
Михайло ГЛУШКО

ЕТНОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЧИНИ 
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

XIX – ПОЧАТКУ XXI ст.) 

Галичина як австрійська адміністративно-територіальна (історико-політич-
на) одиниця кінця XVIII – початку XX ст. була заселена українцями і поляками. 
Притому українці суттєво переважали у Східній Галичині, де, за переписом на-
селення 1900 р., вони становили 63,48% мешканців, а поляки – 22,70%. Велику 
частку (12,96%) становило тут юдейське населення. Західна Галичина була заселена 
переважно поляками, хоча й у ній проживало багато українців (лемки) і євреїв. 
Під впливом довготривалої взаємодії різних природно-географічних, історичних, 
соціально-економічних, внутрішніх і зовнішніх культурних чинників у Східній 
Галичині, як і на всій українській етнічній території, сформувалися та збереглися 
локальні особливості у сфері традиційно-побутової культури місцевих автохтонів, 
які становлять основу історико-етнографічного районування краю. 

Наукове зацікавлення особливостями традиційної культури і побуту українців 
загалом і Галичини зокрема (адміністративної Східної Галичини) теж має досить 
давню історію. Скажімо, паралельно з Поділлям, Волинню, Брацлавщиною та ін-
шими історичними землями Покуття як окрему область Речі Посполитої у другій 
чверті XVII ст. згадав французький інженер Ґійом Левассер де Боплан1. Він же 
вперше зобразив його терени на карті2. Щоправда, як слушно вважають деякі сучасні 
науковці3, на цій карті Г. Л. де Боплан включив до складу Покуття також частину 
Гуцульщини та Бойківщини.

У загальних рисах етнографічні межі Покуття вперше окреслив Ульріх фон Вер-
дум, котрий відвідав цей край у 1672 р. Мандрівник писав, що землі Покуття знахо-
дяться між Дністром та угорськими і семигородськими горами4, тобто Карпатами. 

І все ж перші народознавчі праці із зазначенням конкретних етнографічних ре-
гіональних і локальних специфічних особливостей у сфері традиційної матеріальної 
та духовної культури, щоденного побуту і мови українського населення Галичини 
сягають лише початку XIX ст. 

© Глушко М., 2008
1 Де Боплан Г. Л. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнеться 

від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і 
ведення воєн. – К., – 1990. – С. 92.

2 Там само. – Карта (вставна); Спеціальна карта України Ґійома Левассера де Боплана 1650 
року: Мірило [1:450000]. – К.; Львів, 2000.

3 Бучко Д. Г. Походження назв населених пунктів Покуття. – К., 1990. – С. 4.
4 Вердум Ульріх фон. Щоденник подорожі, яку я здійснив у роки 1670, 1671, 1672... через 

Королівство Польське / Пер. з нім., передмова “Україна XVII ст. очима іноземця” І. І. Сварника 
// Жовтень. – Львів, 1983. – № 10. – С. 100.
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47Етнографічне районування української Галичини...

Серед спеціальних етнографічних праць про окремі райони Галичини пальма 
першості належить дослідженню “Okolica zadniestrska między Stryjem i Łomnicą” 
представника польського шляхетського табору Ігнаци Любич-Червінського, в яко-
му подані перші достовірні народознавчі відомості про традиційну культуру і 
побут бойків. І. Любич-Червінський вперше вжив етніконім “бойки” та окреслив 
територію їхнього проживання, яку визначала вже сама назва книги: це місцевість, 
обмежена з півночі Дністром, а зі сходу і заходу, відповідно, його притоками Лім-
ницею і Стриєм5. У тексті наведено й інші вказівки: це “підніжжя Карпатських гір”, 
де протікають ріки Сивка і Свіча; місцевість, яка охоплює 7 містечок і 115 сіл6. Як 
уточнює відомий український народознавець Роман Кирчів, за сучасним адміністра-
тивним поділом – “це північно-східна частина Долинського, майже весь Калуський і 
частково південно-західна сторона Галицького районів Івано-Франківської області”, 
а з етнографічного погляду “зазначена територія становить північно-східну частину 
Бойківщини, зокрема того її району, в якому зі сходу виразно позначилися прикмети 
переходової смуги до Покуття, а з півночі – до Наддністрянщини”7. 

Вже у 30-х роках XIX ст. територію проживання бойків спробував окреслити 
чеський учений-славіст Павел-Йосеф Шафарик. Зокрема, скориставшись насам-
перед обширними етнографічними відомостями, які передав йому член “Руської 
трійці” Іван Вагилевич8, а також даними польських дослідників (І. Любич-Чер-
вінського та його послідовника – історика й етнографа Лукаша Голембйовського), 
П.-Й. Шафарик зазначав, що бойки займають гірські місцевості від верхнього 
Дністра на заході аж до Пруту на сході, а також Підгір’я у Самбірській, Стрийській, 
Станіславській, Коломийській, подекуди у Чортківській округах, а то ще й далі на 
північ9. Наступники чеського славіста спростували запропоновану ним географію 
Бойківщини. Проте, як слушно наголошує Р. Кирчів, це фактично була перша спроба 
визначення конкретних меж названого етнографічного району10. 

П.-Й. Шафарик першим відкинув тенденційне тлумачення І. Любич-Червінсь-
кого11 та Л. Голембйовського12 походження етніконіма “бойко” (“лінивий віл”), 
зокрема пов’язування його з румунським словом “bou”.

Порушені П.-Й. Шафариком питання про терени проживання бойків та назву 
“бойки” знайшли свою подальшу розробку у працях членів “Руської трійці”, пере-

5 Lubycz-Czerwiński I. Okolica zadniestrska między Stryjem i Łomnicą. Czyli opis ziemi, dawnych 
klęsk lub odmian tej okolicy. – Lwów, 1811. – S. 13

6 Ibid. – S. 15, 16.
7 Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. – К., 1978. – С. 12–13.
8 Дем’ян Г. Іван Вагилевич – історик і народознавець. – К., 1993. – С. 105; Кирчів Р. Ф. 

Етнографічне дослідження Бойківщини... – С. 36; Його ж. Етнографічно-фольклористична 
діяльність “Руської трійці”. – К., 1990. – С. 125.

9 Šafářik P. J. O zemi gmenowané Bojky // Časopis Českého Muzeum. – Praha, 1837. – Roč. 11. 
– Sw. 1. – S. 29.

10 Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини... – С. 36.
11 Lubycz-Czerwiński I. Okolica zadniestrska między Stryjem i Łomnicą. – S. 148.
12 Gołębiowski Ł. Lud polski, jego zwyczaje, zabobony. – Warszawa, 1830. – S. 112.
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48 Михайло Глушко

дусім І. Вагилевича та Якова Головацького. Зокрема, І. Вагилевич уточнив окрес-
лене чеським славістом територіальне розміщення бойків, уважаючи, що останні 
заселяють землі “від витоків Сяну аж до ріки Лімниці в Самбірській і Стрийській 
округах”13. Водночас народознавець конкретизував бойківсько-гуцульське та бой-
ківсько-лемківське пограниччя: “Села Луквиця при витоку річки Лукви, Сливки 
і Ясень на правому березі Ломниці творять перехід між бойками і гуцулами. З 
другого боку, над рікою Сяном, мешканці сіл Смольника, Дзерника і Дидьови тво-
рять перехід між бойками і лемками”14. По лінії сіл Смольник, Дверник і Дильова 
над рікою Сяном дослідник визначив бойківсько-лемківське пограниччя також в 
окремій статті про лемків15. Крім того, дослідник стверджував про наявність ок-
ремих бойківських поселень поза вказаними межами, в тому числі й на Поділлі16. 
Як вважає Р. Кирчів17, останнє твердження І. Вагилевича базувалося не стільки на 
конкретних етнографічних матеріалах, скільки на загальній помилковій доктрині 
про походження бойків, якої він дотримувався певний час. Загалом же, окреслену 
І. Вагилевичем основну територію проживання галицьких бойків згодом визнали 
й інші дослідники, зокрема й сучасні18.

Стосовно походження етніконіма “бойко”, як і самої групи населення, то 
І. Вагилевич намагався виводити його від кельтських племен бойїв, котрі ні-
бито проживали на Бойківщині в певний історичний період. Інакше кажучи, 
дослідник пристав до думки, яку перед тим висловив П.-Й. Шафарик. Нині 
концепція “родоводу” бойків обох учених вважається малодостовірною і гіпо-
тетичною “історіософічною” схемою19, вона фактично втратила свою наукову 
актуальність. 

