Жовтобрюх підкреслив, що зближення 

давньоіндоєвропейських племіних діалектів призвело до утворення 

спільнослов’янської мовної єдності. Варто відзначити, що СУМ в 11 

томах зовсім не фіксує жодного з цих термінів. 

 

Індоєвропейський 
 

Зважаючи на найбільшу порівняно з іншими індоєвропейськими 

мовами спорідненість слов’янських мов з балтійськими, багато 

вчених не без підстав уважають, що в історії цих мов існував 
спільний слов’яно-балтійський період як перший етап їхнього 

виділення з індоєвропейської мовної єдності (Жовтобрюх, 1980, с.12–

13). 
Українська мова належить до групи слов’янських мов. Всі 
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слов’янські мови об’єднуються в такі підгрупи: східнослов’янську, 
західнослов’янську, південнослов’янську. Слов’янські мови 

становлять одну з груп індоєвропейської сім’ї мов (Жовтобрюх, 1908, 

с. 10). 
Питання про причини змін морфологічної будови мови можуть 

бути визначені лише в результаті успішної розробки основних 
проблем iсторичної морфології великої кількості конкретних мов, 
внаслідок удосконалення й урізноманітнення методів дослідження 
істоpiї граматичної будови мови, хоча причини морфологічних 
процесів перiоду становлення граматичної будови й окремих етапів 
в історії індоєвропейських мов можуть і не збігатися (Жовтобрюх, 

1908, с. 106). 
Процес становлення морфологічної будови української мови, її 

розгортання та вдосконалення з належною повнотою, точністю і 
досконалістю не може бути відтворений без використання даних 
порівняльно-історичного вивчення слов'янських, а в багатьох 
випадках і не слов'янських індоевропейських мов (Жовтобрюх, 1908, 

с. 106). 
Енциклопедія «Українська мова» дає таке визначення цього терміна: 

ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ — найпоширеніша сім’я спорід. мов, 
одна з понад 20 мовних сімей світу. Існує 7 груп живих І. м. і 3 окер. 

мови, до яких належать також відомі з історії близькоспоріднені з 
ними мертві мови, що були поперед. етапами розвитку сучас. мов або 

належали до відповід.груп як самост. мови. Група іранських мов, 
слов’янських мов, балтійських мов, германських мов, та романськат 

група мов, група італьських мов, кельтська група мов (УМ, 2000, с. 

229–230). 

У СУМі знаходимо тлумачення ІНДОЄВРОПЕ́ЙСЬКИЙ, як 

прикм. до індоєвропейці (1970-1980, т. 4, с. 27), тобто термінологічне 

значення не зафіксоване. Також М. Жовобрюх не відкидає гіпотези 

існування проміжного балто-слов’янського періоду, який він називає як 

спільний слов'яно-балтійський період – перший етап виділення 

слов’янських мов із індоєвропейської мовної єдності. 
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Балто-слов’янський період 
 

Зважаючи на найбільшу порівняно з іншими індоєвропейськими 

мовами спорідненість слов’янських мов з балтійськими, багато 

вчених не без підстав уважають, що в історії цих мов існував 
спільний слов’яно-балтійський період як перший етап їхнього 

виділення з індоєвропейської мовної єдності (Жовтобрюх, 1908, с. 13). 

Балтослов’янська мовна спільність – гіпотетична єдність у 
далекому минулому словян. і балт. груп мов. Ґрунтується в основному 
на великій подібності в їхній лексиці. Істор. розвиток бальто-

словян.мовних взаємин характеризують чотири стани: 1) спільність; 
2) паралельність — з різними ступенями близькості; 3) розходження; 
4) зближення. Спільність балт. і слов’ян. мов поширюється на всі 
мовні структури. В Україні основоположниками дослідження Б.-с. м. 

с. стали О. Потебня, Я. Ендзелін, Л. Булаховський (УМ, 2000, с. 42). 

 

Спільнослов’янська мова 
 
Спільнослов’янська мова сформувалася на базі 

давньоіндоєвропейської, первинною основою якої були, як вважають, 
споріднені племінні діалекти періоду кам’яного віку. Процес 
формування спільнослов’янської мови припадає приблизно на 4-3 

тисячолітті до нашої ери. Ця мова відома в науці під назвою 

спільнослов’янської, або праслов’янської (Жовтобрюх, 1908, с. 12–

13). 

Зважаючи на найбільшу порівняно з іншими індоєвропейськими 

мовами спорідненість слов’янських мов з балтійськими, багато 

вчених не без підстав уважають, що в історії цих мов існував 
спільний слов’яно-балтійський період як перший етап їхнього 

виділення з індоєвропейської мовної єдності (Жовтобрюх, 1908, с. 12–

13). 

Морфологічні явища сучасної української мови засвідчуються у 
пам'ятках староукраїнської й давньоруської мов, своїм корінням 

вони здебільшого сягають періоду існування ще 
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спільносхіднослов'янських діалектів та періоду існування 
спільнослов'янської мови, а частково навіть періоду мови 

давньоіндоєвропейської (Жовтобрюх, 1908, с. 106). 

Історія кожної із слов'янських мов характеризується не тільки 

спільними для всіх цих мов явищами, що виникли ще в 
спільнослов'янський період: у кожній із слов'янських мов є чимало і 
свого, специфічного, своєрідного, що необов'язково зароджувалося в 
спільнослов'янську добу, а витворювалося протягом вже 
задокументованої її історії (Жовтобрюх, 1908, с. 106). 

Таких своерідностей, витворених пізніше у кожній із слов'янських 
мов, дуже багато. Вони заслуговують, безперечно, на не меншу увагу, 
ніж явища й процеси, які виникли ще в спільнослов'янський період 

(Жовтобрюх, 1908, с. 106). 

Енциклопедія «Українська мова» дає таке визначення цього терміна: 
СПІЛЬНОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА – див. Праслов’янська мова (2000, с. 

656). Бачимо, що синонімічним терміном до спільнослов’янська мова є 

праслов’янська мова (УМ, 2000, с.633).  

 

Праслов’янська мова – «Мова – предок слов’янських мов». 
Сформувалася на основі одного з праіндоєвроп. діалектів. Існують 
давні структурні риси у фонетиці, граматиці й лексиці, що є 
спільними для слов’ян. і балт. мов. Історію П. м. Поділяють на 3 

періоди: ранній (3–1 тис. до н. е.), середній (1 тис. до н. е. – 3–5 ст. 

н. е.) і пізній (5–6 ст. н. е.). Протягом тривалого часу П. м. була 

єдиною. Саме цим пояснюється високий ступінь близькості між 

слов’ян. мовами. Однак в ост. тисячоліття історії П. м. в ній 

виникає ряд діалектів, на основі яких надалі сформувалися окремі 
слов’ян. мови (УМ, 2000, С.517–518). 

Праслов’янська мова. Спільнослов’янська мова. На основі якої 
виникли й розвинулись усі слов’янські мови. Сама ж праслов’янська 

мова вийлша з індоєвропейської спільності десь у 3 тисячолітті до 

н.е. Довгий час праслов’янська мова розвивалася як один діалект. 

Проте в останнє тисячоліття своєї історії вона розпалася на 
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кілька діалектів, з яких у другій половині 1 тисячоліття розвинулися 
окремі слов’янські мови (СЛТ, 1985, с.212). 

Академічний словник української мови в 11 томах фіксує таке 

визначення цього терміна: СПІЛЬНОСЛОВ’Я́НСЬКИЙ, Спільний для 
всіх слов’янських племен у минулому; який мав значення для всіх 
слов’янських племен, поширювався на всі слов’янські племена (СУМ, 1970-

1980, т. 9, с. 529). Тут значення збігаються. 

Слов’янська мова. Споріднена група мов, яка входить до 

індоєвропейської сім’ї. Сучасні слов’янські мови поділяються на три 

підгрупи: східнослов’янську, західнослов’янську, 
південнослов’янську. До східнослов’янських мов належить 
українська, російська і білоруська мови; до західнослов’янських: 
польська, чеська, словацька, кашубська і серболужицькі мови; до 

південнословя’нських: болгарська, сербсько-хорватська, 

македонська і словінська мови. Відомі дві мертві мови: 

старослов'янська (південнослов’янська) і полабська 

(західнослов’янська) (СЛТ, 1985, с. 277). 

У словнику лінгвістичних термінів зазначено: «Праслов’янська 
мова проіснувала кілька тисячоліть і лише в кінці 1 тисячоліття до 

н. е. в ній виникають діалектні різновиди. У надрах праслов’янської 
мови складаються деякі діалектні риси, на основі яких пізніше 
виникали різні слов’янські мови. Найкомпактнішою була група 

праслов’янських діалектів, з яких у подальшому їх розвитку 
сформувалися східнослов’янські мови. До 14 ст. всі 
східнослов’янські мови розрізнялися між собою на рівні діалектів, 
що входили в єдину давньоруську мову. Лише в 14 ст. остаточно 

сформувалися мови української, російської і білоруської 
народностей» (СЛТ, 1985, с. 277). 

Таким чином, значення терміна спільнослов’янська мова прирівнюється 

до праслов’янської мови. Вони синонімічні. Цей термін є гіперонімом до 

назв інших слов’янських мов, тому що спільнослов’янська мова стала 

основою для розвитку окремих слов’янських мов; ця мова була єдиною 

мовою, хоч і з наявними в ній діалектними відмінностями, спільною для 

всіх слов’ян. Питомо українське слово, утворене від словосполучення 
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спільна слов’янська мова. 

 

Спільносхіднослов'янський 
 

М. Жовтобрюх виокремлює термін спільносхіднослов'янська мова (або 

східнослов'янська мовна єдність), яка почала існувати на базі єдиної 

давньоруської народності й об'єднує три східнослов'янські народності – 

українську, російську та білоруську – які спільною для всіх мовою мали 

єдину спільносхіднослов'янську мову. 

Для історії мови велике значення має хронологізація звукових явищ, 

визначення початку їх виникнення та часу завершення, тобто 

окреслення періоду діяння певного звукового закону. Визначити час 
виникнення й перебігу фонетичних змін, іноді лише приблизно, дає 
можливість порівняльно-історичний метод. Для дописемної доби 

спільнослов'янський та спільносхіднослов'янський період до 10–

11ст. – засобом хронологізації звукових змін. Фонетичні процеси 

давньоруського періоду від того часу, від якого збереглися писемні 
пам’ятки, а також староукраїнської мови визначаються не тільки 

на підставі порівняльно-історичного аналізу їх, а й на підставі тих 
фактів, що засвідчені писемністю, причому враховується, звичайно, 

те, що писемні пам'ятки відбивають мовні явища з деяким 

запізненням після їх виникнення (Жовтобрюх, 1980, с. 29). 

Важливі фонетичні процеси відбулися в писемний, або 

давньоруський, період розвитку спільносхіднослов'янської мови, 

(кін. X–XIII ст.). У цей період занепадають зредуковані [ь], [ъ] й 

перестає діяти закон відкритого складу; процес занепаду й 

вокалізації [ь], [ъ] охопив усі давньоруські говори, він викликав 
багато нових фонетичних змін, що в давньоруській мові набували 

вже діалектного характеру. У південно-західній групі діалектів, на 

основі яких сформувалася українська мова, в другій половині XII–XIII 

ст (Жовтобрюх, 1980, с. 103). 

Приблизно до 6 ст. період слов’янської мовної єдності 
закінчується, кожна слов’янська група починає набувати власних 
мовних особливостей. По-різному виявляються в кожній 
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слов’янській мовній групі. Це і є початок самостійного існування 
східнослов’янської мовної єдності, чи спільносхіднослов’янської 
мови (Ж, с. 13–14). 

