
Без минулого немає майбутнього
БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА в новітній історії Чорнобильська катастрофа 

викликала небачену «ланцюгову реакцію» окрім численних людських 
жертв та знищення значного економічного потенціалу, наслідком чор
нобильського вибуху було тотальне порушення екосистеми українсько- 
білоруського Полісся, що, в свою чергу, призвело до етнокультурної 
катастрофи в цьому регіоні. Виникла загроза утворення суцільної ме
ртвої зони, в якій обривається зв’язок поколінь.

На наших очах зникає з лиця землі унікальний історіко-етнографіч- 
ний ореол слов’янського світу — о дин з тих, що був колискою етнічної 
історії слов’янства і зберіг до наших днів неповторний подих минулих 
віків.

Нещодавно до зони відчуження прибула історико-культурна експе
диція Мінчорнобиля України.

З якою метою ви приїхали в зону? З цього запитання й почалась на
ша розмова з головним спеціалістом експедиції Ростиславом ОМЕЛЯ-
Ш К О М .

— Експедиція має на 
меті провести досліджен
ня матеріальної культури 
відселених сіл, оскільки 
ця земля зберегла подих 
старовини. Саме на цій 
території десь три з по
ловиною тисячі років то
му формувалася прабать
ківщина слов’ян, і пізні
ше звідси слов'яни роз
селилися від Балтійсько
го до Чорного моря. В 
XIX столітті ця терито
рія майже не досліджу
валась. Та ще на почат
ку 20-х років нашого сто
ліття це древлянське По
лісся було білою плямою 
в нашій етнографії.

Унікальність Прип’ят- 
сько-Поліського етногра
фічного регіону полягає 
в тому, що завдяки його 
природним географічним 
умовам (малодоступні лі
си, болота, озера), в ма
теріальній і духовній ку
льтурі поліщуків, у на
родній архітектурі, тра
диційному побуті, фольк
лорі, а особливо в народ
них говірках — законсе
рвувалися і збереглися 
до наших днів реліктові 
риси, що сягають глибо
кої давнини. Зрештою, не 
меншу цінність становить 
сучасна народна культу
ра, яка є логічним про
довженням попередніх ет
нокультурних традицій 
краю і мала б свою не
повторну перспективу в 
майбутньому, якби час 
історичного буття цієї зе
млі не зупинився у кві
тні 1986 року.

Чорнобильська катаст
рофа призвела до дестру
кції всього комплексу 
традиційної народної ку
льтури на значній тери
торії. Тільки в перший 
рік після аварії було 
евакуйовано 116 тисяч 
осіб з  186 населених пун
ктів, розташованих на 
площі 3, 5 тисячі км2. Ни
ні триває відселений лю
дей із забруднених міс
цевостей, і стає очевид
ним, що назавжди втра
чена територія українсь
ко-білоруського Полісся 
за розмірами майже та
ка, як Рівненська об
ласть.

Внаслідок вимушеного 
переселення й розпоро
шення корінних жителів 
Поліського краю розри
ваються установлені со
ціально-побутові зв’язки 
між окремими родинами, 
сусідськими кутками, се
лами, руйнується весь 
культурний мікрокосмос 
компактної етнографічної 
групи, що неминуче при
зводить до її асиміляції 
в новому, не традиційно
му в усіх відношеннях 
середовищі, де розчиня
ться і характерні полісь
кі говірки, і самобутній 
фольклор, і народна ку
льтура в цілому, яка 
протягом віків об'єднува
ла поліське населення в 
етнос.

З іншого боку, в без
людній 30-кілометровій 
зоні гинуть, покинуті на
призволяще, матеріальні 
історико-культурні цінно

сті:  старовинні храми,
традиційні господарські 
та житлові будівлі, зна
ряддя праці, предмети до
машнього вжитку, місце
вих ремесл та мистецтва,