І. Вагилевич спробував визначити також територіальні межі галицької частини 
Гуцульщини. Зокрема, у спеціальній статті, яку вчений присвятив цьому етногра-
фічному району, він констатував: “Лінія, яка відділяє гуцулів від бойків-русинів, 
починається в Стрийському краї близько Попаді, однієї з нижчих карпатських вер-
шин на самій границі (вододілу Карпат. – М. Г.), і тягнеться вздовж потоку Молодий 
і Лімниці на схід до Станіславського округу, за містечко Солотвину, біля Надвірної 
до Делятина, далі до Коломийського (округу. – М. Г.), недалеко від Прута і Лучки до 

13 Вагилевич І. Бойки, русько-слов’янський люд у Галичині / Пер. з пол. та передмова “Піонер 
українського карпатознавства” Р. Кирчіва // Жовтень. – 1978. – № 12. – С. 117.

14 Там само. – С. 117 (примітка).
15 Вагилевич І. М. Лемки – мешканці західного Прикарпаття / Пер. з пол., підготовка до 

друку та вступна замітка І. Д. Красовського // Народна творчість та етнографія. – К., 1965. 
– № 4. – С. 77.

16 Вагилевич І. Бойки, русько-слов’янський люд у Галичині... – С. 117.
17 Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини... – С. 37.
18 Див.: Гошко Ю. Г. Етнографічні межі // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. 

– К., 1983. – С. 28; Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини... – С. 6.
19 Дем’ян Г. Іван Вагилевич – історик і народознавець. – С. 109; Кирчів Р. Ф. Етнографічне 

дослідження Бойківщини... – С. 38; Худаш М. Л. Проблема походження назви “бойки” // 
Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1983. – С. 40–41.
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Яблунова, Пістина, Косова аж до Кут, відтак до Буковини аж по Серет...”20. Як наго-
лошує сучасний знавець творчості І. Вагилевича Григорій Дем’ян, “для свого часу 
це була відносно корисна для науки спроба, яка, незважаючи на деякі неточності, 
немало прислужилася наступним дослідникам”21 Гуцульщини. Від себе додамо: 
західна, північна і північно-східна межі галицької частини Гуцульщини, визначені 
І. Вагилевичем, майже повністю збігаються з границями, які визнають сучасні 
українські етнологи22. Окреслюючи зазначені межі відповідного етнографічного 
району, народознавець водночас провів і південну границю Покуття. Більше того, 
на думку сучасного українського мовознавця Дмитра Бучка, визначення І. Ваги-
левичем гуцульсько-покутської межі є найбільш точним з-поміж інших меж між 
цими історико-етнографічними територіями23.

Цікавила І. Вагилевича і третя етнографічна група українців Східних Карпат 
– лемки. Щоправда, фрагменти рукопису його праці про цих горян були опублі-
ковані лише нещодавно. Як засвідчує поданий у його статті фактичний матеріал, 
учений вважав основною територією проживання галицьких лемків північні схили 
Карпат і Підгір’я в тогочасних Сяноцькому, Ясельському і Сандецькому округах 
(нині Польська Республіка)24. Водночас дослідник визначив найбільш північно-
західні села Лемківщини (Явірки, Шляхтова, Біла Вода і Чорна Вода), які були 
граничними селами українців з “бескидниками” (поляками)25. Хоч це окреслення 
географії лемківської території є дуже загальним і не позбавлене неточностей, але, 
як доречно зазначають сучасні українські народознавці26, воно значно докладніше, 
ніж у визначеннях, які робили попередники І. Вагилевича. 

Помітний позитивний внесок у справу народознавчого вивчення українського 
населення Східних Карпат і Прикарпаття належить відомому польському письмен-
нику і вченому Вінцентію Полю. Провівши польові обстеження цих теренів, під 
час яких було почерпнуто нові народознавчі матеріали, а також спираючись на дані 
своїх попередників, дослідник опублікував низку праць, з-поміж яких найбільше 
наукове зацікавлення становить географічно-етнографічний нарис про північні схили 
Карпат27. У цій праці автор дотримувався погляду про територію галицької частини 
Бойківщини, яку окреслив І. Вагилевич, лише уточнивши її окремим списком сіл28. 

20 Wahylewič D. J. Huculové, obyvatelé východnjo pohoři Karpatského // Časopis Českého 
Muzeum. – Praha, 1838. – Roč. 12. – Sv. 4. – S. 485–486.

21 Дем’ян Г. В. Дослідження Івана Вагилевича про гуцулів // Культура і побут населення 
Українських Карпат (Матеріали республіканської наукової конференції). – Ужгород, 1972. – 
С. 135.

22 Пор.: Гошко Ю. Г. Етнографічна територія // Гуцульщина: Історико-етнографічне 
дослідження. – К., 1987. – С. 25 (карта).

23 Бучко Д. Г. Походження назв населених пунктів Покуття... – С. 4.
24 Вагилевич І. М. Лемки – мешканці західного Прикарпаття... – С. 77.
25 Там само. – С. 77 (примітка).
26 Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці”... – С. 132.
27 Pol W. Rzut oka na północne stoki Karpat. – Kraków, 1851.
28 Ibid. – S. 130–131.
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В. Поль запропонував також думку про те, що населення, яке проживає у ба-
сейні рік Опір й Орява від їх джерел до містечка Сколе (всього 26 поселень) ста-
новить окрему етнографічну групу – так званих “тухольців”29. Згодом твердження 
В. Поля стосовно “тухольців” підтримали деякі інші польські дослідники, зокрема 
Тадеуш Жулінський30 та Ізидор Коперніцький31, незважаючи на те, що раніше його 
заперечив Я. Головацький, котрий констатував, що “тухольці” такі ж верховинці, як 
й інші, що їх “самоназва” походить від двох сіл (Тухлі і Тухольки), що знаходяться 
у цьому районі32. 

Стосовно ж галицької частини Гуцульщини, то, за даними В. Поля, у середині 
XIX ст. вона охоплювала 4 містечка та 53 села33. Водночас дослідник неправомірно 
зачислив до складу Гуцульщини м. Надвірну і села Битків, Стримбу, Пнів, Лоєву 
та Чорний Потік34, які нині вважають частиною Покуття35.

Значною тенденційністю відзначаються погляди В. Поля стосовно населення 
Лемківщини, яке він називав “куртаками” чи “чухонцями” (від назви верхнього 
одягу – “чуга”, “чуганя”). Зокрема, він вважав, що на заході лемки заселяють аж 
витоки ріки Ропи, а на сході проживають у басейні ріки Сяну36. Натомість між 
витоками Сяну і верхів’ям басейну ріки Дністра вчений виділяв групу так званих 
волоських сіл37, які, на його думку, є переходовою зоною між Лемківщиною та 
Бойківщиною. Згодом І. Коперніцький назвав цю групу карпатських українців 
“полонинцями”38. 

В. Поль визначив також межі Покуття. На його думку, північну границю По-
куття становить р. Дністер, західну – долини річок Тлумачика і Бистриці-Надвір-
нянської, східну – кордон з Буковиною. Південну межу Покуття дослідник відсунув 
далеко у Карпати39, яка насправді охоплювала північну частину Гуцульщини.

Покуття цікавило й іншого польського дослідника – письменника та історика 
Августа Бєльовського. Щоправда, в його однойменній праці “Покуття” межі цього 
краю визначені дуже загально. Зокрема, за його твердженням, з півночі воно від-

29 Ibid. – S. 130, 131.
30 Żuliński T. Kilka słów do etnografi i Tucholców i mieszkańców wsi wołoskich w ziemi Sano-

ckiej na podgórżu Karpackiem // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. – Lwów, 1877. – T. 1. 
– Cz. 3. – S. 108.

31 Kopernicki I. O góralach ruskich w Galicyi. Zarys etnografi czny według spostrzeżeń w podróży, 
odbytej w końcu lata 1888 r. Kraków, 1889. – S. 18–21, 32.

32 Головацкий Я. Ф. Объяснение этнографической карты Галичины, северо-восточной Уг-
рии и Буковины // Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. 
– Москва, 1878. – Ч. 1: Думы и думки. – С. 716.

33 Підраховано за: Pol W. Rzut oka na północne stoki Karpat... – S. 132, Tabl. [3].
34 Ibid. – S. 132.
35 Бучко Д. Г. Походження назв населених пунктів Покуття... – С. 4, 130–131.
36 Pol W. Rzut oka na północne stoki Karpat... – S. 125, 126–127; Ejusdem. Górale czuchońkowe 

// Pol W. Prace z etnografi i północnych stoków Karpat. – Wrocław, 1966. – S. 95–137.
37 Pol W. Rzut oka na północne stoki Karpat... – S. 127–128.
38 Kopernicki I. O góralach ruskich w Galicyi... – S. 11–14, 33.
39 Pol W. Rzut oka na północne stoki Karpat... – S. 32.
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ділене Дністром, а з інших сторін закрите горами. Дослідник писав, що Покуття 
становить “ніби останній кут Польщі, що сягає Чорногори”40. Очевидно, що у 
цьому випадку А. Бєльовський ігнорував наукові результати своїх попередників, 
насамперед І. Вагилевича, котрий якраз гуцульсько-покутську межу визначив до-
сить точно. Водночас до складу Покуття А. Бєльовський включив м. Галич, яке 
знаходиться на лівобережжі Дністра, та частину Бойківщини. 