Кожне східнослов’янське плем’я мало, звичайно, свій племінний 

діалект, у якому могли існувати й місцеві говори як пережиток 
попереднього дрібнішого мовно-племінного пленування. ... Тому всі 
вони і належали до єдиної спільносхіднослов’янської мови 
(Жовтобрюх, 1980, с. 13). 

На основі єдиної давньоруської народності трьох 
східнослов’янських народностей — російської, української і 
білоруської (Жовтобрюх, 1980, с.15). 

Морфологічні явища сучасної української мови засвідчуються у 
пам'ятках староукраїнської й давньоруської мов, своїм корінням 

вони здебільшого сягають періоду існування ще 
спільносхіднослов'янських діалектів та періоду існування 
спільнослов'янської мови, а частково навіть періоду мови 

давньоіндоевропейської (Жовтобрюх, с.106). 

Зрозумінню деяких явищ з історії східнослов’янських мов, 
зокрема тих явищ, що сягають дописемного давньоруського періоду, 
допомагають різні східнослов’янські лексичні запозичення до мов 
неслов’янських або й неіндоєвропейських (Жовтобрюх, с. 9). 

Однак і ті пам’ятки, що написані чи переписані у нас мовою 

старослов’янською, теж відбивають, хоч і меншою мірою, 

східнослов’янські мовні риси, бо місцеві автори й переписувачі їх під 

впливом власного мовлення припускали в них помилки й відхилення від 

норм старослов’янської мови. Саме такі помилки та відхилення й 

використовуються як джерело вивчення історії східнослов’янських 

мов (Жовтобрюх, с. 7). 

В Енциклопедії «Українська мова» знаходимо дає таке визначення 

цього терміна: СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ — цілісна й 

найчисельніша група слов’янських мов у Сх. Європі, до складу якої входять 
укр., рос. та білорус. мови. Виникли на основі близькоспорід. тер. 

Східнослов’ян. говорів(6–9 ст.). Спільний давньорус. період у 
східнослов’ян. говорах закінчився із занепадом редукованих ь, ь, який 
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відбувався протягом 11–13 ст. Розвиток східнослов’янських літ. мов 
пройшов два етапи: староукраїнська, староросійська і старобілоруська 

писемно-літ. мови (13–18 ст.) базувалася на давньоруських літ. 

традиціях, а нові літ. мови виникли у 18–19 ст. на народній основі, з 
неоднаковим використанням попередніх писемних традицій (УМ, 2000, с. 

699). 

Таким чином, в енциклопедії «Українська Мова» знаходимо подібне 

тлумачення цього терміна, як і в концепції М. Жовтобрюха. 

 
Давньоруська мова 
 

У підручнику М. Жовтобрюх дотримується концепції, прийнятої в 

радянській історіографії й етнології: існувала давньоруська народність зі 

своєю давньоруською мовою, яка є основою сучасних східнослов’янських 

мов. 

Крім того, після прийняття християнства Київською Руссю вона 

довгий час вживалася у східних слов’ян як мова книжна, 

церковнослужебна. В ній відбито переважно через помилкові 
написання слів переписувачами старослов'янських текстів, окремі 
живі фонетичні й граматичні риси давньоруської мови - основи 

сучасних східнослов’янських мов (Жовтобрюх, с. 5). 

Зіставлення і порівняння її фактів і явищ з відповідними фактами 

і явищами староукраїнської й давньоруської мов допомагає 
науковому з’ясуванню тих процесів, що відбувалися в ній у минулому 
(Жовтобрюх, с. 5). 

Багато фонетичних, граматичних та лексичних змін, що сталися 
в українській народній мові свого часу, відбивають і літературні 
твори, написані в давньоруську й староукраїнську епоху. Тому 
історія української мови нерозривно пов’язана також і з історією 

давньоруської та української літератури (Жовтобрюх, с. 6). 

Пам’ятки, які написані мовою, близькою до живої давньоруської, 
а пізніше до живої староукраїнської становлять особливо цінне 
джерело для вивчення історії української мови. Однак і ті пам’ятки, 

що написані чи переписані у нас мовою старослов’янською, теж 
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відбивають, хоч і меншою мірою, східнослов’янські мовні риси, бо 

місцеві автори й переписувачі їх під впливом власного мовлення 
припускали в них помилки й відхилення від норм старослов’янської 
мови. Саме такі помилки та відхилення й використовуються як 
джерело вивчення історії східнослов’янських мов (Жовтобрюх, с. 7). 

Процес формування давньоруської народності і давньоруської 
мови зумовив остаточне зникнення з ужитку в східних слов’ян їхніх 
племенних назв (Жовтобрюх, с. 15). 

У цей період (12–13 ст.) єдність давньоруської мови, незважаючи 

на виникнення в ній територіально-діалектних відмінностей, не 
втрачається, основні процеси її розвитку поширюються на всі 
давньоруські діалекти (Жовтобрюх, с. 15). 

Також дослідник зазначає, що «кирилична азбука, яка вживалася в 
давньоруській мові, була не в усьому придатна для запису звуків 
східнослов’янських діалектів, вона часто нівелювала їх звукову 
різноманітність, однаково передавала на письмі звуки, що по-

різному вимовлялися на широких давньоруських просторах, тому 
іноді буває важко визначити в окремих пам’ятках справжнє звукове 
значення деяких букв» (Жовтобрюх, с. 8). 

Зрозумінню деяких явищ з історії східнослов’янських мов, зокрема 

тих явищ, що сягають дописемного давньоруського періоду, 
допомагають різні східнослов’янські лексичні запозичення до мов 
неслов’янських або й неіндоєвропейських (Жовтобрюх, с. 9). 

Процес формування давньоруської народності і давньоруської 
мови зумовив остаточне зникнення з ужитку в східних слов’ян їхніх 
племінних назв (Жовтобрюх, с. 15). 

Проте в цей період (12-13 ст.) єдність давньоруської мови, 

незважаючи на виникнення в ній територіально-діалектних 
відмінностей, не втрачається, основні процеси її розвитку 
поширюються на всі давньоруські діалекти (Жовтобрюх, с.15). 

Академічний Словник української мови в 11 томах дає таке визначення 

цього терміна: ДАВНЬОРУ́СЬКИЙ, те саме, що старору́ський (1970-

1980, т. 2, с. 206).  
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1) СТАРОРУ́СЬКИЙ, а, е. 
i. Який існував у період, часи давньої Русі, пов’язаний з ними.  

ii. Те саме, що староросі́йський. (СУМ, 1970-1980, т.9, с.661). 

 

2) СТАРОРОСІЙСЬКИЙ, а, е. 
Який існував у період російського середньовіччя (СУМ, 1970-

1980, т.9, с. 661). 

 

У СУМі фіксуємо синонімічне до терміна давньоруська 

староросійський, що свідчить про існування радянської концепції 

походження української мови. Термінів «СТАРОРУСЬКИЙ», 

«СТАРОРОСІЙСЬКИЙ», які фіксуємо в СУМі як синонімічні до 

давньоруської, у праці «Історична граматика української мови» М. 

Жовтобрюха не засвідчено. 

Мова давньоруської (східнослов’янської) народності, яка склалася 
в період Київської Русі на базі діалектів близькоспоріднених 
східнослов’янських племен. Її існування і розвиток відносять до 13–

14 ст. мовна спільність східнослов’янських племен склалася в 
надрах спільнослов’янської єдності в 1–8 ст., доки сформувалися 
особливості, що відділили її від мов західних і південних слов’ян. 

Давньоруська мова мала й діалектної відмінності, що лягли в основу 
трьох мов східнослов’янських народностей: української, російської і 
білоруської, які остаточно склалися в 14 ст. Таким чином, 

давньоруська мова — це мова-основа для сучасних російської, 
української і білоруської мов (СЛТ, 1985, с. 57). 

Мова сх. cлов'ян, які населяли Київську Русь. Як спільну мову всіх 
сх. cлов'ян, на основі якої утворилися українська, рос. та білорус. 
мови, її визнали О. Востоков, І. Срезневський, М. Жовтобрюх та ін. 

Ряд дослідників відносять до Д. м. лише писем.-літ. мову і 
заперечують існування в минулому спільної усної 
давньосхіднослов’ян. мови. При цьому початок формування укр. 

мови, як і рос. та білоруської, пов’язується безпосередньо з 
розпадом праслов’янської мови. Із праслов'ян. етномовної спільності 
сх. cлов’яни виділилися приблизно у 6 ст. н. е. До східнослов’ян. 
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територіальних об'єднань (у 7–9ст. це були союзи племен) належали 

словени, кривичі, в’ятичі, радимичі, дреговичі, поляни, волиняни, 

древляни, сіверяни, угличі, тиверці, та ін. Вони користувалися 
близькоспорідненими східнослов’ян. діалектами, що виділилися з 
праслов'ян. мови. Сукупність цих діалектів і дістала у наук. л-рі 
назву «давньоруська мова» (УМ, 2000, с. 133–134). 

Давньорус. (спільносхіднослов’янська) мова – це певна абстракція, 
набір характер. лінгвальних рис, якими східнослов’ян. діалекти 7–12 

ст. вирізнялися серед інших слов’янських (УМ, 2000, с. 133–134). 

Мовні особливості давньорус. діалектів реконструюються на 

основі свідчень писем. пам’яток, написаних кирилицею, та сучас. 
східнослов’ян. говорів із залученням матеріалу з ін. слов’ян. мов (УМ, 

2000, с. 133–134). 

Давньорус. літ. мова поєднувала в різних типах писемності 
особливості народнорозмовної та строслов’ян. мов. Старослов’ян. 

мова давньорус редакції, тобто позначена впливом східнослов’ян. 

діалектів, закріпилася як мова церкви, церк. л-ри та богослужіння 
(УМ, 2000, с.133-134). 

Отже, у М. Жовтобрюха цей термін вживається відповідно до 

радянської концепції історії української мови, коли вважалося, що 

українська, російська та білоруська мови походять із спільної для всіх 

східних слов'ян давньоруської мови. 

 

Старослов’янська мова 
 

У підручнику М. Жовтобрюх зазначає, що старослов'янська мова 

походить із давнішої літературної мови слов'янських народів, що 

“сформувалася на південнослов’янській (староболгарській) основі” (1980, 

с. 5). Її ще називали церковнослужебна, оскільки нею писали церковні 

книги. 

Крім того, після прийняття християнства Київською Руссю вона 

довгий час вживалася у східних слов’ян як мова книжна, 

церковнослужебна. В ній відбито переважно через помилкові 
написання слів переписувачами старослов'янських текстів, окремі 
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живі фонетичні й граматичні риси давньоруської мови-основи 

сучасних східнослов’янських мов (Жовтобрюх, 1980, с.5). 

Пам’ятки, які написані мовою, близькою до живої давньоруської, 
а пізніше до живої староукраїнської становлять особливо цінне 
джерело для вивчення історії української мови. Однак і ті пам’ятки, 

що написані чи переписані у нас мовою старослов’янською, теж 

відбивають, хоч і меншою мірою, східнослов’янські мовні риси, бо 

місцеві автори й переписувачі їх під впливом власного мовлення 
припускали в них помилки й відхилення від норм старослов’янської 
мови. Саме такі помилки та відхилення й використовуються як 
джерело вивчення історії східнослов’янських мов (Жовтобрюх, 1980, 

с.7). 

Енциклопедія «Українська мова» дає таке визначення цього терміна: 

СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА – перша писемно зафіксована слов’ян. літ. 

мова, створена Кирилом і Мнфодієм на базі одного з праслов’ян. 