У грудні 1989-го та 
лютому-березні 1990 ро
ку в зоні працювала «Чо
рнобильська експедиція», 
яка була організована 
редакцією журналу «Па
м'ятки України» у складі 
добровольців - етнографів 
Л. Орел, С. Верговсько- 
го, Г. Безсонова, фото
графа Мч Загреби, робіт
ника Л. Вороного та чле
на редакції О. Неживо
го (відповідальний секре
тар експедиції). Було 
встановлено, що в зоні 
відчуження нараховують
ся десятки цінних архі
тектурних споруд і тися
чі предметів народної 
культури. Серед них: Во- 
скресенська церква в Тo- 
встому Лісі, храм у селі 
Бичках, немащені зрубні 
хати в заприп’ятських 
селах Старосіллі, Кривій 
Горі, Зимовищі, Красно
му 1 традиційні для цьо
го краю плетені повітки, 
клуні, хліви, господарсь
ке начиння, вишивані ру
шники. Зрештою, все тут, 
до найменших дрібниць, 
стало вже пам’ятниками 
нашої трагічної історії, 
сплюндрованої мародера
ми і полишеної на пото
му природним стихіям.

Але найстрашніше те, 
що проводиться захоро
нения обезлюднених сіл. 
Перетворено на довгі ря
ди покручених могильни
ків Кошарівку, Новоше- 
пеличі, Копачі, Янів та 
інші села. Внаслідок цьо
го змітаються з лиця зе
млі недосліджені навіть 
не зареєстровані етногра
фічно цінні пам’ятки ма
теріальної культури на
роду, нищаться сліди ти
сячолітньої історії. Мине 
небагато часу — і вивча
ти, реєструвати буде вже 
нічого! Ось чому ми тут,

— Ростиславе Андрі
йовичу, зрозуміло, що в 
зоні відчуження багато 
пам’яток матеріальної ку
льтури. Але культура ду
ховна там де є люди, а 
в зоні їх дуже мало. Чи 
входить у ваші плани ро
бота з переселенцями?

— Наша програма роз
рахована на комплексне 
вивчення матеріальної 
духовної культури забру
дненої території Полісся. 
Мається на увазі перша, 
друга, третя зона. А це 
фактично три райони Во
линської області, північ 
Рівненської, північ Жи
томирської, північ Київ
ської, край Чернігівської. 
Оце все наша територія, 
на якій ми повинні зафі
ксувати, зберегти народ
ну культуру Полісся. Ця 
група, яка приїхала у 
зону, одна з тих, які пра
цюють за договором між 
Мінчорнобилем та інсти
тутом н а р о д о з н а в с т в а  
НАН України. Було сфо
рмовано три групи. Пер
ша, найчисєльніша, мож: - 
на сказати, вже відпра

цювала в Поліському ра
йоні. Слід зазначити, що 
за останні п’ятдесят ро
ків такої етнографічної 
експедиції в Україні ще 
не було.

Пройдено кожен насе
лений пункт Поліського 
району. Кожне село ви
вчалося під різними ку
тами зору. Напрямки та
кі: народне землеробство, 
тваринництво, господарсь
ка діяльність. Це і наро
дне життя, народний 
одяг, і народне харчу
вання. Промисли і реме
сла. Обряди, звичаї, фо
льклор. Народні віруван
ня і знання. Транспорт, 
народна архітектура. До 
речі, архітектори зафік
сували десь біля шести
десяти унікальних, старо
винних об’єктів.

Далі, в межах цього 
договору з - Інститутом 
народознавства, працює 
друга група, яка і займа
ється безпосередньо з пе
реселенцями. Група від
Інституту фольклору і 
етнографії працює над
збиранням матеріалів з 
духовної культури і ра
зом з тим готує підготов
чий матеріал для третьої 
групи, яка зараз приїха
ла до Чорнобильської зо
ни.

— Що це за матеріал?
— Це розроблена то

понімічна анкета з наз
вами сіл, кутків, хуто
рів. річок, джерел. Це 
краєзнавча анкета,  яка
передбачає шир о к и й 
спектр знань про це се
ло. І на основі цих даних 
експедиція, яка працює 
в зоні, проводить пошук 
на місцевості. Але вини
кла проблема, яку треба 
вирішувати. Бажано бу
ло б, щоб цю експедицію 
супроводжував хтось із 
переселенців, який міг би 
сказати, де є цікаве по
мешкання, де, хто жив, 
де знаходяться старовин

ні могили, поховання, ку
ргани. Міг би бути своє
рідним гідом на цвинтарі 
та показав би де похова
но відомих людей цього 
села. Бо саме кладовища 
визначають та закріплю
ють етнічну територію 
народу.