Досліджував А. Бєльовський і проблему походження гуцулів, але до її вирішен-
ня підійшов цілком тенденційно – як типовий представник так званої “волоської” 
теорії їхнього генезису. На його думку, гуцули походили від волохів, котрі під час 
заворушень у своїй вітчизні знайшли притулок у горах Покуття, перемішалися з 
місцевим населенням й утворили окремий “народ”, що відрізняється від інших і 
своїм зовнішнім виглядом, і звичаями41. 

Спробу з’ясувати картину розселення гуцулів, зокрема й галицьких, зробив 
польський народознавець Софрон Витвицький у праці “Rys historyczny o Hucułach”, 
присвятивши цьому питанню окремий (другий) розділ42. Дослідник твердив, що 
“мешкають гуцули вздовж Карпат від їх сходу до заходу, починаючи від Кирлібаби, а 
далі через Жаб’є, Микуличин, Дору, що біля Делятина, і аж до Росулни і Рафайлова”. 
У Галичині північно-східну і північну межі гуцульського розселення проводив по 
таких населених пунктах, як Кути, Косів, Пістинь, Надвірна, Солотвина і Пороги”43. 
Принаймні, за його даними, галицькі гуцули проживали у 35 селах і 2 містечках 
Коломийської округи та у 38 селах і 4 містечках Станіславської44. Усього, на його 
думку, гуцули проживали у 114 карпатських населених пунктах45. 

Етнографічну територію галицьких лемків свого часу окреслював Олексій 
Торонський, зокрема у праці “Русини-лемки”46. Щоправда, як зауважує сучасна до-
слідниця Віра Білоус, торкаючись цього питання, згаданий автор “спирається на [...] 
географічне визначення Д. Зубрицького, яке поділяв і Я. Головацький”47. Водночас 
О. Торонський вніс деякі корективи, зокрема, на відміну від Дениса Зубрицького, 
“урізав” північно-західну межу Лемківщини, вважаючи, що за рікою Попрадом 
лемківськими є лише чотири села (Шляхтова, Явірки, Біла Вода і Чорна Вода)48, та 
продовжив східну межу до ріки Сяну, по суті, поділяючи погляд двох інших своїх 
попередників (І. Вагилевича і В. Поля). Притому дослідник зазначав, що типові 

40 Bielowski A. Pokucie // Czas. Dodatek miesięczny. – Kraków, 1857. – T. 6. – S. 653.
41 Ibid. – S. 671.
42 Витвицький С. Історичний нарис про гуцулів / Переклад, передмова і прим. М. Васильчука. 

– [Коломия], 1993. – С. 17–20.
43 Там само. – С. 17.
44 Там само. – С. 19.
45 Там само. – С. 18.
46 Тороньский А. И. Русины-лемки // Зоря галицкая яко Альбум на год 1860. – Львов, 1860. 

– С. 389–428.
47 Білоус В. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті XIX ст. 

– Львів, 2000. – С. 69.
48 Тороньский А. И. Русины-лемки... – С. 390.
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лемки проживають лише до річки Вислок (с. Балігород), а “далі на схід характер 
лемків втрачається”49. Щодо північної границі галицької частини Лемківщини, то 
О. Торонський однозначний у тому, що вона пролягає із заходу на схід північніше 
таких населених пунктів, як Грибів, Горлиця, Жмигород, Дукля, Риманів, Новота-
нець, Буковсько та південніше Балігорода50.

Етнографічне районування Галицького краю цікавило також Я. Головацького 
– чільного діяча “Руської трійці”. Власне з цієї причини у 1878 р. він опублікував 
спеціальне дослідження “Объяснение этнографической карты Галичины, северо-
восточной Угрии и Буковины”, яке базувалося на значному фактичному етногра-
фічному матеріалі, зафіксованому ним особисто та іншими народознавцями. У 
цій праці йдеться про Покуття, Поділля, Полісся, Опілля, Волинь, Бойківщину, 
Гуцульщину та Лемківщину. Найбільше уваги вчений приділив етнографічним особ-
ливостям та проживанню українців Карпат, тоді як границі інших етнографічних 
районів він визначив дуже загально, а то й оминув зовсім. Крім того, більшість своїх 
науково-пошукових мандрівок вчений провів саме на теренах Східних Карпатах 
ще до еміграції в 1862 р. у Росію (у 30–40-х роках XIX ст.)51. 

Зокрема, спираючись передусім на дані І. Вагилевича та В. Поля, Я. Головаць-
кий головно погоджувався з думками своїх попередників стосовно меж Гуцульщини 
та Бойківщини. Водночас, наслідуючи В. Поля, дослідник неправомірно зачис-
лив до складу Гуцульщини декілька населених пунктів (м. Надвірну, села Битків, 
Стримбу, Пнів, Лоєву та Чорний Потік)52. Позитивним було і те, що дослідник 
суттєво доповнив список гуцульських та бойківських сіл53. Однак Я. Головацький 
категорично не погодився з гіпотезою І. Вагилевича про кельтське походження 
бойків, наголосивши, що “підгоряни і верховинці становлять продовження того ж 
самого [...] народу, котрий заселяє всю Галичину, тільки географічне положення й 
кліматичні умови наклали на них свій відбиток”54.

Стосовно Покуття, то Я. Головацький зазначив, що в різні історичні періоди 
вчені розуміли відповідну назву та окреслювали цю територію по-різному: у ши-
рокому значенні – це територія між ріками Чечвою і Дністром та Карпатськими 
горами, у вужчому – лише Коломийський повіт до м. Кути55. 

Поділля, на думку Я. Головацького, охоплює землі від р. Липи на заході (згід-
но з даними карти, у межах Галичини – Чортківський повіт) до м. Кам’янця (нині 
м. Кам’янець-Подільський) на сході, а на північ від нього розташувалася “безліса 

49 Там само. – С. 391.
50 Там само. – С. 390.
51 Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці”... – С. 57–115.
52 Головацкий Я. Ф. Объяснение этнографической карты Галичины... – С. 688.
53 Там само. – С. 690, 715–716.
54 Там само. – С. 721.
55 Там само. – С. 680–681. З невідомих нам причин український мовознавець Д. Бучко твер-

дить, що, окреслюючи терени Покуття у вужчому значенні, Я. Головацький згадує і Станіславсь-
кий повіт (Бучко Д. Г. Походження назв населених пунктів Покуття... – С. 4), хоч про останній 
у ній не йдеться зовсім.
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країна”, яка відома народові як Опілля і простягається від м. Козови до міст Зба-
ража і Волочиська56. Саму назву Опілля дослідник вважав давньою і пов’язував з 
виразами “Поле”, “Поля”, наявних у Лаврентіївському та Іпатіївському літописах. 
Автор звернув увагу також на те, що в аналогічному значенні цей вираз вживався 
й у народно-розмовній мові Галичини в час його науково-пошукової праці (“Пішов 
у Поле на жнива”, “Остався на зиму в Полях” тощо), а самих мешканців називали 
“ополяни”, “поляни”57. 

У дослідженні “Объяснение этнографической карты Галичины, северо-восточной 
Угрии и Буковины” Я. Головацький також описав Волинь та Полісся як історико-ет-
нографічні райони. Зокрема, на його думку, у межах Галичини до Волині належала 
прикордонна смуга з місцевостями Підкамінь, Збараж і Волочиськ58, а до Полісся 
– “частина Белзського воєводства і Червоної Русі”59. Хоча ці вказівки є надто загаль-
ними, але заслуга народознавця полягає у тому, що він один із перших спробував 
визначити південну границю Волині. Пізніше межу між Галичиною та історико-ет-
нографічною Волинню від княжих часів до XVIII ст. окреслив Іван Крип’якевич60. 

В інших працях Я. Головацький не приділив суттєвого значення конкретному 
етнографічному районуванню Галичини61. Однак вміщений у них автентичний 
етнографічний матеріал, який стосується різних ділянок народної культури тутеш-
нього населення у XIX ст., може бути дуже корисним для уточнення та корекції 
меж окремих етнографічних районів України, зокрема тих, які поки що вивчені 
найменше (Покуття, Опілля, Волинь та ін.). 

Питання етнографічного районування українських земель, у тому числі й Га-
личини, цікавили відомого польського народознавця Оскара Кольберга, котрий теж 
спирався не лише на власні польові етнографічні матеріали, які збирав особисто, 
але і на дані своїх попередників. Щоправда, зосереджуючись на різних ділянках 
матеріальної і духовної культури, мові і характері населення досліджуваних районів, 
самим межам етнографічних районів він приділяв значно менше уваги. Скажімо, у 
фундаментальній чотиритомній праці “Pokucie”, яку вже неодноразово аналізували 
українські науковці62, межі відповідного району О. Кольберг визначив дуже при-

56 Головацкий Я. Ф. Объяснение этнографической карты Галичины... – С. 683. До речі, на 
карті Опілля охоплює лише Тернопільський і Бережанський повіти (округи).