діалектів–солунського – для репрезентації слов’ян. мовою богослужб. і 
каноніч. книг. С. м. близька до праслов’янської мови. Обслуговувала 

переважно культові потреби. С. м. називають ще 
староцерковнослов'янською. Певний час ця мова — тепер уже просто 

церковнослов’янська мова — побутувала також у зх.слов’ян, про що 

свідчать «Київські листи» (10 ст.) і «Фрейзінгенські уривки» (10—11 ст.). 

В цілому ж С.м. використовувалась як міжнародна, бо, хоч і мала багато 

рис, спільних для всіх слов’ян. етносів, усе ж кожен із цих етносів, уже 
усвідомлював себе як окр. народ. Старослов’ян.літ.мова належить до 

південнослов’янських (УМ, 2000, с.663-664). 

Академічний Словник української мови в 11 томах дає таке визначення 

цього терміна: СТАРОСЛОВ’Я́НСЬКИЙ, а, е. Стос. до літературно-

писемної культури слов’ян епохи 9–11 ст., пов’язаний з нею. Перше 
застосування старослов’янської мови, які винахід письма для неї, 
історичний переказ пов’язує з іменами двох староболгарських культурних 
діячів — Кирила та Мефодія (Iст. укр. літ., І, 1954, 30) (СУМ, 1970-1980, 

т. 9, с. 662). 

Найдавніша літературно-писемна мова слов’ян.<...> В основі 
старослов’янської мови лежить південно-македонський (солунський) 
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діалект давньоболгарської мови. <...> В 988 р. разом із 
запровадженням християнства старослов’янська мова поширилися 
і в Київській Русі. <...> Старослов’янська мова обслуговувала 

культові потреби східних слов’ян. Вона сприяла формуванню 

давньоруської літературної мови, а також мов української, 
російської і білоруської народностей. <...> Старослов’янська мова 

у багатьох випадках фіксує фонетичну систему і граматичну будову, 
близьку до праслов’янської (СЛТ, 1985, с.289). 

Тобто, старослов’янська мова вживалася як церковнослужбова. А 

давньоруська – та, якою спілкувалися. Вони не синонімічні терміни, але 

існували паралельно, використовувалися у різних сферах: 

старослов’янська мова у книжній традиції, а давньоруська мова — у 

побутовому мовленні. Так старослов’янська мова сприяла формування 

давньоруської літературної мови. 

 

Староукраїнський 
 

М. Жовтобрюх зазначає, що українська мова походить із 

староукраїнської й давньоруської мов, які "своїм корінням вони 

здебільшого сягають періоду існування ще спільносхіднослов'янських 
діалектів та періоду існування спільнослов'янської мови, а частково 

навіть періоду мови давньоіндоевропейської" (1980, с. 106). 

Зіставлення і порівняння її фактів і явищ з відповідними фактами 

і явищами староукраїнської й давньоруської мов допомагає 
науковому з'ясуванню тих процесів, що відбувалися в ній у минулому 
(Жовтобрюх, 1980, с. 6). 

Багато фонетичних, граматичних та лексичних змін, що сталися 
в українській народній мові свого часу, відбивають і літературні 
твори, написані в давньоруську й староукраїнську епоху. Тому 
історія української мови нерозривно пов’язана також і з історією 

давньоруської та української літератури (Жовтобрюх, 1980, с. 6). 

Пам’ятки, які написані мовою, близькою до живої давньоруської, а 

пізніше до живої староукраїнської, становлять особливо цінне 
джерело для вивчення історії української мови. (Жовтобрюх, 1980, 
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с. 7). 

Енциклопедія «Українська мова» дає таке визначення цього терміна: 

СТАРОУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА – поширена в 14–18 ст. в 
Україні, Білорусі, а місцями і в прилеглих землях (Польщі, Молдові), мова 

юрид. документів, згодом — конфесійної, полем., худож., проповід., 

історіогр., художньої, частково наук. л-ри (2000, с. 664). 

Академічний словник української мови в 9 томах дає таке визначення 
цього терміна: СТАРОУКРАЇ́НСЬКИЙ, а, е. Пов’язаний з розвитком 

української народності, мови, культури в період з 14 до другої половини 

18 ст. (1970-1980, т.9, с. 663). 
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Отже, процес формування української мови в концепції М. Жовтобрюха 

має такий вигляд: 

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індоєвропейський = Давньоіндоєвропейська мова

Балто-слов’янський період

Праслов’янська мова = спільнослов’янська мова 
(=спільнослов’янська мовна єдність)          

[4–3 тисячоліття до н. е. – до 6 ст. н. е.] 

Південнослов’янська  
(= староболгарська) Спільносхіднослов’янська мова        

(=період східнослов’янської мовної єдності)   
[поч. 1 ст. до. н .е.–6 ст. н. е. – 10–13ст.] 

Давньоруська мова       
[9 ст. н. е. — 12–13 ст. н. е.]

Старослов’янська мова         
(= церковнослужебна, церковнослов’янська) 

Староукраїнський            
[поч. 14 ст.–15 ст. – к.18 ст.–др. пол.19 ст] 

Українська мова 

[к.18–п.п.19 – по нині] 
Білоруська мова Російська мова 
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Висновок 
 

Отже, М. Жовтобрюх у підручнику «Історична граматика української 

мови» розглядає питання походження української мови, використовуючи 

такі терміни: 

- Давньоіндоєвропейський 

- Індоєвропейський 

- Балто-слов’янський 

- Спільнослов’янський 

- Спільносхіднослов’янський 

- Давньоруський 

- Старослов’янський 

- Староукраїнський 

Кожен із цих термінів є композитом, який утворений шляхом осново або 

словоскладення двох і більше коренів слів. У концепції М. Ж бачимо, що 

науковець виокремлює спільносхіднослов’нську мову (або 

східнослов’янської мовної народності) та давньоруську мову, яка була 

спільною для трьох слов’янських народностей — український, російський 

та білоруський, що було характерне для радянської теорії походження 

української мови.  
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Abstract 
 

Ukrainian folklore is distinguished not only by the genre varieties of texts, 

rhythmic melodies and a system of rituals, but also by beliefs in supernatural forces. 

But when scholars systematically explored most aspects of Ukrainian custom, the 

image of the afterlife in general remained unexplored. Therefore, it was important to 

analyze the image of another world (“that world”), in particular through the prism of 

sin. Ukrainians, as God-fearing believers, knew that any sin would have to be paid for, 

and they believed that it would happen after death. The article analyzes the motive of 

sin and the peculiarities of penance for it in the other world mainly on the basis of 

stories of Ukrainian dying people – people who, being in a state of sleep or lethargy, 

could see the afterlife, and thus their dead relatives who were punished for their 

earthly sins. 

For the first time in Ukrainian folklore, the works analyze the types of sins from 

“big” to “small”, including bad deeds against parents, murder, adultery, fornication, 

improper performance of duties, disobedience to God’s will, drunkenness, stinginess, 

cursing, etc. It is interesting to determine the degree of punishment for them, which 

depends on the characteristics of sin. All this determined the relevance of the article. 

The source base is authentic folklore materials of the XIX - early XX centuries. 

 
Keywords: deceivers, afterlife, “that world”, sin, punishment, torment, penance. 

 

 

  



Korean Journal of Ukrainian Studies (Vol. 1/No. 1/2020) 178 

ГРІХ ЯК ДЗЕРКАЛО ПОТОЙБІЧЧЯ  
 

Марія Гнатів 
 

 

Анотація 
 

Український фольклор вирізняється не лише жанровими різновидами 

текстів, ритмомелодикою та системою обрядодійств, а й віруваннями у 

надприродні сили. Та коли вчені системно дослідили більшість аспектів 

української звичаєвості, то образ потойбіччя загалом залишився 

невивченим. Відтак було важливо проаналізувати образ іншого світу 

(того світу), зокрема крізь призму гріха. Українці як богобоязливі віряни 

знали, що за будь-який гріх доведеться платити, причому вірили, що це 

станеться вже після смерті. У статті проаналізовано мотив гріха та 

особливості покути за нього на тому світі переважно на матеріалі 

оповідей українських завмиральників – людей, котрі, перебуваючи в 

стані сну чи летаргії, могли бачити потойбіччя, а відтак і своїх померлих 

родичів, котрі каралися за свої земні прогрішення.  

У роботі вперше в українській фольклористиці проаналізовано види 

гріхів від «більших» до «менших», зокрема поганий вчинок проти 

батьків, вбивство, перелюб, блуд, неналежне виконання обов’язків, 

непокора Божій волі, п’янство, скупість, лайка тощо. Цікавим є 

фольклорне визначення міри покарання за них, яке залежить від 

особливостей гріха. Усе це й визначило актуальність статті. 

Джерельною базою є автентичні фольклорні матеріали ХІХ – початку 

ХХ століть. 

 

Ключові слова: завмиральники, потойбіччя, той світ, гріх, покарання, 

муки, покута.  
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Людина здавна вважала, що життя людини не обмежується її 

перебуванням на землі – після смерті вона потрапляє в інший світ, який 

має свої особливості. Врешті, так виникла тема потойбіччя, досить 

поширена у фольклорі, в тому числі й українському. Пояснюючи появу 

народних оповідей про життя в іншому світі, у своїй народознавчій книзі 

«Записки о Южной Руси» визначний український фольклорист і 

письменник Пантелеймон Куліш зокрема зазначив: «Желание народа 

проникнуть в тайны загробной жизни удовлетворяется у нас в 

Малороссии рассказами стариков и старух, которые обмирали, т. е. 

лишались на время признаков жизни. На расспросы окружающих, что с 

ними было во время их обмиранья, они, не обинуясь, отвечают, что были 

на том свете, и рассказывают разные видения, сообразные с понятиями 

слушателей о наказаниях за злые и наградах за добрые дела» (2015, с. 

204). 

Вивчення особливостей народного бачення потойбіччя, відображеного 

зокрема у записах так званих завмиральників, дало змогу встановити, що 

ключовим мотивом у них є мотив гріха, а відтак і кари за нього, що 

сповна висвітлює колорит загробного життя як локусу, арени покути.  

Зазначеною темою цікавились чимало авторитетних фольклористів, 

зокрема Володимир Гнатюк (1912, с. 312), Павло Чубинський (1872–

1878, у 7 томах), Пантелеймон Куліш (2015, с. 320 ) та інші. Українські 

фольклористи початку ХХ ст. Володимир Білий та Софія Терещенкова в 

«Етнографічному віснику» (1930. Кн. 9) навіть представили цікаву 

наукову студію та прекрасну добірку текстів на цю тематику: ішлося про 

завмиральників, себто про людей, які, перебуваючи у стані летаргічного 

сну, клінічної смерті або під час втрати свідомості, чудесним чином 

мандрували по тому світі, а опісля розповідали живим про побачене 

(1977, с. 4).  

Уявлення про загробне життя часто прочитувалось через мотив 

гріховності, а оскільки будь-який негідний з погляду народної або 

церковної моралі вчинок карався, його спокута сприймалася як 

винагорода, були прощенням. Зауважу, в такому ракурсі цю 

проблематику у фольклористиці не порушували, а тому зазначена у 

статті тема є актуальною.  
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У народних оповідях про завмирання часто підкреслювалося, що стан 

завмирання «находив» на людину саме через важкість гріха:  вважали, 

що чим «більший» гріх, тим більша міра покути за нього. З іншого боку, 

завмирання могло бути й попередженням перед лихом (війною, смертю 

чи стихійним явищем) або злим задумом: «Господь милосердний так дає, 
щоб людина замерла, й цим він дає повішки тій людині, щоб каялася, не 
грішила та й другіх хаменила. Тілько не всім і не все вільно й 

розповідать» [Білий, 1930, с. 57]. Знаменитий український письменник і 

релігійний діяч другої половини ХVІІ–початку ХVІІІ ст. Дмитро 

Туптало в «Руні орошенному» зазначив, що Бог насилає на людину 

«казнѣ» (можна припустити, що маються на увазі муки або завмирання) 

з двох причин: як випробування та як покарання за гріх» (2009, с. 218). 