Отже, повторюю, пра
цюють три групи, які об’
єднані цілісною науко
вою концепцією, мають 
єдину програму, узгод
жену методику. Науковий 
керівник цієї теми дире
ктор Інституту народо
знавства, в минулому де
путат Верховної Ради Ук
раїни, доктор історичних 
наук С. Павлюк. Є ще 
договір з Інститутом Ук
раїнської мови, який ви
вчає діалекти відселених 
територій. їздять до пе
реселенців в Баришевсь- 
кий, Бородянський, Ма- 
карівський райони на Ки
ївщині. Вони записали 
на магнітофон близько 
30 годин тексту і зго
дом, створять фонохре
стоматію. Нещодавно в 
цю роботу включився Ін
ститут археології Украї
ни, який займається ін
вентаризацією нерухомих 
пам’яток у Поліському 
районі. В цьому році ми 
зробили масовий виїзд в 
Поліський, Іванківський, 
Чорнобильський райони, 
оскільки коштів було ви
ділено в 20 разів менше, 
ніж планувалося за про
грамою.

— Ростиславе Андрі
йовичу, ви згадали про 
роботу ентузіастів «Чор
нобильської експедиції» в 
1989— 1990 роках. Нев
же з того часу нічого не 
робилося по врятуванню 
культури Чорнобильщи- 
ни? Коли ви почали пра
цювати за цією програ
мою?

Робилося, І багато 
чого. І головного ми до
сяглії. Питання захисту 
культурних надбань ста
ло державною пробле
мою. Програма науково-

дослідних робіт з теми 
«Комплексне істо рико-ет- 
нографічне дослідження 
Українського Полісся у 
30-кілометровій зоні та 
на суміжних територіях, 
що потерпіли від аварії 
ва ЧАЕС», була розроб
лена в 1990 році. На пе
ршому етапі проводився 
пошук історико-культур- 
них матеріалів по всіх 
напрямках народознавст
ва, зібраних до аварії на 
заражених територіях.

Був створений на до
говірних засадах великий 
колектив — дев'яносто 
п’ять чоловік — різного 
профілю фахівців, які оп
рацювали 23 музеї в Ук
раїні, 15 різних інститу
тських фондів і в резу
льтаті виникла картоте
ка, яка фіксує 43, 5 ти
сячі об'єктів матеріаль
ної і духовної культури. 
Ці матеріали були розки
нуті на аналогічні табли
ці. На основі деяких ма
теріалів створені карто
схеми, що дали змогу 
виявити білі плями і до
бре вивчені ділянки. Та
ким чином, цей етап зай
няв майже весь 1992 рік.

З 1993 року почина
ється національна проб
лема но ліквідації нас
лідків аварії на ЧАЕС і 
ми отримали певне фіна
нсування для розгортан
ня польових робіт. Поча
лась інвентаризація па
м'яток історії культури, 
археології, архітектури, 
мистецтва, природи, У 
п’яти областях були ство
рені групи при краєзна
вчих музеях, які почали 
цю роботу. Були також 
окремі виїзди до пересе
ленців. Було відзнято 
фільм " Проводи руса
лок" на матеріалі руса- 
льних обрядів переселен
ців зони. Підготували збі
рник матеріалів дослід
жень під назвою «Древ
ляни». Він, правда, ще не 
надрукований.

— Виникає таке пи
тання. З зони нічого не 
можна вивозити, але ви 
знайшли цікаву, уніка
льну річ, а вона, як ка
жуть «світиться». Що ви 
маєте робити?

— Якщо ця річ «бруд
на», то її треба переве
зти в сховище для таких 
експонатів. Промаркувати 
її, описати, зареєструва
ти через років шістдесят, 
я маю надію, вона буде

- доступна для всіх. Разом 
з тим, всі ці предмети 
підлягають фотофіксації 
Також ми будемо робити 
і відеозйомку.

— Скажіть, будь-лас- 
ка, а як зону сприйняли 
ваші люди?

— Ну такі, як Сергій 
Липник, Михайло Загре
ба, Данило Кулиняк спри
йняли нормально. Вони 
ліквідатори зі стажем, 
вони знають зону.

—Дякуємо Ростиславе 
Андрійовичу за цікаву 
розмову і зичимо вам 
творчих здобутків.

Розмову провів
Валерій КУЗЄНКОВ

Фото із циклу «Чорно
бильська зона» Михайла 
ЗАГРЕБИ.