57 Там само. – С. 683–684.
58 Там само. – С. 684.
59 Там само. – С. 685.
60 Крип’якевич І П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984. – С. 16.
61 Див.: Головацький Я. Подорож по Галицькій та Угорській Русі, описана в листах до 

приятеля у Л. // Мандрівка в Українські Карпати: Збірник / Упоряд. і вступ. стаття М. А Вальо. 
– Львів, 1993. – С. 22–101; Его же. Карпатская Русь. Географическо-статистические и историко-
этнографические очерки Галичины и северо-восточной Угрии и Буковины. – Санкт-Петербург, 
1868; Его же. О костюмах или народном убранстве русинов или русских в Галичине и северо-
восточной Венгрии. – Санкт-Петербург, 1868. – 67 с.

62 Болтарович З. Є. Україна в дослідженнях польських етнографів XIX ст. – К., 1978. – С. 83–
90; Її ж. Оскар Кольберг і Україна // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. – Львів, 
1992. – Т. CCXXIII: Праці секції етнографії та фольклористики. – С. 222–225.
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близно: на півночі цей край обрамляє р. Дністер, а “від Станіслава на південний схід 
простягається розлога низина, відтята від заходу темною стіною Карпат”63. Щодо 
границь сусіднього етнографічного району (Гуцульщини) та походження місцевої 
групи українського населення, то дослідник фактично обмежився міркуваннями, 
які раніше висловили Л. Голембйовський, І. Вагилевич, В. Поль, С. Витвицький 
та інші народознавці64. 

Згадки про бойків трапляються у працях О. Кольберга ще менше, причому пе-
реважно як про сусідів гуцулів. Скажімо, про його дуже загальне уявлення про цю 
етнографічну групу свідчать матеріали, опубліковані в одному з двох томів сучас-
ного видання архівних фольклорно-етнографічних матеріалів “Русь Карпатська”65. 
Тут він міркує, що бойки заселяють Покуття і були колись витіснені з гір кочовими 
предками теперішніх гуцулів – узами. Натомість в іншій роботі О. Кольберг роз-
міщує бойків уже серед населення, котре проживає на невизначених теренах так 
званої Червоної Русі66. Про останню як край учений обмежується лише стислою 
інформацією, що стосується основних населених пунктів (переважно міст) та ха-
рактеристики жителів деяких із них67. 

Стосовно визначення географії Лемківщини та етнічної приналежності місце-
вих жителів, то О. Кольберг наслідував передусім погляди О. Торонського, свідчен-
ням чого є те, що в одному з томів задуманого серійного видання “Dzieła wszystkie” 
автор вмістив його масштабну працю “Русини-лемки”68. 

Зі загальним піднесенням етнографічної науки в останніх десятиліттях XIX 
– першій третині XX ст. пов’язаний наступний етап народознавчого дослідження 
Галичини, передусім Східних Карпат. Важливо, що тоді замість колишньої спонтан-
ності на перший план виходить цілеспрямоване вивчення населення за заздалегідь 
розробленими етнологічними програмами і, щонайважливіше, безпосередньо в 
польових умовах. 

Одним із перших серйозних заходів у цьому напрямі була наукова подорож 
по теренах Карпат 1888 р. польського етнографа І. Коперніцького. Зафіксовані під 
час цієї мандрівки польові матеріали відтак стали основою низки опублікованих 
ним праць, передовсім етнографічного нарису “O gуralach ruskich w Galicyi”. У 
цьому нарисі автор поділив усіх українських верховинців на п’ять груп – лемків, 
полонинців, бойків, тухольців та гуцулів, тобто в основному наслідував свого попе-
редника – В. Поля. Про хибність виділення І. Коперніцьким так званих “тухольців” 
та “полонинців” як окремих етнографічних груп уже йшлося, оскільки кожна з них 

63 Kolberg O. Dzieła wszystkie. – Wrocław; Poznań, [1962]. – T. 29: Pokucie. – Cz. 1. – S. 5.
64 Kolberg O. Dzieła wszystkie. – Wrocław; Poznań, [1970]. – T. 54: Ruś Karpacka. – Cz. 1. 

– S. 1–15, 21–28, 31-48 та ін.
65 Ibid. – S. 28–30.
66 Kolberg O. Dzieła wszystkie. – Wrocław; Poznań, [1976]. – T. 56: Ruś Czerwona. – Cz. 1. 

– S. 23–25.
67 Ibid. – S. 1–19.
68 Kolberg O. Dzieła wszystkie. – Wrocław; Poznań, [1974]. – T. 49: Sanockie-Krośnieńskie. 

– Cz. 1. – S. 29–67.
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належала до більш чисельної етнографічної групи українців Карпат – бойків. Щодо 
гуцулів, то, за твердженням цього народознавця, вони заселяють “верховини Пруту” 
і басейни головних його приток – рік Лучки, Пістиньки, Рибниці і Черемошу69. 

Загалом, згадана праця І. Коперніцького викликала значне зацікавлення у то-
гочасних народознавців, спонукала їх до подальшого поглибленого дослідження 
етнографічної специфіки, наявної в різних ділянках традиційної культури і побуту 
місцевих мешканців. Пальма першості у цьому належала Іванові Франку, котрий, 
з метою доведення етнокультурної однорідності бойків на всій території їх прожи-
вання і спростування існування так званих “полонинців” і “тухольців” як окремих 
локальних груп, організував та провів у 1904 р. спеціальну етнографічну експедицію 
саме у західній та центральній частинах Бойківщини за маршрутом: Мшанець, Лю-
товиська, Дидьова, Локоть, Бориня, Верхнє Висоцьке, Сможе, Лавочне, Славське, 
Тухля, Гребенів, Сколе, Верхнє Синьовидне, Крушельниця, Нижнє Синьовидне70. 
Втім, спеціально етнографічним районуванням Галицького краю, України загалом 
І. Франко не займався, хоч неодноразово відзначав велику їх етнографічну стро-
катість, особливо території Карпат71. Це ж стосується більшості інших відомих 
українських етнологів кінця XIX – початку XX ст., котрі працювали у Науковому 
товаристві ім. Т. Шевченка – Володимира Гнатюка і Михайла Зубрицького, Воло-
димира Охримовича й Антіна Онищука тощо. Винятком у цьому плані була лише 
багатотомна праця “Гуцульщина” Володимира Шухевича, в якій автор навмисне 
торкнувся географії розселення гуцулів, причому лише у Галицькому краї. Більше 
того, на відміну від своїх попередників, передовсім В. Поля та Я. Головацького, 
В. Шухевич вважав гуцульськими лише 40 кадастральних громад (сіл)72, що згодом 
стало предметом гострої критики з боку інших дослідників, зокрема І. Франка73. 
Позитивні наслідки для української науки мала також наукова дискусія між мовоз-
навцями Іваном Верхратським та Омеляном Партицьким щодо походження назви 
“бойко”74. 

Перша світова війна на деякий час призупинила етнографічне зацікавлення 
культурою і побутом українців Галичини. Після її закінчення важливим центром 
народознавчих студій став так званий Етнографічний заклад Львівського універ-
ситету (1924 р.), який очолив відомий польський учений Адам Фішер. Саме його 
перу належить узагальнююча праця “Rusini”, в якій автор торкається також етног-

69 Kopernicki I. O góralach ruskich w Galicyi. – S. 21.
70 Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти 

т. – К., 1982. – Т. 36: Літературно-критичні праці (1905-1906). – С. 69–70.
71 Франко І. Етнографічна виставка у Тернополі // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. – К., 

1985. – Т. 46. – Кн. 1: Історичні праці (1883–1890). – С. 472.
72 Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 1 // Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. – Львів, 

1899. – Т. 2. – С. 54, 56 та ін.
73 Мороз М. Зв’язки Івана Франка з Австрійським народознавчим товариством. Маловідома 

рецензія на працю Володимира Шухевича “Гуцульщина” // Записки Наукового товариства імені 
Т. Шевченка. – Львів, 1992. – Т. CCXXIII. – С. 280.

74 Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини...  – С. 106–107.
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рафічного районування України. Зокрема, на основі мовної специфіки А. Фішер 
виділяє серед українського народу п’ять так званих “етнічних груп”: “карпатських 
русинів”, “справжніх русинів” (“właściwych rusinów”), “поліщуків”, “підляшан” та 
власне “українців”, кожна з яких ще об’єднує по декілька локальних груп. Зокре-
ма, серед українців Карпат народознавець розрізняв три локальні групи – лемків, 
бойків і гуцулів, згадуючи водночас і такі підгрупи, як “верховинці”, “чухонці”, 
“полонинці”, “тухольці” та ін.75, тим самим погоджуючись із міркування своїх по-
передників (В. Поля та І. Коперніцького) про існування в їхніх культурі й побуті 
окремої етнографічної специфіки. 