Міркування про сутність гріха фігурують не лише у текстах 

завмиральників, а й у художніх творах, усних розповідях та релігійних 

канонічних книгах, у тому числі Біблії. Християнський святий 

преподобний Єфрем Сірин ще в ІV ст. писав, що всі діла людини 

провокують на гріх, одна людина робить гріх і вже таким чином грішна, 

а інша не грішить, але возноситься над іншим тим, що вона праведна і 

таким чином теж грішить (Ефрем Сирин, 2006, с. 269–274). 

Екскурс розповідями українських завмиральників дає підстави з-

поміж щоденних вчинків виділити такі, які «кличуть» душу на покуту, а 

разом з тим і змінюють її, за ступенем складності скоєного, на звірів: пса, 

козу, муху, осу, адже «яка провина, така покута» (Гнатюк, 1912, с.VІ), а 

час неозначений, все залежить від складу обставин (1912, с. Х). 

Нескладно зауважити, що згадувані у текстах завмиральників гріхи, а 

також гріхи українців останніх століть суголосні з канонами 

християнства. Відомо, що в обох традиціях заборони щодо певних справ 

збігаються, а відтак мають очевидну диференціацію: від більшого до 

меншого та від важчого до легшого. Якщо у християнстві є чотири види 

найважчих гріхів, що волають про помсту до неба (це содомський, 

умисне людиновбивство, покривдження вбогих, сиріт і бідних та 

несвоєчасна виплата заробленого), то український народ у своєму 

фольклорі непрощеними вважає дещо інші – це, зокрема гріх супроти 

батьків, вбивство, перелюб та унинія (тобто, нарікання на волю Божу). 
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Інші гріхи – гординя, марнославство, жадібність, гнів, блуд, 

черевоугодництво (зокрема пияцтво), зневіра, сум, не шанування дня 
святого – прийнято вважати такими, які піддаються земній або 

посмертній спокуті. 

В українській народній словесності наскрізним є мотив шанобливого 

ставлення до батьків, про що йдеться і в одній із десяти Божих заповідей. 

В. Білий зауважив, що навіть найменший гріх проти батьків 
зараховується на тім світі (1930, с.78). До прикладу, у думі «Буря на 

Чорному морі» сини під час стихії у морі, плачучи, свій гріх сповідали: 

«Се ж то нас, браття, не сильна морська хвиля затопляє; / Се то 

отцева молитва і материна / Нас видимо карає: / Що як ми у охотне 
войсько виряджалися, / То од отця, од матки прощенія не приймали, / 

Да старую матусю ми од себе та й стременами одпихали (Колесса, 

1920, с.29). Непослух до матері, що в подальшому спровокував смерть 

козака, висвітлено також у думі «Про Івася Коновченка» (Грушевська, 

2004, с. 12). Приміром, у колядках, де постає образ потойбіччя, можна 

натрапити на сюжет про Ісуса Христа, який дає Діві Марії ключі від раю, 

аби випустити душі, та окрім тієї, «що рідну матір налаяла, а як не 
налаяла, то хоч подумала» (Гнатюк, 1914, с. 58–60). За лайку на батьків 

на «тому» світі грішники бовтаються в безоднім проваллі, що наповнене 

водою, гноєм та гадюками: «Сонце праведне це все чуло, а тепер їх 
відкинуло на другий бік, щоб сонце більше їх не бачило, бо від них у сонця 
очі болять» (Терещенкова, 1930, с.101). 

Мати Лесі Українки Олена Пчілка у розвідці про «калинівське чудо» 

аналізувала сюжет легенди, стрижневою ідеєю якої є зневага одного із 

батьків. За змістом, матір так набридла синові, що той був рад її 

позбутися. Коли на Святий вечір увійшов до їхньої хати подорожній, то 

син погодився йому віддати «непотрібну» матір, та спершу мав її зняти з 

печі, на якій вона сиділа і плакала. «Стяг син матір з печи, взяв її на 

оберемок, виніс на двір, хоче посадити на віз, – аж ніяк не можна 

одірвати від себе! Отак син і носиться з нею увесь час» (1925, с.45). 

Лише визнання гріха, що не шанував рідну матір, покута за нього та 

щира молитва під хрестом у Калинівці, «здійме з нього кару» (Олена 

Пчілка, 1925, с.44).  
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Наскрізним навіть у фольклорних текстах, зафіксованих у ХХ ст., є 

мотив про важливість завершення усякого початого діла. Згадки про це 

знаходимо в оповідях українських завмиральників, які в стані сну чи 

смерті на «тому» світі бачили померлих, що монотонно, без кінця і 

відпочинку, виконували роботу, незавершену за життя: «Чим хто займав 
ся на сім світі, таке діло він і на тамтім робив: орали, косили, писали, 

судили, мірили землю і т. д.». Тому «як маєш робити яке діло, то веди 

до кінця, а ні, то навіть не зачинай». (Гнатюк, 1912, с. 66). 

Народна традиція переконувала, що відплата за гріх чекає на кожного 

чи то після смерті, чи ще за життя. Так, поширеним є сюжет про кару на 

цьому світу за безбожницькі вчинки. Олена Пчілка у статті «Українські 

народні легенди останнього часу» (1925, с. 44) подала легенду про 

пастуха, котрий хотів напитись води з криниці. Озирнувшись побачив 

жінку «з розпущеним волоссям, у золотому вінці», що мовила: «Набирай 

собі води, а я пожду он того подорожнього, що йде» (1925, с. 44). Коли 

наблизився з цiпкoм чоловік, то стали вони розмовляти між собою, а 

пастух слухав. «Ходив я по світі, – каже подорожній, – бачив проміж 

людьми багато всякого лиха! Дуже не по правді живуть люди, – 

кривдять, убивають одно одного, багато крови розливається!.. Треба 

людей покарати, наслати на їх усяку пошесть, щоб погинула хоч-би й 

половина люду» (1925, с. 44). 

В українському фольклорі до непрощених належить гріх перелюбу, 
який ставили навіть вище від убивств. Це видно на прикладі тексту у 

запису В. Гнатюка «Непростимий гріх». За сюжетом, один чоловік, 

змусивши свою дружину злягтись за гроші з іншим, подався аж до Папи 

римського на сповідь, бо місцеві священники відмовлялись накладати на 

нього розгрішення, оскільки цей гріх дуже тяжкий. Дорогою чоловік 

зустрів подорожнього, котрий за життя вбив багато людей. Папа 

прийняв обох грішників: за вбивство наказав закопати у землю ту палку, 

якою злочинець убивав людей, носити воду ротом і поливати її доти, 

поки палка не прийметься і не почне рости, як дерево. Як виросте з 

палиці яблуня, вродить яблука, а вони дозріють, аж тоді будуть гріхи 

відпущені. А за гріх супроти дружини не подав жодної покути, мовляв, 
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таке не прощається «хіба сьи тобі зимльи росступила», і так сталося 

(1912, с. 141).  

Варто зауважити, що мотив, за яким один священник «відсилає» 

грішника за розгрішенням до іншого – досить поширений і цим, своєю 

чергою, підкреслює важкість гріха. До цієї категоріїй належать гріхи 

супроти батьків і вбивство.  

П. Куліш у «Записках о Южной Русі» помістив оповідь Олени 

Дубинихи, жінки, котра «завмирала» і «мандрувала» тим світом, а 

повернувшись, розповіла про смертні муки грішників, які вона бачила на 

тому світі. Цікавою є історія старого гайдамаки, котрий за життя 

погубив багатьох людей, у тому числі й власних батьків. Такі гріхи не 

давали йому спокою, а тому гайдамака звертався за допомогою до 

священників, аби ті наклали розгрішення. Більшість відмовлялася, але 

все ж знайшовся один піп (себто священник), що настановив взяти 

яблуневу палку і посадити її на могилках. Зранку і ввечері гайдамака мав 

із криниці носити воду ротом, щоб поливати сю палку: «Коли вона 

прийметься і виросте з неї яблуня, і поспіють яблука, і ти їх усі 
струсиш, тогді спадуть з тебе і всі гріхи твої» (Куліш, 2015, с. 208). 

Через років тридцять, проходячи через той ліс попри могили, піп відчув 

запах яблук і побачив на одній з могил рясну яблуню, на якій всі яблука 

срібні, тільки два золотих. Під яблунею сидів сивий, як молоко, дід. 

Упізнав попа та й крикнув, що це він той самий гайдамака, котрий 

покуту відбуває. Священник наказав струсити яблуню: усі срібні яблука 

обсипались, а двоє золотих так і висять: «Оце ж, – каже, – твої два 

гріхи висять, що ти отця й матір убив» (2015, с. 208). Так і мучиться 

гайдамака гірше від усіх грішників, «і ніколи не буде йому пільги. Усім 

буде колись пільга, а йому не буде» (2015, с. 208).  

Подібним до цього є запис В. Гнатюка про розбійника, що батька і 

матір вбив. За це також посадив палку і з часом з неї виросла яблуня. І, 

коли достигла, струсивіз неї яблука, але тих два, що батько і матір, так і 

залишились на дереві. Їмость, котра наклала таку покуту на розбійника, 

звеліла ті два яблука тричі поцілувати, аж тоді вони спали, відтак і гріхи 

були прощені (Гнатюк, 1902, с. 148).   
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Існує ще один тип покути за гріх супроти батьків– носіння залізного 

обруча до тих пір, поки він сам на голові не трісне. Коли ж це станеться, 

то всі гріхи будуть прощені. Через шість років по тому побачив чоловік 

як пан своїх підлеглих бив палкою та сварив. Чоловік не стерпів і побіг 

до того пана, вихопив з його рук палку та й почав бити пана, доти бив, 

поки не вбив. От тоді і тріснув залізний обруч на голові (Гнатюк, 1912, с. 

145).  

За гріх вбивства батьків не може отримати довго покути ще один 

грішник із записів Гнатюка: «Пішов він до одного ксьондза, до другого, 

третого, але жаден розгрішеня не хтів дати такому грішникови» (1912, 

с. 148). 

Отже, свідомо зроблені при житті добрі вчинки відкупляють гріхи, що 

давало людям надію на зменшення мук на «тому світі», а відтак і 

царство небесне по смерті.  

Важко мучаться на тім світі покритки, котрі прив’язані косами до 

стовпів (Терещенкова, 1930, с. 106). Це пов’язано з тим, що коси, як і 

вінок, символізують дівоцтво, а дівчина, народивши дитину не в шлюбі, 

ставала покриткою, втрачала вінок. Чорти в пеклі дають покриткам пити 

гарячу смолу, від цього їхнє тіло горить огнями: синім, білим і червоним. 

Ось як це представлено в записаній на Лемківщині народній баладі «В 

неділеньку поранні»: «Єден пугар випило – Синю пламінь пустило. 

Другий пугар випило – Білу пламінь пустило; Третій пугар випило – Юж 

червену пустило» (Дей, 1987, с. 406). Чоловіки за побиття своїх дружин 

на «тому» світі стоять перед ними на колінах, просячи прощення: 

«Взагалі тих, що давали волю рукам, покарано тим, що вони повішані за 

руки на високих стовпах» (Білий, 1930, с. 80). 

Блудники будуть прив’язані до залізної перекладини за руки і за ноги, 

а знизу тіло вогонь підпікатиме. За цей гріх печуться також «на гарячих 
шинах у смолі» (Білий, 1930, с.80). 

Один грішник помер, і після смерті дано йому страшну відплату за 

вбивство людей задля грошової наживи. Так приснився він своєму 

побратиму по справі, мовивши, що усі гріхи, котрі скоєні у повсякденні 

за життя – ніщо у порівнянні з умисним вбивством. За цей вчинок довга і 

велика кара у чистилищі, і краще за життя починати покуту, як по смерті.  
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Існує чимало оповідей про ненароджених дітей. Ця тема лише у ХХІ 

ст. вийшла з-під важелів табу і стала доступною для обговорення в 

школах, церквах й інших середовищах. Здавалось би, кілька століть тому 

про це не говорили, а лише чинили «у разі потреби» без зайвого 

розголосу. Проте як не парадоксально, записи С. Терещенкової, датовані 

ХІХ ст., свідчать про зворотне, адже у цих текстах порушено не лише 

питання абортів, а й кари, яка, за визначенням В. Білого, дуже жорстока. 

Завмиральники могли бачити на тому світі і ненароджених дітей, і їхніх 

матерів. Якщо діти не народились з вини матері, то такі жінки 

потрапляють у пекло через ворота, які стереже чорт або лев, що надалі 

завдають їм муки. До прикладу, дають пити гарячу смолу, від чого тіло 

«синю пламінь пустило» (Дей, 1987, с. 406), матері стоять по пояс у 

ставку, в якому не вода, а кров, і в зубах тримають малесеньких дітей. 

Вони стоять там «поки світа і сонця» (Терещенкова, 1930, с. 105). «Тих, 
що дітей стравляють не дожидаючи до родів, то на тім світі годують 
такими дітьми, і вони стоять у плаву і навкруги гад» (Білий, 1930, с.80). 

Діти, погублені абортом, на тому світі оживають, тільки мають окремі 

вади: вони сліпі та чорні. Коли ж помирає їхня мати, то гріх сходить на 

неї – вона забирає їх лик і сама стає сліпою та чорною, а діти одужують. 

Окремі обмиральники оповідали, що такі жінки по смерті  зубами носять 

м’ясо, себто своїх ненароджених дітей. Інші порівнюють їх із собакою, 

котра, народивши цуценят, їсть їх, а тому й ці жінки на тому світі їдять 

собачатину і ніяк не можуть доїсти. Покарано жінок навіть за те, що 

приспали дітей, вони «сидять в огні по самі вуші, піджарюють їх як 
свиней нискребаних» (Білий, 1930, с.80). 

В українців існує звичай, за яким до свята Преображення 

заборонялось їсти яблука жінкам, у яких померли діти. Зараз такий 

«забобон» відходить на задній план, ба більше, і не всі знають про нього. 

Та у фольклорних записах, зокрема розповідях українських 

завмиральників, це вважалось гріхом. Матір Божа у день Преображення 

Господнього в раю пригощає померлих діток яблуками, а матері, котрі 

не дотримувались цієї заборони, «сидять і плачуть» (Білий, 1930, с. 73). 

Виконання обряду похорону потребує особливої відповідальності – 

інакше вважатиметься гріхом. Якщо мертвого не помити, то на тому 
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світі він буде самотнім, сидітиме подалі від усіх, навіть якщо потрапив у 

рай. Той, кого поклали на подушку з пір’я, на тому світі не матиме 

спокою, і все рахуватиме те пір’я. Українці вважали, що потрібно ховати 

на подушці зі стружок, соломи чи сіна. Якщо на труну позичили дошки, 

то покійник на тому світі лежатиме біля труни. Так само не можна 

ховати у позиченому, бо дарувальник може це відібрати. Мерці, з якими 

не попрощались, у тому світі страждатимуть (Білий, 1930, с. 75). 

Похідними є випадки, коли мрець дає про себе знати: приходить уві сні, 

привиджується тощо.  

Народ був переконаний, що хто в Бога не вірив – у смолі вариться, хто 

пропускав молитву – безперестанно обливається кип’ятком. 

Священники, які недбало ставились до своїх обов’язків, качаються по 

шию в болоті та їдять грязюку. В одному з народних переказів ідеться 

про те, що духівник, не доходячи до раю, на смітнику «кабана гонить, а 

кабан ніяк не хоче йти, піп його гонить туди, а кабан сюди, то піп 

смикає, смикає його, а тоді кабан як повернеться до попа рилом та от-

от укусить попа, той знов… гонить того кабана й ніяк дальше не 
пожене, все на одному місці крутиться»» (Білий, 1930, с. 77). Двоє 

інших попів теж мучились, сповнюючи покуту, молились з благаннями 

до Бога. Коли відкривали рот, то сипався вогонь з рота та так, ніби їм все 

нутро горіло (Білий, 1930, с. 77). 

Важкою є кара за непокору Божій волі. У «Странствиях по тому 

свету…» П. Куліша йдеться про те, що Дубиниха на тому світі побачила 

покійного селянина Семена Бабинця, котрий колись обмирав. Він стояв 

по пояс у жару, як горщик на припічку. Диференційною ознакою цього 

епізоду є не лише знайомство на цьому світі обмерлих, а й діалог між 

ними. Так, Дубиниха не чекала пояснення від дідуся, котрий її 

супроводжував, а сама запитала Семена про причину його мук. Як 

з’ясувалось, той ще парубком обмирав – і мав можливість 

«подорожувати» іншим світом, поспілкувався з дідом, що сидів і все 

докупи лика зв’язував: «Оце одріже од жмутка два шматочки та 

зв’яже докупи та й повісить на кілочку, одріже, зв’яже та й повісить 
на кілочку». У такий спосіб дідусь пари парував. І напророкував 
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Семенові пару: це мала бути дівчина, яка на святках у корчмі перша 

підійде до танцю. 

Замість того, аби підкоритись Божій волі, обмерлий вирішив чинити 

по-своєму: «Коли ж буде хороша, то буду сватать, а як же погана, то 

візьму каменя з собою та і вб’ю» (Куліш, 2015, с. 207). Так і зробив, але 

упродовж майже двох років так і не зміг знайти собі пару: усі дівчата 

відмовляли. Якось зайшов в крайню хату в сусідньому селі і посватався 

– оддали. Отож і став жить з нею. Згодом усе відкрилося: Семен почув, 

як подруги дружини, оглядаючи її волосся, запитали про шрам на голові, 

на що та відповіла: «ще дівкою гуляла раз на святках у корчмі; а один 

вражий син здурів чи впився, – ухопив каменюку та мене по голові; то 

трохи не вмерла; та вже якось одхаяли» (Куліш, 2015, с. 207). 

Як бачимо, Семен за те, що пішов проти Божої волі, на «тому світі» 

стояв по пояс у жару (Куліш, 2015, с. 207).  

Людину карають і за легковажне життя, бо потрібно жити з користю 

для інших. Так, бачили в пеклі діда з бабою, що, взявшись за руки, 

крутилися приспівуючи: «ріж мене, рубай мене, печи мене, складай 

мене» (Білий, 1930, с.81). Святий Петро пояснив, що ці люди за життя 

нічого доброго не зробили, а тільки крутилися туди-сюди. 

За нечистоту переходить душа у безрогу шкапу: «Коли в першу, то 

добре, бо швидко спокутується; свиня пожиє з чотири роки, її 
заріжуть і душа свобідна; у шкапі ж мусить довго бідувати» (Онищук, 

1909, с. 49). 

Хто не прийняв подорожного до хати або вигнав кого з дому – їздить 

на свинях. А той, хто взимку не пустив до хати подорожнього – «горить 
у полум’ї між двома дубами й кричить: «Ой, пробі! Укрийте мене, бо 

замерзну! Ось укрийте мене, бо замерзну!» Провідник розповів: «Оце… 

той чоловік, що просився на ёго зімою в хату подорожній: а на дворі 
була метелиця та хуртовина, а він горить у поломьі, а йому ще здаетця, 
що холодно, и терпить він таку муку, як той подорожній терпів од 

морозу» (Білий, 1930, с. 80).  

П’яниці в казанах киплять у горiлці, яка горить синім вогнем 

(Терещенкова, 1930, с. 101). Іншій завмиральниці апостол Петро явив її 

батька, який страждав спокусою до горілки. Перед чоловіком стояв стіл, 
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застелений чорною скатертиною, на якому була незліченна кількість 

спиртних напоїв, але той навіть торкнутись не міг до них 

(Етнографічний збірник, 1902, с. 70). Інший обмерлий бачив ще гіршу 

покуту за пияцтво і розпусту: «Спіжова піч, а в тій печі вашка вогненна 

кєпінь, коло тої печі сидит черлений страшний дїдо, а в того дїда 

велика залізна довбня. Тот чоловік, що мене водив, закликав на грішників 
та й каже: «Цей чоловік ме стояти на задї, та ме дивити си на страх и 

кару Божу». – Я стою та дивлюси: с тої зелїзної печі верло чорно жінку, 
а тот дїдо черлений каже: «Иди, вибери собі кого хочеш в данець». – И 

вна прийшла и взєла такого самого єк вна чорного і завела перед печі 
данець. Оден данець відданцувала, та й стала. Вітак хайнула попід 

плеча чоловіка, а тот черлений дїдо загнав їх довбнею у кєпінну 
пропасьть, аж загриміло та зашуміло за ними. Відтак з тої зелїзної 
печі викєнуло другу жінку, а тот черлений дїдо сказав знов, аби собі 
вибрала єкого чоловіка. Тая жінка вібрала собі чоловіка до данцю, а він 

зі страху упав, а черлений дїдо каже до неї: «Ануко, бери другого, маєш 

в чім вібирати». Такі страшні танці тривають увесь час без перерви» 

(Білий, 1930, с. 79). 

Курці і на тому світі палять люльки, сидячи у темних кімнатах, повних 

диму (Білий, 1930, с. 79). 

Для скупих людей також відведено своє місце по той бік життя. Вони 

їдять з помийниці, на їхніх столах замість страв змії лазять (Білий, 1930, 

с. 79). Кулішева завмиральниця бачила волів «у такому спашу, що й ріг 
не видно з трави, а самі худі-худі, як дошка. А біля їх ходять воли по 

самій землі – ні травинки під ногами нема, да жир аж по землі 
тиліпається». Дід пояснює, що худі воли – це багаті люди, що самі жили 

в розкошах, а бідним не допомагали; ситі ж воли – то бідні люде, що 

«од свого рота одиймали та старцям із посліднього давали» (Куліш, 

2015, с. 206). 

Одного обмерлого чоловіка сивий дід водив по небу, аж поки вони не 

зайшли до місця, схожого на пасовисько. З однієї сторони була трава 

«аж по шию», там паслась корова «така суха, що крий Господи!». З 

іншої ж сторони пасовиська трава «така, що ледь вистачає», то там 

пасеться корова тлуста (Гнатюк, 1912, с. 78). Дід витлумачив таку 
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картину як кару за гріх скупості: суха корова – скупий чоловік, а 

вгодована – то чоловік щедрий, що кожному давав при житті. Одна 

жінка бідним людям подарувала теля, яке на тому світі стояло перед нею 

(Куліш, 2015, с. 70). Тож скільки подав милостині за життя на цьому 

світі, стільки буде їжі й всього іншого на тім.  

В. Білий зазначав, що милостиня важливіше, ніж просто жити 

безгрішно (1930, с. 72). Тому побутує міркування, що душі, які за життя 

давали милостиню, потрапляють до раю. Очевидно, що і п’ята заповідь у 

Євангелії від Матвія теж цьому повчає, адже там мовиться, що блаженні 

милостиві, бо вони помилуванні будуть (1930, с.72). Так, перед скупими 

стоїть посуд з різноманітними стравами, але їсти їх вони не можуть, бо 

за життя були скупими і милостині не давали (Терещенкова, 1930, с. 98). 