“Справжні русини” як окрема “етнічна група” заселяли, на його думку, 
терени Галичини на північ від Карпат, і, своєю чергою, поділялися на декілька 
локальних груп: “підгорян”, “долинян”, “батюків” та “ополян”. Перші з них 
замешкували простір між Карпатами і р. Дністром, другі – низини р. Сяну у 
Перемишльському та Ярославському повітах, треті – Жовківський, Рава-Русь-
кий і Яворівський повіти, а останні – “повіти Бібрецький, Львівський, Рога-
тинський, Перемишлянський і сусідню частину Поділля, по ріку Серет”. Крім 
того, польський народознавець виділяв ще подолян та волинян, котрі заселяли, 
відповідно, Поділля і Волинь76. Все сказане зображено також на окремій карті 
“Руські групи етнічні”77. Загалом, наукова упередженість окремих положень 
і висновків А. Фішера щодо етнографічної мозаїчності українського етносу 
помітна неозброєним оком. Скажімо, поділивши українців на п’ять окремих 
“етнічних груп”, серед яких наявні і такі, як “справжні русини” та “українці”, 
дослідник, фактично, нехтує головними критеріями етнографічного районуван-
ня, спираючись на політичну карту 20-х років XX ст. (перебування українських 
земель у складі різних держав), що, безперечно, заздалегідь “визначало” невтіш-
ну історичну долю кожної з них, передусім українців Галичини як громадян 
тодішньої Речі Посполитої. Водночас окреслення вченим географії проживання 
“підгорян”, “ополян”, “долинян”, яку сучасні народознавці найчастіше ото-
тожнюють, відповідно, з Підгір’ям, Опіллям та Надсянням, не втратило своєї 
наукової актуальності й досі, оскільки кожна з них ще потребує серйозного 
наукового дослідження. 

У 30-х роках дуже продуктивною була наукова праця іншого провідного 
фахівця Етнографічного закладу Львівського університету – відомого польсь-
кого народознавця Яна Фальковського, котрий приділив у своїх дослідженнях 
значну увагу межам розселення етнографічних груп українців Карпат. Зокре-
ма, спершу (1935 р.) він у співавторстві з Василем Пашницьким опублікував 
монографію про бойківсько-лемківське пограниччя78, а відтак – дві монографії 

75 Fischer A. Rusini. Zarys etnografi i Rusi. – Lwów; Warszawa; Kraków, 1928. – S. 7–8.
76 Ibid. – S. 9.
77 Ibid. – S. 16–17 (Tabl. I).
78 Falkowski J., Pasznycki W. Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem: Zarys etnografi czny. 

– Lwów, 1935.
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про межі Гуцульщини79. У першому з названих досліджень Я. Фальковський та 
В. Пашницький вважають, що східна границя Лемківщини пролягає на південь від 
м. Сянока вздовж р. Сяну, відтак вздовж р. Солінки і потоку Волосатий. Натомість 
між ріками Сяном і Солінкою, на їхню думку, наявні лише окремі елементи лем-
ківської культури, які активно зникають, а при пересуванні ще далі на сході – за 
р. Сяном – вони відсутні зовсім80, тобто тут уже проживають бойки.

Для визначення бойківсько-гуцульського межової смуги Я. Фальковський до-
кладно обстежує територію на захід від р. Прута, вивчаючи поселення в долинах рік 
Бистриці Надвірнянської, Бистриці Солотвинської і Лімниці, фіксуючи відомості 
про поширення та відозміни характерних для обох етнографічних груп прикмет 
матеріальної й духовної культури. На основі нових польових етнографічних до-
сліджень автор дійшов висновку про те, що бойки і гуцули безпосередньо не сти-
каються, а відділені малозаселеною смугою81, поселенці якої походять з північних 
підгірських місцевостей. На відміну від своїх попередників, зокрема І. Вагилевича, 
дослідник твердив, що бойки проживають лише на заході від р. Лімниці, тобто села 
Ясень та Сливки, які знаходяться на її правому березі, належать уже до Підгір’я82. 
Щоправда, сучасні українські народознавці з окресленою польським етнографом 
східною границею Бойківщини не погоджуються, вважаючи відповідне міркуван-
ня стосовно неї недостатньо аргументованим і переконливим. На їхню думку, до 
цього спричинилося те, що автор не провів належної дослідницької роботи щодо 
визначення етнографічних прикмет східної частини Бойківщини83. 

Існування значної перехідної смуги (так званого Підгір’я) вбачав Я. Фальковсь-
кий і на гуцульсько-покутському пограниччі84. Принаймні до найвіддаленіших 
північних сіл з яскраво вираженими типовими гуцульськими рисами у традиційній 
культурі й побуті належали, на його думку, такі поселення, як Рожен Великий, 
Розтоки, Бабин, Соколівка, Прокурава і Космач85. Водночас автор дуже звужує 
географію самого Покуття, яке, за його висловом, при наближенні до р. Дністра 
“щораз більше уподібнюється до Поділля Наддністрянського”86. Інакше кажучи, 
Я. Фальковський вважав класичним Покуттям лише незначну територію – фактич-

79 Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculsazczyzny: Dolinami Prutu, Bystrzycy Nadwór-
niańskiej, Bystrzycy Solotwińskiej i Łomnicy. – Lwów, 1937. – [Prace etnografi czne. Wydawnictwo 
Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie / Pod. red. A. Fischera. № 3]; Ejusdem. Północno-wschodnie 
pogranicze Huculszczyzny. Lwów, 1938. – [Prace etnografi czne. Wydawnictwo Towarzystwa Ludo-
znawczego we Lwowie / Pod. red. A. Fischera. № 4].

80 Falkowski J., Pasznycki W. Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem... – S. 11 (Mapa), 19.
81 Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculsazczyzny... – S. 150–152; Ejusdem. Północno-

wschodnie pogranicze Huculszczyzny... – S. 11 (Mapa 1), 93 (Mapa 2).
82 Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculsazczyzny... – S. 142, 151, 152; Ejusdem. Północno-

wschodnie pogranicze Huculszczyzny... – S. 95.
83 Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини... – С. 125.
84 Falkowski J. Północno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny... – S. 93 (Mapa 2), 95.
85 Ibid. – S. 11 (Mapa 1), 13.
86 Ibid. – S. 97.
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но Городенківський повіт та деякі прилеглі до нього землі. Очевидно, що з таким 
визначенням географії цього історико-етнографічного району не могли погодитися 
наступники польського етнолога, про що йтиметься згодом.

Загалом, аналізуючи фактичний матеріал і погляди народознавців XIX – 30-х 
років XX ст. щодо етнографічного районування української Галичини, закцентуємо 
увагу на одному важливому моменті – відсутності у їхніх працях сталої наукової 
термінології як для означення населення, котре проживало в тому чи іншому ет-
нографічному районі, так і для означення самих таких районів. Скажімо, для озна-
чення населення у згаданих дослідженнях найчастіше вживають терміни “народ”87, 
“люд”88, “плем’я”, “мешканці”89, для означення етнографічної території – терміни 
“місцевість”90, “країна”91, “край”92, що зумовила об’єктивна причина – загальний 
стан тогочасної етнологічної науки, зокрема її теоретичної основи. Водночас деякі 
народознавці XIX–першої половини XX ст. вживали властиві для сучасної етноло-
гічної науки поняття, зокрема термін “етнографічна група”93. Натомість польські 
дослідники 20–30-х років XX ст. вживали для означення локальних етнографічних 
груп українців Галичини поняття “етнічна група”94, яке нині має інший зміст.

Новим етапом у визначенні етнографічних районів України, зокрема і в межах 
Галичини, стали 50-ті роки XX ст., коли українські дослідники почали готувати до 
друку двотомну працю “Українці”. Задля цього 20–23 лютого 1956 р. в Інституті 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР (нині Інститут мистецтвоз-
навства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України) органі-
зували і провели спеціальну нараду, в роботі якої взяли участь етнологи, фолькло-
ристи, мовознавці, історики, економісти, географи та інші фахівці гуманітарного 
профілю95. 

На цій же нараді з доповіддю про етнографічне районування України виступив 
Григорій Стельмах96 – один із провідних тогочасних українських етнологів. На його 

87 Bielowski A. Pokucie... – S. 671; Витвицький С. Історичний нарис про гуцулів... – С. 11, 14, 
18; Kolberg O. Dziła wszystkie. – T. 54. – S. 29; Головацкий Я. Ф. Объяснение этнографической 
карты Галичины... – С. 683, 684, та ін.

88 Gołębiowski Ł. Lud polski, jego zwyczaje, zabobony... – S. 13; Вагилевич І. Бойки, русько-
слов’янський люд у Галичині... – С. 117; Kolberg O. Dziła wszystkie. – T. 54. – S. 40, 52.