У записах С. Терещенкової чоловік, мандруючи тим світом, побачив стіл, 

на якому нічого не було «тілько сухар та двоє яблук і віхтик соломи» 

(1930, с. 98), і попросив поводиря по тому світу пояснити, що це за такий 

стіл. Почув у відповідь, що це він сам, бо за життя нікому нічого не 

давав, лише кинув собаці сухаря, а дітям дав два яблука, віхтик соломи – 

бідному на вустілки як перезувався, бо чоботи протікали. А перед тими, 

що не скупились – стоять наїдки і різні, «свічок без ліку» (1930, с. 98), і 

чого душа забажає, бо що дане ближньому від щирого серця, 

повертається сторицею. 

Як ідеться у фольклорних матеріалах, гріхом скупості за життя 

страждала мати святого апостола Петра. Цікавий текст запису П. Куліша, 

в якому мати титаря Онисима, який «бідним помагає і ніколи жодної 
душі не обідив, і ні в одному слові не збрехав» (Куліш, 2015, с. 207), була 

дуже скупою і за все життя навіть нікому шматка хліба не дала. Але 

одного разу, коли працювала в полі, кинула одну цибулину старцеві, що 

повз неї проходив. Так як за життя більше нічого гідного не зробила, то 

саме ця цибулина лежить перед нею в пеклі. Онисим як праведник перед 

Господом просив Христа визволити душу матері. Ісус мовив: «Вельми 

грішна твоя мати. Візьми хиба оту цибульку, що лежить перед нею, та 

коли витягнеш її з тиї бездни, то нехай і вона буде в раю з тобою». 

Матір, звісно, схопилась за ту стрілку, та численні гріхи, що так 
начепились на ту бідну душу, переважили цибулину і та порвалась. Так 
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матір і впала в гарячу смолу (Куліш, 2015, с. 207). Оповідання про 

«Петрову матір» (грішницю, що її намагається витягнути з пекла 

праведний син чи родич) трапляються досить часто і мають зв’язок з 

іншими жанрами фольклору. Так, відома паремія повчає: позичивши 

голку, обов’язково повертай з ниткою, щоб було на чому вилізти з пекла. 

Подібний сюжет зустрічаємо і в новелі-притчі «Павутинка» 

японського письменника Акутагави Рюноске, а також у романі 

Ф. Достоєвського «Брати Карамазови», де подано коротку притчу 

Грушеньки про те, «що вона загалом є великою грішницею, але все ж 

зробила одну добру справу – подала прохачеві власну цибулину» (Івашків, 

2009, с. 285). 

У людській свідомості Бог милосердний, а тому помилує навіть тоді, 

коли серед усіх гріхів знайдеться одне добре діло, як ота цибулина. 

Відповідно до цього і нитка, засилена в чужу голку, може слугувати 

приводом до спасіння душі. У народі кажуть, що не можна води 

шкодувати, а хто пошкодує, то на тому світі матиме за це відплату. Один 

чоловік не давав подорожньому серед жаркої днини води, мовляв, що 

краще вилити на ниву, ніж йому дати. За це йому тепер «рівчак через 
горло біжить, а він ще пить просить, й до віку вічного буде йому так 
жарко да тяжко, як тому старцеві, що йшов дорогою» (Куліш, 2015, 

с. 307). Важливість милостині також і в тому, що в народних легендах 

Господь частоє уособленням жебрака або подорожнього. Напевно, це 

випливає з Біблійних слів: «Прийдіть, благословенні Мого Отця, 
посядьте Царство, уготоване вам від закладин світу. Бо Я голодував 
був – і ви нагодували Мене, прагнув – і ви напоїли Мене, Мандрівником Я 

був – і Мене прийняли ви, був нагий – і Мене зодягли ви [...]. Поправді 
кажу вам: що тільки вчинили ви одному з найменших братів Моїх цих – 

те Мені ви вчинили» (Матвія 25:34–36; 45). Тому, дане ближньому – дане 

самому Господу. 

Існує й розповідь однієї жінки, котра дала дідові-прохачеві кілька яєць, 

які донька приготувала для продажу. Донька за це докоряла матері, а 

вночі їй приснився сон, у якому до неї прийшов покійний батько. Вона 

запитала: «Може, тобі дати обідати?» А він каже: «Не хочу я обідати! 
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Ви вчора дали ціх дві яйці – як я наївся, як я ситий, то я навіть ни знаю, 

скільки я буду ситий!» (Іваннікова, 1997, с. 55). 

Одна жінка завмерла через те, що любила лаятись. На тому світі 

побачила муку за цей гріх і винагороду за відмову від цієї гріховної 

звички. Тож після того як «ожила», вже не лихословила. За це Господь 

до трьох літ послав їй багатий урожай та повні комори хліба 

(Терещенкова, 1930, с. 104).  

Фольклористи зафіксували текст із мотивом лайки, в якому ішлося 

про те, що одна селянка лаялась за будь-яких обставин і все такими 

недобрими словами. Та одного разу їй приснився сон: перед нею стояв 

ангел і тримав у руці книгу, де була записана уся лайка. Ангел застерігав, 

що продовження такого способу життя призведе до смерті душі – пекла. 

До слова, «хто не лаявся на цьому світі – той має там повну комору 
хліба» (Терещенкова, 1930, с. 104). 

Вкрадене на добро не піде. Тяжкий гріх що-небудь красти, бо що б за 

життя душа не придбала для себе, то курка (або інше, що вкрали) це 

роздряпає (Терещенкова, 1930, с. 104).  

У народі побутує думка про те, що першими до пекла підуть 

священники та дяки. Можливо, тому душа деяких дяків не йде одразу до 

неба через те, що в церкві правлять не серцем, а так, щоб швидше 

закінчити. Тому й мають цей гріх (тобто, неналежне виконання роботи) 

покутувати. 

Чоловік і дружина, що жили в незгоді, сперечалися і не слухали один 

одного, на тому світі стають птахами, часто соколами, які б’ються 

крильми безперестанку. І так битимуться аж до кінця світу (Гнатюк, 

1912, с.68).  

Хабарники дуже важко мучаться за свої безбожницькі вчинки. Перед 

ними лежить нечесно зароблене. Завмиральникам доводилось бачити і їх. 

До прикладу наведу розповідь про панського прикажчика, «що загадував 
на роботу ще за кріпацього права, і коли він приїде, то скаже на якого 

підлітка іти на роботу, та батькові і матері шкода свого сина, і щоб 

прикажчик сказав панові, що син іще малий, вони давали хабаря йому» 

(Білий, 1930, с. 69). За це хабарник горить в пеклі, тільки стоїть 

нагнувшись аж до землі, бо усі хабарі лежать у нього на спині. 
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Срібнолюбці обкладені розпеченим золотом і грошима (1930, с. 69). 

Брехуни висять підвішені язиками до стовпа або язиками облизують 

розпечені сковорідки.  

Отже, проаналізувавши значну кількість оповідей українських 

завмиральників, тобто, людей, котрі в стані клінічної смерті, сну або 

втрати свідомості «мандрували» тим світом, бачимо, що центральним 

об’єктом цих текстів є потойбіччя, яке розкривається перед нами в 

контексті гріха і покути за нього. Відтак, пекло, рай і чистилище – це 

амбівалентні величини, що становлять основні стрижні потойбічного 

життя. Саме перелік мук за скоєння найбільш поширених гріхів, зокрема 

супроти батьків, вбивство, перелюб, унинія, жадібність, гнів, блуд, 

черевоугодництво тощо, дає можливість простежити рівень покути за 

них, звернути увагу на місце спокутування (пекло, чистилище) та 

винагороди (рай). Оскільки декому із завмиральників доводилось бачити 

самого Ісуса Христа на тому світі, то варто зауважити, що Він 

настановляв: у світі живих розповідати про побачене і спонукати не 

грішити: до корчми в неділю і свята не ходити та іншим казати, що це 

гріх великий, бо Господь не для того створив чоловіка, щоб пив та 

пустоту провадив, лише щоб «чоловік молився, щиро працював, а свою 

працю не пропивав та свій музіль не гайнував» (Гнатюк, 1912, с. 73). 

Щоб блудства не провадити, інших не кривдити, подружжю по правді 

жити, сусідам не сваритись і добрим бути та «шоби люди оден другого 

любив, та всякі инші гріхи, шоби люди не робили, а я их за се му 
благословити; а як не мут по божому жити, то мут в огни горіти, як 
тії грішні душі, шос бачив» (Гнатюк, 1912, с. 71). 
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Abstract 
 

The question of happiness has always lingered in the minds of humanity. Maryna 
Hrymych explores what a person needs to become happy in the modern age of money 
and consumption. Through the journey of the protagonist in his life after death – the 
second life - Hrymych tries to show the readers that happiness we feel when buying or 
consuming something is only fleeting. On the other hand, the happiness from sharing 
and creating is long-lasting and fulfilling. “Second Life” explores the question of 
what a person has to give up in order to become happy. This article analyzes the 
spiritual search of the protagonist in a world where personal happiness is identified 
with the purchase and consumption of material values and unravels his path to finding 
meaning in life. 
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У РОМАНІ МАРИНИ ГРИМИЧ 
“SECOND LIFE” 

 
Олена Щегель 

 
 

Анотація 
 

Роман Марини Гримич “Second life” висвітлює тему, актуальну для сучасного 
урбанізованого суспільства – як людині знайти щастя у світі, де панує 
споживацтво, і чи щастя в такому суспільстві можливе взагалі. Ця статття 
аналізує душевні пошуки головного героя у світі, де особисте щастя 
ототожнюється із купівлею і споживанням матеріальних цінностей і розгядає 
його шлях до пошуку смислу життя. 
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The question of happiness has always lingered in the minds of humanity. 
But even as we advance into the new millennium, the pursuit of happiness 
continues to be tiring and seemingly unending for many in societies around 
the world.  There are countless books on how to become happy easily found 
in bookstores everywhere and many go on to become bestsellers1, according 
to the World Happiness Report and NEF which is responsible for the Happy 
Planet Index. Nevertheless, modern humans do not seem to be less prone to 
depression, anxiety, or discontent, than their predecessors, nor are they 
happier. A major reason for our unhappiness is the fact that we live in a 
consuming society. 

According to Lee, Heungtak’s research of Georg Simmel’s The Philosophy 
of Money, before the advent of consumption-based society, people used to 
consume only as much as was needed to sustain their existence, while 
overconsumption was considered harmful not only for the individual but also 
for the society as a whole (Lee, 2001:401). Today however, the situation is 
quite the opposite whereby most of members of society seem to be indulging 
in overconsumption and those who attempt to refrain are considered 
exceptions to the rule.  For many people in today’s modern society, 
purchases are made in order to obtain a feeling of gratification, which is 
misinterpret as happiness. 

Maryna Hrymych’s Second Life explores the question of what it is that 
makes a person happy and whether it is possible to become happy in a 
consumption-based society. 

Consumerism first arose in the 19th century but gained ground after the 
WWII, accompanying the intensification of globalization. In a consumer-
based society, the actions of the members are influenced by the principles of 
the market economy and one’s real worth is proved not through a person’s 
productivity but through his consuming capacity (Gay, 1996:76). If the core of 
production culture is creating something for others, consumer culture is 
focused on the practice of consumption that is egocentric. 

In order to understand the correlation between consumerism and happiness, 

 
1 A search on Amazon.com shows more than 90,000 results for the word ‘happiness’ while a 

corresponding search on Google.com provides more than 220 million results. 
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it is crucial to first define what happiness is. Although the meaning of 
happiness varies among individuals, there are philosophical definitions that 
can be said to be representative for each era. Aristotle was the first known 
Western thinker to attempt to define and explain happiness 1  in his 
Nicomachean Ethics. For him, “the function of man is to live a certain kind of 
life, and this activity implies a rational principle, and the function of a good 
man is the good and noble performance of these, and if any action is well 
performed it is performed in accord with the appropriate excellence: if this is 
the case, then happiness turns out to be an activity of the soul in accordance 
with virtue” (Aristotle, 2004:1098a13). Aristotle’s happiness is not a 
pleasurable sensation but an ultimate evaluation of a person’s life. 

By the 1700s, utilitarianism became a major philosophical train of thought 
that replaced Aristotle’s approach to happiness with the idea of minimizing 
suffering and maximizing pleasure. After Jeremy Bentham and other English 
philosophers elaborated on this view, the 18th century became the turning 
point of our understanding of happiness – it was no longer the evaluation of 
one’s life but a feeling, an emotion, something that makes us smile and brings 
pleasure. Utilitarians argued that “the greatest happiness of the greatest 
number” was the ultimate good for society and supported free trade as they 
recognized personal freedom as a necessary means for achieving happiness 
and thus, creating the first theoretical foundation for globalization. 

The eighteenth century signalized the beginning of the era of the pursuit of 
happiness with highlights being Jean Jacues Rousseau’s Theories of social 
contract and the United States’ The Declaration of Independence. The former 
argued that the most important function of the government and social rules is 
to make all citizens happy. The latter stated that “all men are created equal, 
that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that 
among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness”. Such 
perspectives of the Enlightenment have continued to influence our perception 
of happiness to this day. Before the Enlightenment, people often sought the 
meaning of life in beauty, honor, or virtue. Today, finding happiness is 

 
1  Approximately at the same time in the Orient, Mencius drew similar conclusions of 

happiness as cultivation of virtues though Confucianism’s emphasis on social virtues more 
than individual ones, contrary to Aristotle. 
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generally the goal of one’s life. McMahon argues that the reason humanity has 
become obsessed with the pursuit of happiness is due to a decline in religious 
beliefs and economic prosperity. He claims that a person can only worry about 
how happy he or she is only when all other needs are satisfied. Therefore, 
happiness is referred to as a kind of luxury (McMahon, 2006). 

The pursuit of happiness has become a Hedonic treadmill of consumer-
based society - when a person’s economic expectations and desires rise in 
accordance with an increase in income but the feelings of gratification or 
happiness do not follow. In other words, despite living more prosperously 
now than in any other period of human history, happiness (or contentment) is 
not lasting for today’s populace who try to obtain it through the buying of 
more goods but soon find themselves on a never-ending Hedonic treadmill. 
Artem – the protagonist of Maryna Hrymych’s novel Second Life – is a typical 
product of consumer-based society. Born in Ukraine and raised in a poor 
family, he later gets a chance to study in the U.S. but his life is far from 
glamorous – he lives in a dirty room in Chinatown and works odd jobs to pay 
for his lodgings and food. The goal of his life is to pull out of poverty in any 
way possible. 

The person who helps Artem get a room in Chinatown is Li, a Vietnamese 
girl whom he met at the university library when they were both freshmen. 
After helping Li with her assignment, the two start living together until it is 
time for Artem to go to London for his master’s degree. Despite living 
together for four years, Artem’s relationship with Li has nothing to do with 
love. Not once does he refer to her as his girlfriend as he sees her as nothing 
more than a ‘commodity’. Li cooks, washes and irons his clothes, cleans his 
room while not asking any questions, and thus is a comfortable ‘utility’ that 
helps him concentrate on his work and studies. She also helps him feel less 
lonely in a foreign country, and gives him a feeling of warm affection which 
he accepts but never reciprocates.  He never considers Li’s feelings until he 
dies and finds himself in a ‘second life’, finally acknowledging her as a 
human being and not a mere object needed for the moment. 

With the role of money becoming increasingly important, relations between 
people in society have steadily become more fragmented.  In a society ruled 
by money, relations between people last only as long as there is a deal to seal. 
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Then, when the deal is no longer profitable to either of the parties, the 
relationship is broken, which makes it hard for people to find genuinely deep 
affection (Lee, 2001:22). Artem is a person not capable of real affection which 
is evident from his relationship with both poor Vietnamese student Li and 
wealthy English aristocrat Elizabeth. 

By the time he enters graduate school at Oxford, Artem has already become 
more affluent than most of his peers by virtue of his talent in trading stocks. 
Despite being no longer poor, he is still not happy as begins to crave social 
status and recognition in society. For accomplish this, he joins the 
astronomical society which he has no sincere interest in but where the cream 
of English society are members, with whom he tries to befriend. At the same 
time, he becomes friends with Elizabeth – a student from one of his classes – 
but is not attracted to, even referring to her as ‘Ugly Betty’. That changes after 
Elizabeth invites him for a Christmas dinner at her home. Artem discovers 
that Elizabeth’s father is a lord and she is an heiress to an enormous fortune 
and a title. In his eyes, she is not longer and Ugly Betty but ‘Queen Elizabeth’. 

Artem despises himself for his change in attitude towards Elizabeth as he 
knows too well what brought it about, but still cannot help but desire her – not 
as a person but a mean, a utility for getting something he wants. For him, 
there is no radical difference between Li and Elizabeth. They are both 
profitable deals but as soon as the deal loses profitability, he is ready to end it 
and move on to the next one to fulfill his superficial desires. He treats people 
coldly, as if they were things that can be disposed of when they are no longer 
necessary and replaced with new ones, more suitable for his needs. Hrymych 
shows Artem as a collective image of modern people for whom calculative 
and quantitative aspects replace qualitative aspects of relationships. 

We first see Artem as a person captivated by money and consumption but 
he soon loses his ability to feel satisfied and happy with his achievements. He 
later realizes that with his money, there is virtually nothing he cannot buy and 
at that moment, all ‘merchandise’ loses its attraction for him. But as Artem 
knows no other means for achieving what he believes is happiness, he starts to 
slide into depression which becomes severe after the suicide of Elizabeth’s 
father, Sir Charles, with whom Artem had grown very close. Seeing himself in 
Artem, Sir Charles writes a letter to him before committing suicide. In it, Sir 
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Charles confesses that the reason for his choice is an illness - a growing 
darkness, an emptiness within his chest. Artem understands all too well that 
Sir Charles is not talking about physical illness. 

 
His illness was not that of a body. Sir Charles’s body was healthier 

than that of anyone else Artem knew. Sir Charles’s illness was that 
only rich intellectuals suffer from. Neither just rich people, nor just 
intellectuals. That was a rare disease striking only rich intellectuals… 
There was a scientific name for this disease but Artem knew it was a 
‘disease of the void soul’. The abyss within you. Nothing you cannot 
have. Everything you have you achieved by yourself. You have built a 
fortress of wealth. And you know that you could not live without this 
money, live like an average person. But you also know all too well that 
it is this money that is holding you back from unfolding your potential. 
You were not given life to climb to the top of the social ladder and 
spend your days in narcissistic self-admiration. You were gifted with 
exceptional intelligence not to achieve success without breaking a 
sweat just for yourself, you were gifted with it to make the world a 
better place! ... The abyss inside your soul grows until it becomes 
incompatible with life… (Hrymych, 2010:131) 

 
Trying to escape the fate of Sir Charles, Artem realizes that the only way to 

do this is to escape from the city which is the center of consumption and 
calculative deals. In the city, there is nothing a person can do but consume and 
it is a space where genuine affection cannot exist anymore. His intuition 
compels him to run as far away from the city as possible until he finally finds 
himself in the middle of a prairie, living in an old trailer with Dave, who 
thinks of himself as the scum of society. 

Dave lives in the prairie because he tries to escape from the city and its 
consumerism but his reasons for running away differs from Artem’s. Living 
all his life in a small town in the prairies and working at a gas station, Dave is 
quite content with his life until one day he goes to the city to see his daughter 
and her newborn child. Finding himself in the world of consumption, he 
realizes that his humble way of life was something to be ashamed of. But he 
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also knows that he would never be able to fit into this cruel world of money. 
After returning to his small town, Dave can no longer be content with his life 
as he feels he is “the scum of society” and is now convinced that working at a 
gas station for his humble salary is humiliating. Thus, he quits his job and 
moves into an old trailer on a bankrupt farm which belonged to his 
grandfather. For him, it is his only choice as he cannot fit into consumer-based 
society nor is this society capable of accepting him. As Simmel writes, in a 
society of consumption, the distinction between oneself and others is only 
possible through the amount of money we spend. Those spending the least 
money are doomed to become the outcasts (Simmel, 2004). Dave is a 
caricature of the typical outcast of a consumption-oriented society. 

Living on the farm in the middle of nowhere, Dave and Artem are 
surrounded by nature but have no connection with it. For them, it is merely 
background. Their failure to establish a connection with the wilderness is why 
instead of feeling better after escaping from the city, their depression only 
worsens. Humans come from nature, return to it, and cannot survive without it. 
But consumer-based society considers nature as to be property, an object of 
consumption. Rejecting obsessions for possessions is the only way to 
reconnect with nature and obtain its vital power. Although Artem gives up all 
his possessions, leaving them in the city, as a person who spent his all life in a 
megapolis, he cannot find a way to reconnect with nature by himself. He 
needs something he knows and understands, a familiar medium to help him. 
He finds such medium in an old tractor. The moment he turns on the engine, 
he feels the vibration beneath him, from machine in contact with nature itself. 
These vibrations become the impetus that gives him the strength to live and 
awakes him from his depression. He realizes that as a human, he is not the 
owner of the nature around him and by letting go of this perceived possession, 
he frees himself from the grip of consumption society, and now realizes that 
he can only achieve happiness by sharing his life and his affections with 
others. At that moment Artem finally seems to find meaning in his life, he 
suddenly dies from a heart attack and finds himself in a so-called ‘second life’ 
– life after death. The reader might be perplexed by such turn of events but it 
is necessary as Artem has not yet given up his attachment to his one final 
possession – his life. Thus, death is the only way he can be free.  When he 
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first finds himself in his second life, he is full of complaints about why he had 
to die at the young age of thirty-three. This shows that he still cannot let go of 
this last possession. He first believes that his death the deliberate work of God 
as it is God who creates and controls everything. But through his journey in 
his second life, he soon realizes that he is wrong. He receives the shocking 
revelation that ‘the Creator’ is not God, and that anyone can become a Creator. 
He now understands what Sir Charles meant in his suicide note when he wrote 
that we are born to make the world a better place – that it is the humans’ job, 
not God’s. 

Hrymych leaves unanswered in her novel, the question of whether God 
really exists.  She also appears to not own anything. In Second Life, she 
emphasizes that goods and possessions should not be used to satisfy one 
person’s pleasures and desires, but be viewed as mere tools to achieving 
happiness through the sharing of them with others, without being obsessed 
with possessing them. She encourages readers to pursue sustainable happiness 
and continue making efforts to “make this world a better place”. 

 
  



Korean Journal of Ukrainian Studies (Vol. 1/No. 1/2020) 202 

References 
 

 
Aristotle. (2004). Nicomachean Ethics. Hugh Treddenick, editor. London: 

Penguin. 
Eggleston, Ben and Miller, Dale. The Cambridge Companion to 

Utilitarianism.UK: Cambridge University Press, 2014. 
Gay, Paul. (1996). Consumption and Identity at Work. London: Sage 

Publications. 
Hrymych, Maryna (Гримич, Марина). (2010). Second Life. Kyiv: Duliby. 
Lee, Heungtak (이흥탁). (2001). Georg Simmel의 소비사회학이론. 