89 Kolberg O. Dziła wszystkie. – Т. 54. – S. 2, 21, 31 та ін.
90 Витвицький С. Історичний нарис про гуцулів... – С. 17.
91 Головацкий Я. Ф. Объяснение этнографической карты Галичины... – С. 682, 683.
92 Kolberg O. Dziła wszystkie. – T. 56. – S. 1.
93 Pol W. Rzut oka na północne stoki Karpat... – S. 123, 129, 130; Kopernicki I. O góralach ruskich 

w Galicyi... – S. 4, 32.
94 Fischer A. Rusini. Zarys etnografi i Rusi... – S. 7; Falkowski J., Pasznycki W. Na pograniczu 

łemkowsko-bojkowskiem... – S. 7, 18; Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculsazczyzny... – S. 5, 
152; Ejusdem. Północno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny... – S. 7 та ін.

95 [Б. а.] Нарада з питань про етнографічні групи та локальні особливості в культурі і побуті 
українського народу кінця XIX – початку XX ст. // Українська етнографія. – К., 1958. – С. 162–171. 
– [Наукові записки / Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. Т. IV].

96 Там само. – С. 166.
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думку, наприкінці XIX–на початку XX ст. були “такі основні етнографічні райони 
(курсив автора. – М. Г.) України: Полісся, Карпати, Правобережна і Лівобережна 
Україна (в основному Придніпров’я), Галичина і Степова Україна”97. У контексті 
нашого дослідження відповідний погляд викликає зацікавлення з двох причин. 
По-перше, фактично відтоді поняття “етнографічний район” стає одним з базових 
понять в українській народознавчій науці. По-друге, відсутністю чіткого розуміння 
вченим різниці між історико-політичними та історико-етнографічними районами 
України, оскільки “автор поставив в один ряд етнографічні (Полісся), історико-
політичні (Правобережна Україна, Лівобережна Україна, Галичина) та географічні 
(Карпати, Степова Україна) райони” – цілком слушно наголошує сучасний українсь-
кий історик та етнолог Степан Макарчук98. Цей дослідник небезпідставно зауважує 
також те, що запропоновані Г. Стельмахом різні за походженням визначення окре-
мих районів України, на жаль, вживаються і в новітніх етнографічних працях. 

Стосується це й Галичини як історико-політичного краю, який не може вва-
жатися етнографічним районом з тієї причини, що тут є “трохи Поділля, Волині, 
Гуцульщини, Бойківщини, Лемківщини, очевидно Надсяння, є Опілля і Покуття”99. 
Втім, деякі з них (Волинь, Поділля, Покуття, Гуцульщину)100 Г. Стельмах згадує 
у тексті своєї статті, вважаючи їх то “перехідними районами” (південно-західна 
Волинь, Покуття)101, то “окремою підгрупою” (Поділля)102. Паралельно охаракте-
ризовано специфічні особливості традиційної культури і побуту гуцулів, бойків та 
лемків як “гірських груп” українського населення Карпат103. Привертає увагу також 
те, що автор статті не зазначив конкретної території проживання кожної з них, не 
визначив меж етнографічних районів України загалом.

Відтак результати згаданої вище наради українських спеціалістів гуманітарного 
профілю було покладено в основу етнографічного районування, яке узагальнили 
Дмитро Косарик, Кость Гуслистий та Володимир Горленко в одному з параграфів 
колективної праці “Українці”104. Оскільки запропоновані ними положення з цього 
питання стали базовими для наступних поколінь етнографів, зупинимося на них 
більш докладно. Зокрема, на основі фактичного матеріалу в межах української 
етнічної території вони виділили західний (південно-західний) “великий етногра-

97 Стельмах Г. Ю. Етнографічне районування України кінця XIX – початку XX ст. 
// Українська етнографія. – К., 1958. – С. 106. – [Наукові записки / Ін-т мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії АН УРСР. Т. IV].

98 Макарчук С. Історико-політичне та етнографічне районування України: питання 
співвіднесеності // Народознавчі Зошити. – Львів, 2001. – № 3. – С. 389.

99 Там само. – С. 391.
100 Стельмах Г. Ю. Етнографічне районування України... – С. 107, 108, 110–113.
101 Там само. – С. 112.
102 Там само.
103 Там само. – С. 108–110.
104 [Косарик Д. М., Гуслистий К. Г., Горленко В. Ф.]. Сучасні етнографічні райони і локальні 

групи українського народу // Українці: Історико-етнографічна монографія у двох томах (Макет). 
– К., 1959. – Т. 1. – С. 27–31.
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фічний район”, невід’ємні складові якого становили такі “підрайони”: Галичина, 
Буковина, Закарпатська Україна, Західна Волинь і частково західна частина Поділ-
ля105. Інакше кажучи, при визначенні “підрайонів” цього району названі дослід-
ники, як і вищезгаданий Г. Стельмах, фактично сперлися на історико-політичний 
та географічний поділи західноукраїнських земель, а не на етнографічні критерії 
районування. Скажімо, серед перелічених складових західного “великого етног-
рафічного району” згадуються хіба що Поділля (точніше, його західна частина) як 
історико-етнографічний район та західна частина Волині. Щоправда, конкретної 
географії відповідних “підрайонів” дослідники не зазначили. 

Окремо Д. Косарик, К. Гуслистий та В. Горленко виділили серед українців 
Карпат три етнографічні групи (дослівно – “локальні групи”106) – гуцулів, бойків і 
лемків, причому терени їх проживання окреслені дуже загально. На думку вчених, 
бойки займали територію між ріками Сяном і Лімницею, а лемки – між ріками 
Сяном і Попрадом107. Стосовно території Гуцульщини, то дослідники визначають 
її ще менш чітко, обмежившись загальним твердженням: “Українське населення 
південно-східної частини Карпат (тепер територія головним чином Станіславської і 
частини Чернівецької областей, а також Рахівського району Закарпатської області) 
[...] називало себе гуцулами”108. Крім того, назву “гуцули” автори вважають етноні-
мом, який співіснує поряд із загальнонаціональною самоназвою “українці”, водно-
час наголошуючи, що ця назва “ні в якій мірі не протистоїть загальнонаціональній 
назві, а відбиває лише етнографічні особливості, які [...] характерні для українців 
цього району (Гуцульщини. – М. Г.)”109. Стосовно назви “бойки”, то у дослідженні 
її трактують як “етнографічну”110. 

Все сказане вище про етнографічне районування України, зокрема і Галичи-
ну як історико-адміністративне поняття, та етнографічні групи Східних Карпат 
К. Гуслистий111 повторив у колективній праці “Народы европейской части СССР”, 
опублікованій у 1964 р. у серійному виданні “Народы мира”112. У цій книзі вчений 

105 Там само. – С. 28.
106 Там само. – С. 28, 30.
107 Там само. – С. 30.
108 Там само. – С. 28–29.
109 Там само. – С. 29–30.
110 Там само. – С. 30.
111 Гуслистый К. Г., Могила А. П. Этнографические группы украинского народа и диалекты 

украинского языка // Народы европейской части СССР. – Москва, 1964. – С. 591–592. У “Пере-
дмові” до названого видання зазначено, що під час підготовки цього параграфа К. Гуслистий 
також використав матеріали Д. Косарика та В. Горленка. А. Могила ж як співавтор параграфа 
торкнувся лише діалектів української мови.

112 Р. Кирчів помилково вважає, що “до схеми етнографічного районування України внесено 
істотні корективи” саме в цій книзі (Кирчів Р. Історико-етнографічні райони України та етнографічні 
групи українського народу // Етнографія України: Навч. посібн. / За ред. проф. С. А. Макарчука. 
Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів, 2004. – С. 125). Як уже знаємо, схему етнографічного районування 
України, запропоновану Г. Стельмахом на науковій нараді у лютому 1956 р., вперше суттєво 
уточнили К. Гуслистий, В. Горленко та Д. Косарик у монографії “Українці”.
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увів у науковий обіг нове поняття – “етнографічна група”113 – нині одне з базових 
понять етнології. Натомість для визначення трьох основних етнографічних районів 
України К. Гуслистий не вживав терміна “регіон”, як твердять деякі із сучасних 
народознавців114, а й надалі користувався вже раніше апробованим словосполу-
ченням – “великі (дослівно – “крупные”) етнографічні райони”, а також терміном 
“підрайони”115. 

Відтак протягом майже десятиліття історико-етнографічним районуванням Ук-
раїни науковці спеціально не займалися, що засвідчує зміст гасел на досліджувану 
тематику у науково-довідкових (енциклопедичних) виданнях, опублікованих уже 
у 70–80-х роках XX ст. Скажімо, за Радянською енциклопедією історії України, 
Покуття – це “історико-географічна область” України, яка займає східну частину 
Івано-Франківської області116. У другому виданні Української Радянської Енцик-
лопедії Покуття зазначене як “історико-географічна область”, яка займає рівнинну 
частину Івано-Франківщини “між Дністром, Черемошем і Карпатами”117. До речі, 
у Географічній енциклопедії України, яка побачила світ через десятиліття, зазна-
чені лише дві границі Покуття як історико-географічної області – ріки Черемош 
(південно-східна границя) і Дністер (північна)118.