한국외국어대학교 논문집, 33, 381 – 405. 
McMahon, Darrin. (2006). Happiness: A History. New York: Grove Press. 
Rousseaus, Jean Jacues. (2015) The Social Contract. New York: Wallachia 

Publishers. 
The Declaration of Independence. (2016, May 26) Retrieved from 

http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html  
 
 



 

Guideline for Manuscript 
  

   

 Editorial Review and Acceptance 
 

 Korean Journal of Ukrainian Studies welcomes manuscripts that deal with 

themes concerning Ukraine and neighboring nations with an interdisciplinary 

approach in the area of arts, culture, folklore, anthropology, literature, linguistics, 

history, economy, politics, international relations, society, and other relevant 

topics. KJUS publishes rigorous theoretical or empirical research articles, 

review articles, research notes, and book reviews. 

 

 The acceptance criteria for all papers are the quality and originality of the 

research and its scholarly significance to our readership. Submitted 

manuscripts should be original pieces of work that have not been published in 

other places or not currently on offer to another publisher. Except where 

otherwise stated, manuscripts are peer reviewed by two anonymous reviewers 

and the editor. Final acceptance or rejection rests with the Editorial Board, who 

reserves the right to refuse any material for publication. 

 

 Manuscripts should not exceed 10,000 words including references and 

endnotes. They should be written in a clear, concise, direct style. Where 

contributions are judged as acceptable for publication on the basis of content, 

the Editor and the Publisher reserve the right to modify typescripts to eliminate 

ambiguity and repetition and improve communication between author and 

reader. If extensive alterations are required, the manuscript will be returned to 

the author for revision. 

  

Submission of Manuscripts 
Submissions should be made via e-mail (ukraine@hufs.ac.kr) or submission 

system (in-progress). 

  

  



Korean Journal of Ukrainian Studies (Vol. 1/No. 1/2020) 206 

Instructions for Authors 
All articles in this journal have undergone editorial screening and double-blind 

peer review by three reviewers. Reviewers include the editorial board and 

scholars in various fields. Authors are requested to submit four files: 1) A 

blinded manuscript without any authors ’names and affiliations in the text, 2) a 

cover letter, 3) authors ’checklist, and 4) a copy of the plagiarism check result. 

i) The manuscript should contain an abstract of no more than 200 words and 5-

6 keywords. In cases of multiple authorships, we need the preceding 

information for each of the authors, but one author should be clearly designated 

as the contact author. Once designated, that individual will receive all 

communications from KJUS. Please submit the manuscript online or send it via 

e-mail to ukraine@hufs.ac.kr. E-mail submissions will not be returned. 

Copyright on contributions passes to KJUS upon publication. 

ii) Cover letter should include all authors' names, all authors ’institutional 

affiliations (degree, position, department, institution, and nationality), all 

authors ’e-mail addresses, telephone number, and brief biographical notes for 

all authors that describe each author’s research interests. Any 

acknowledgments, disclosures, or funding information should also be included 

on this cover letter.  

iii) Cover letter must be accompanied by the following statement:  

My name is (PRINT YOUR NAME) and I would like to have my manuscript 

entitled " (PRINT THE TITLE OF YOUR MANUSCRIPT) " be considered for 

publication in KJUS. This letter indicates that the aforementioned manuscript 

has not been published elsewhere, nor is it being considered in any other 

journals. This letter also indicates that I have fully read and understood the 

publication ethics of KJUS as indicated on the website and that the manuscript 

has not been plagiarized in any ways. Should you find any issues/problems 

concerning the content of the manuscript I hereby state that I will take full 

responsibility. 

The references list should contain the complete publication details. KJUS 

editorial office will send detailed instructions for KJUS's endnote and reference 

style upon request. Please also consult KJUS website (under construction) or 

contact the editor at ukraine@hufs.ac.kr  

  



Korean Journal of Ukrainian Studies (Vol. 1/No. 1/2020) 207

Manuscript Length and Style 
 
Spelling. For English, the Journal uses US spelling and authors should 

therefore follow the latest edition of the Merriam-Webster's Collegiate 

Dictionary.  

 

Abbreviations. In general, terms should not be abbreviated unless they are 

used repeatedly and the abbreviation is helpful to the reader. Initial use of the 

word should be in full, followed by the abbreviation in parentheses, thereafter 

use the abbreviation only.  

 

Figures & Tables. The Journal does not accept color figures. Figures & Tables 

should be submitted in black and white only. The caption of a figure should go 

beneath the image with the source credited at the end of the caption. The 

captions of a figure should be above the table, with the source included as a 

note below the table beginning with the word Note.  

 

Length & Style. A manuscript may be up to 10,000 words including notes and 

references; excluding 200 words for abstract. The manuscript pages should be 

numbered consecutively, including tables, graphs, and appendices. All the text, 

endnotes, bibliographic citations, and appendix materials in a manuscript must 

be double spaced, printed in a 12 point Times New Roman font and in Microsoft 

Word file. Tables (texts within tables) may be single-spaced. Authors should 

submit manuscripts following the reference styles in the examples below. For 

specific formatting style of citations and references, please refer to articles in 

the most recent issue of the KJUS. For unusual style or formatting issues, 

please contact KJUS. 

  

  



Korean Journal of Ukrainian Studies (Vol. 1/No. 1/2020) 208 

References in Text 
1. References within the text should include, in parentheses, last name of 

author, year of publication and paging where necessary: (Birt, 1993, p. 3). 

2. If the author's name appears in the text, only the year and paging are 

enclosed in parentheses: Tetlock's study (1985). 

3. References to more than one work in a single year by the same author are 

distinguished by letters following the year: (Herrmann, 1985a, 1985b). 

4. For more than two authors, list all the authors in the signal phrase or in 

parentheses the first time you cite the source. Use the word “and” between the 

authors' names within the text and use the ampersand in parentheses: (Kernis, 

Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993). In subsequent citations, only use the first 

author's last name followed by “et al.” in the signal phrase or in parentheses: 

(Kernis et al., 1993). 

5. Authors with same last name are distinguished by first initial: (A. Baron, 1989; 

S. Baron, 1989). 

6. Footnotes should be used only for substantive comments. Do not integrate 

footnotes into the text but provide them at the end of the text. 

  

References 
Journal Articles  

Basic form  

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of 

Periodical, volume number (issue number), pages. 

Article in a Newspaper  

Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy 

policies. The Country Today, pp. 1A, 2A. 

Books 

Basic Format  

Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. 

Location: Publisher. 

Article or Chapter in an Edited Book  

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In A. A. 

Editor & B. B. Editor (Eds.), Title of book (pages of chapter). Location: Publisher. 

  



Korean Journal of Ukrainian Studies (Vol. 1/No. 1/2020) 209

A Translation  

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott & 

F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work published 1814) 

Other Print Sources 

Dissertation, Published  

Last name, F. N. (Year). Title of dissertation (Doctoral dissertation). Retrieved 

from Name of database. (Accession or Order Number) 

Report From a Private Organization  

American Psychiatric Association. (2000). Practice guidelines for the treatment 

of patients with eating disorders (2nd ed.). Washington, DC: Author. 

Conference Proceedings  

Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: 

The First International Conference on Computer Support for Collaborative 

Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Electronic Sources 

Article From an Online Periodical  

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of Online 

Periodical, volume number (issue number if available). Retrieved MM DD, 

YYYY, from http://www.someaddress.com/full/url/ 

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People 

Who Make Websites, 149. Retrieved January 14, 2019, from  

http://www.alistapart.com/articles/writeliving 

Newspaper Article  

Author, A. A. (Year, Month Day). Title of article. Title of Newspaper, Retrieved 

MM DD, YYYY, from http://www.someaddress.com/full/url/ 

Chapter/Section of a Web Document or Online Book Chapter  

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. In Title of 

book or larger document (chapter or section number). Retrieved January 14, 

2019, from http://www.someaddress.com/full/url/ 

Qualitative Date and Online Interviews  

Butler, C. (Interviewer) & Stevenson, R. (Interviewee). (1999). Oral History 2 

[Interview transcript]. Retrieved January 14, 2019, from Johnson Space Center 

Oral Histories Project Web site: http:// 

www11.jsc.nasa.gov/history/oral_histories/oral_histories.htm 



Korean Journal of Ukrainian Studies (Vol. 1/No. 1/2020) 210 

List all references alphabetically by author, by year of publication beginning with 

the most recent. 

If you have any stylistic questions please refer to the APA 6th Edition Manual. 

  

Review Article 
Authors may review articles or other "texts" in order to show how these 

materials illuminate a larger conceptual or normative concern. Review articles 

vary in length, averaging about 8,000 words (10 journal pages). While review 

articles sometimes originate in proposals submitted to the editorial office, many 

result from invitations that our managing editor extends to specific authors. 

  

Book Review 
Book Review publishes single, double, and triple book reviews (typically 1,000, 

1,500, and 2,000 words respectively). It also publishes symposia, critical 

exchanges, and review essays. The Review section neither accepts unsolicited 

reviews, nor does it accept requests to review particular books. All pieces 

published in the Book Review section are commissioned and edited by the 

editor. 

  

 
 



Korean Journal of Ukrainian Studies
우크라이나학연구

Vol. 1 | No. 1 | 2020

Publisher Inchul Kim
Editor  Sogu Hong & Iryna Zbyr
Publication Date December 30. 2020

ADDRESS
Hankuk University of Foreign Studies, 
Global Campus 81, Oedae-ro, Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do, 17035, Korea.
Tel : +82-31-330-4873
E-mail : soguhong@hufs.ac.kr
Homepage address : httpV://ZZZ�NRUHDQMRXUQDORIXNUDLQLDQVWXGLHV�FRP

PRINTED BY
DAHAE publishing company
171-1, Inhyun-dong. Jung-gu, Seoul, Korea
Tel : +82-2-2266-9247
Fax : +82-2-2266-9247
E-mail : dhp9247@empas.com



Vol. 1 | No. 1 | 2020

From Autonomy to Independence: Evolution of Ukrainian Political Thoughts 
Sogu Hong

0HWKRGRORJ\�RI�(WKQRORJLFDO�5HVHDUFK�LQ�WKH�6FLHQWL¿F�+HULWDJH�RI�0��+UXVKHYVN\��
Historiography 

Rostyslav Konta & Viktor Pylypenko

Standard of Lviv University “Ukrainian as a Foreign language” and Certification 
Exam 

Danuta Mazuryk

Overcoming Stereotypes in the Ukrainian-Korean Intercultural Communication 
Iryna Zbyr

Ukrainian as a Foreign Language: at the Outset of Language Teaching Methodology 
Oleksandra Antoniv

The Concept of “Ukraine” in the Poems of Ukrainian Migrant Workers in Italy in the 
Early XXI Century as a Folklore and Literary Phenomenon 

Olena Hinda

8NUDLQLDQ�$QWKURSRPRUSKLF�(DUWKHQZDUH��,PDJHV�DQG�6SHFL¿FLW\�RI�'pFRU
Halyna Ivashkiv

Panteleymon Kulish and His Role in the History of 19th c. Ukrainian Literature 
Vasyl Ivashkiv

Linguistic Portrait of Ukrainians of the XVI - XVIII Centuries 
Hanna Dydyk-Meush

Terminology of the History of Ukrainian Language in the Concept of Mykhailo 
Zhovtobriukh 

Su Hyun Kim

Sin as a Mirror of the Afterlife 
Maria Hnativ

Pursuit of Happiness: Maryna Hrymych and Unhappy Human in Consumption Society 
Olena Shchegel


	KJUS Cover (1:1)(드래그함)
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