Опілля описане у другому виданні УРЕ двояко: 1) як давньоруська назва безлі-
сих або малолісистих рівнинних територій з родючими ґрунтами в межах лісових 
зон, які використовувалися під орні землі (наприклад, Львівське Опілля); 2) як назва 
західної частини Подільської височини в межах Львівської, Івано-Франківської і 
Тернопільської областей (Подільське горбогір’я)119. Абсолютно схоже визначення 
Опілля, без вказівки конкретних його меж, подано також у Географічній енцикло-
педії України120. 

Щодо Бойківщини, Гуцульщини і Лемківщини як складових частин адміністра-
тивно-територіальної Галичини, то в енциклопедичних виданнях відомості про 
них є надто загальними і неповними. Зокрема, у другому виданні УРЕ Бойківщина 
і Гуцульщина вважаються “історико-етнографічними областями”121 – поняттям, 
яке для української етнологічної науки було не властивим. Перша з цих областей 
“охоплювала гірські райони сучасної Львівської та Івано-Франківської областей 

113 Гуслистый К. Г., Могила А. П. Этнографические группы украинского народа и диалекты 
украинского языка... – С. 591, 592.

114 Кирчів Р. Історико-етнографічні райони України... – С. 125–126.
115 Гуслистый К. Г., Могила А. П. Этнографические группы украинского народа и диалекты 

украинского языка... – С. 591–592.
116 Радянська енциклопедія історії України. – К., 1971. – Т. 3. – С. 404.
117 Українська Радянська Енциклопедія. Вид. 2-е. – К., 1982. – Т. 8. – С. 463.
118 Географічна енциклопедія України. – К., 1993. – Т. 3. – С. 55.
119 Геренчук К. І. Опілля // Українська Радянська Енциклопедія. Вид. 2-е. – К., 1982. – Т. 8. – С. 28.
120 Географічна енциклопедія України. – К., 1990. – Т. 2. – С. 462.
121 [Б. а.]. Бойківщина // Українська Радянська Енциклопедія. Вид. 2-е. – К., 1977. – Т. 1. 

– С. 508; [Б. а.] Гуцульщина // Українська Радянська Енциклопедія. Вид. 2-е. – К., 1979. – Т. 3. 
– С. 223.
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між верхів’ями річок Сану і Лімниці, та Закарпатської обл[асті] між річками Ужем 
і Торцем”122, друга – гірські райони Івано-Франківської і Чернівецької областей та 
Рахівський район Закарпатської області123. Водночас населення обох “історико-ет-
нографічних областей” вважається етнографічними групами українців124. Стосовно 
Лемківщини, то в УРЕ інформації про неї немає зовсім. Лише у статті Юрія Гошка 
“Лемки” зазначено, що це етнографічна група українців, які здавна жили у Карпатах 
на схилах Низьких Бескидів125. 

Натомість розлогі відомості про гірські групи українців Карпат і географію 
їхнього проживання були вміщені у відомій “Енциклопедії українознавства” за ре-
дакцією Володимира Кубійовича, опублікованій у 50–80-х роках XX ст. у зарубіжжі. 
Скажімо, у статті, присвяченій бойкам, зазначено: “Територія Бойківшини займає 
увесь Високий Бескид, сх[ідну] частину Сер[еднього] Бескиду, зах[ідну] частину 
Горганів і Центр[ально]-Карп[атську] влоговину, що з півд[ня] до неї прилягає; на 
півн[очі] (на пограниччі з “підгорянами”) межі Бойківщини загалом збігаються 
з границею Карпат, на півд[ні] сусідують із [...] “долиняками”, [...]; на зах[оді] 
б[ойки] сягають по доплив Сяну – р. Солинки (пограничя з лемками); на сх[оді] 
– по дол[ині] Лімниці; на зах[ідних] і сх[ідних] межах Бойківщини є ще переходові 
смуги (дол[ини] Ослави, Бистриці Солотвинської, що є наслідком впливу б[ойків] 
на сусідні племена (курсив автора. – М. Г.)”126. 

На думку В. Кубійовича, Гуцульщина – це “країна[,] (курсив автора. – М. Г.) 
заселена укр[аїнськими] верховинцями”127. Північно-східна і північна межі га-
лицької частини Гуцульщини проходили трохи на південь від населених пунктів 
Кути, Косів і Пістинь, через с. Березів, північніше сіл Делятин і Пасічна128. Відтак 
В. Кубійович зазначає: “На заході гуцули заселяють усю долину Прута по Делятин 
і долину Надвірнянської Бистриці (села Рафайлова (нині с. Бистриця. – М. Г.) й 
Зелена, за деякими авторами – й Пасічна)”129. 

Границі галицької частини Лемківщини В. Кубійович окреслює так: “Півн[ічну] 
межу л[емків] з поляками становлять перші гірські хребти, які замикали чисто 
укр[аїнську] територію від низького підгір’я, щільно заселеного поляками (на півд[ні] 
від лінії: Пташкова – Шимбарк – Цеклин – Жмигород – Дукля – Риманів). Далі на 
сх[оді] укр[аїнсько]-поль[ська] межа сходить з гір і перетинає підгір’я та Сяніцьку 

122 [Б. а.]. Бойківщина. – С. 508.
123 [Б. а.]. Гуцульщина. – С. 223.
124 Горленко В. Ф. Бойки // Українська Радянська Енциклопедія. Вид. 2-е. – Т. 1. – С. 508; 

Гошко Ю. Г. Гуцули // Українська Радянська Енциклопедія. Вид. 2-е. – Т. 3. – С. 222.
125 Гошко Ю. Г. Лемки // Українська Радянська Енциклопедія. Вид. 2-е. – К., 1981. – Т. 6. 

– С. 103.
126 Рабій-Карпинська С. Бойки // Енциклопедія українознавства: Перевидання в Україні 

(Репринтне відтворення видання 1955–1984 років). – Львів, 1993. – Т. 1. – С. 149.
127 Кубійович В. Гуцульщина // Енциклопедія українознавства: Перевидання в Україні 

(Репринтне відтворення видання 1955–1984 років). – Львів, 1993. – Т. 2. – С. 466.
128 Там само. – С. 467 (карта).
129 Там само. – С. 466.
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котловину. [...]. На сх[оді], на пограниччі л[емків] з ін[шими] укр[аїнськими] пле-
менами, розвинулася широка переходова лемківсько-бойківська смуга між р[іками] 
Ославою і Солинкою, а навіть гор[ішнім] Сяном (наслідки експансії л[емків]), на 
пів[нічному] сх[оді] б[іля] Сянока є переходова смуга між лемківською і надсянсь-
кою (т[ак] зв[ані] долиняни) [...] говірками”130. 

Покуття трактується в “Енциклопедії українознавства” “географічно-істо-
ричним краєм”, який знаходиться “між Передкарпаттям на півдні (межа р. Прут) 
і Поділлям (межа р. Дністер) на півн[очі] (тому тепер П[окуття] називають також 
Пруто-Дністровським межиріччям)”131. 

Стосовно Опілля, то у цьому виданні воно фігурує як географічна назва132. 
До речі, В. Кубійович, котрий розробив фізико-географічну регіоналізацію 
України, вживав для його означення сурядне понятійне поєднання “Розточчя і 
Опілля”133. 

Отже, на відміну від етнологів, котрі працювали в УРСР, українські зарубіжні 
народознавці та географи прагнули якомога докладніше визначити межі окремих 
етнографічних районів, передовсім Бойківщини, Гуцульщини та Лемківщини. 
Помітним є також те, що у своїх працях вони широко використовують результати 
наукових досліджень своїх попередників – етнографів, мовознавців та географів. 
Водночас зазначимо: для означення етнографічних груп та етнографічних районів 
України ці дослідники вживають застарілу термінологію – відповідно терміни 
“плем’я” та “країна”. 

І все ж, маємо досить підстав уважати, що саме у 60–70-х роках зросло заці-
кавлення українських етнологів до проблематики історико-етнографічного райо-
нування України, зокрема й Галичини. Зумовило його декілька причин. 

Причина перша. З 1964 р. починається якісно новий етап в етнографічній 
науці України; тоді у м. Переяславі-Хмельницькому відкрили перший музей на-
родної архітектури та побуту – цілком нову форму популяризації етнографічних 
пам’яток. Відтак постали інші скансени – в Ужгороді (1970 р.), Львові (1971 р.), 
Києві (1976 р.) тощо134. 

Найактивнішими учасниками будівництва музеїв під відкритим небом були 
етнологи, котрі у своїй роботі зіткнулися з низкою нерозв’язаних дослідниць-
ких проблем, передовсім з проблемами структуризації і принципами організації 

130  Кубійович В. Лемки // Енциклопедія українознавства: Перевидання в Україні (Репринтне 
відтворення видання 1955–1984 років). – Львів, 1994. – Т. 4. – С. 1275.

131 Жуковський А., Ковалюк М., Кубійович В. Покуття // Енциклопедія українознавства: 
Перевидання в Україні (Репринтне відтворення видання 1955–1984 років). – Львів, 1996. – Т. 6. 
– С. 2153.

132 [Б. а.]. Опілля // Енциклопедія українознавства: Перевидання в Україні (Репринтне 
відтворення видання 1955–1984 років). – Львів, 1996. – Т. 5. – С. 1857–1858.

133 Географія українських і сумежних земель. – Краків; Львів, 1943. – С. 84.
134 Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України: становлення і розвиток. – К., 1989. 

– С. 221.
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українських музеїв-скансенів135. І все ж найбільшою тогочасною проблемою му-
зеєзнавців-етнологів була відсутність докладного історико-етнографічного райо-
нування України, яку вони намагалися вирішити на наукових конференціях та на 
шпальтах періодичних наукових видань. Так чи інакше, але в українських музе-
ях-скансенах архітектурні експонати розташовували за “зонами” чи “секторами”, 
створеними на підставі історико-етнографічних, іноді на історико-територіаль-
них або історико-етно-територіальних принципів. Скажімо, станом на 1980 р. у 
Львівському музеї просто неба народна архітектура із західних областей України 
розміщувалася у секторах “Бойківщина”, “Гуцульщина”, “Лемківщина”, “Поділля” 
і “Полісся”. Крім того, як стверджують автори одного з перших путівників, пере-
дбачалося створити експозиційні сектори “Буковина”, “Волинь” і “Львівщина”136 
– незважаючи на те, що при заснуванні цього музею головним критерієм обрали 
саме етнографічний137. 

Привертає увагу також різна термінологія, яку вживають автори “Путівника” 
для означення теренів, пам’ятки культури яких уже були представлені чи ще плану-
валося виставити на показ у відповідних секторах Львівського скансена. Зокрема, 
спершу Бойківщина (а також Гуцульщина, Лемківщина, Поділля та Полісся) вва-
жається “історико-етнографічною зоною”, а відтак – уже “історико-етнографічною 
областю”138. Стосовно Буковини, то музеєзнавці трактують її як “історичну область 
України”139, тобто заперечують обрання для будівництва експозиції Львівського 
музею народної архітектури та побуту лише етнографічних (історико-етнографіч-
них) критеріїв. Їх як єдино доцільних для будівництва музею просто неба, в яко-
му представлені пам’ятки архітектури та побуту саме західноукраїнських земель 
– одних із найдавніших українських етнічних теренів – ігнорують, на жаль, і досі. 
Зокрема, нині у зазначеному музеї функціонує вже 10 секторів: “Бойківщина”, 
“Гуцульщина”, “Лемківщина”, “Покуття”, “Поділля”, “Полісся”, “Волинь”, “Бу-
ковина”, “Львівщина”, “Рівнинне Закарпаття”140. У контексті цього виникає низка 
питань. Скажімо, як довго очікувати у Львівському скансені таких секторів, як 
“Опілля” і “Надсяння”, або на підставі яких наукових аргументів типову комору 

135 Федака П. М. До питання про структуру і принципи організації українських музеїв просто 
неба (На матеріалах Закарпатського музею народної архітектури та побуту) // Культура і побут 
населення Українських Карпат (Матеріали республіканської наукової конференції). – Ужгород, 
1973. – С. 176–182; Гудченко З. С. Музеї народної архітектури України. – К., 1981; Данилюк А. Музеї 
просто неба і проблеми їх становлення в Україні // Записки Наукового товариства імені Шевченка. 
– Львів, 1995. – Т. CCXXX: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 479–492, та ін.

136 Данилюк А. Г., Красовський І. Д., Рибак Б. Я., Янов В. Л. Музей народної архітектури та 
побуту у Львові: Путівник. – Львів, 1980. – С. 9–10.

137 Там само. – С. 9.
138 Пор.: Там само. – С. 9, 12.
139 Там само. – С. 70.
140 Данилюк А. Г., Рибак Б. Я. Музей народної архітектури та побуту у Львові: Путівник. 

– Львів, 1988. – С. 2–3; Данилюк А. Оповіді про експонати Львівського скансену. – Львів, 2001. 
– С. 8–9.
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зі с. Оглядова та церкву св. Параскеви зі с. Стоянова Радехівського району, садибу 
20-х років XX cт. зі с. Сельця Сокальського району та тогочасну хату зі с. Боратина 
Бродівського району експонують у секторі “Львівщина”141, а не в секторі “Волинь”. 
Звичайно, зазначену ситуацію одним наскоком не вирішити. Мало чому може пос-
прияти зміна вивіски деяких секторів, скажімо “Львівщини”, виділивши в її межах 
окремі сектори (“Опілля”, “Надсяння” чи інші), а ті експонати, що стосуються 
Волині та Поділля як історико-етнографічних районів (якщо у цій експозиційній 
зоні справді представлено традиційну матеріальну культуру всіх районів Львівсь-
кої області, крім гірських, про що йдеться в одному з путівників142) об’єднати з 
експонатами відповідних секторів. 

Попри зазначені та інші недоліки, властиві сучасним музеям народної архі-
тектури і побуту України загалом, їхнє виникнення та розвиток, безперечно, дало 
змогу не лише заповнити значну кількість білих плям з історії традиційного житла і 
господарського будівництва українського селянства XIX–першої половини XX ст., а 
й суттєво уточнити межі окремих етнографічних (історико-етнографічних) районів. 
Скажімо, Роман Радович, залучивши великий масив нового польового етнографіч-
ного матеріалу, зафіксованого під час численних наукових експедицій і відряджень 
на теренах Галичини, виявляє типові архітектурно-етнографічні особливості опіль-
ського житла і на їхній основі пропонує власний погляд стосовно етнографічної 
території та меж Опілля143.

Чинник другий. Наприкінці 60-х років XX ст. був задуманий “Регіональний 
історико-етнографічний атлас України, Білорусії і Молдавії” як складова частина 
загальносоюзного історико-етнографічного атласу144. До збору польового фактич-
ного матеріалу для цього дослідження українські народознавці, зокрема і львівські, 
долучилися саме у 70-х роках145. Ще раніше (у 40-х рр.) розпочали підготовку “Атла-
су української мови” українські діалектологи146. Однак якщо їхня праця увінчалася 
випуском фундаментального тритомного дослідження з однойменною назвою, то 
узагальнені результати (у формі атласу) науково-пошукової роботи етнографів не 
відомі читачам і досі. І все ж нові етнографічні матеріали, набуті народознавцями 
під час тогочасних наукових експедицій та відряджень, згодом стали важливою 
джерельною базою для підготовки багатьох індивідуальних тематичних (із госпо-

141 Данилюк А. Г., Рибак Б. Я. Музей народної архітектури та побуту у Львові... – С. 28–29; 
Данилюк А. Оповіді про експонати Львівського скансену... – С. 37, 95.

142 Данилюк А. Г., Рибак Б. Я. Музей народної архітектури та побуту у Львові... – С. 27.
143 Радович Р. Традиційне сільське житло на Опіллі другої половини XIX – початку XX 

століть // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1995. – Т. CCXXX: Праці 
Секції етнографії та фольклористики. – С. 79–106.

144 Гуслистый К. Г. Предисловие // Региональный историко-этнографический атлас Украины, 
Белоруссии и Молдавии: Проспект. – К., 1969. – С. 3–4.

145 Гошко Ю. Г. Музею етнографії та художнього промислу АН УРСР – 100 років // Доповіді 
наукової ювілейної конференції до 100-річчя Музею етнографії та художнього промислу. – Львів, 
1976. – С. 6.

146 Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. – К., 1990. – С. 18.
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дарських занять, промислів і ремесел, народного житла, одягу, їжі, традиційної об-
рядовості тощо) та колективних регіональних історико-етнографічних досліджень, а 
заодно сприяли корегуванню та уточненню меж окремих етнографічних районів. 

Причина третя. Саме у 60-х – на початку 70-х років XX ст. радянські вчені-
етнографи активно займалися розробкою теоретичних основ етнологічної науки і 
передусім теорії етносу – як головного об’єкта її досліджень. Головним ідеологом 
та натхненником цієї наукової теорії слушно вважають Юліана Бромлея – дов-
голітнього директора Інституту етнографії ім. М. М. Миклухо-Маклая АН СРСР 
(нині Інститут етнології та антропології ім. М. М. Миклухо-Маклая РАН), котрий 
з відповідної тематики опублікував низку монографічних праць. У своїх дослід-
женнях Ю. Бромлей приділив значну увагу також внутрішній структурі етносу як 
універсальної історичної категорії. Зокрема, вчений розрізняв чотири різні рівні 
етнічної ієрархії, для визначення кожного з яких запропонував вживати окремі 
поняття: “основні етнічні одиниці”, “елементарні етнічні одиниці”, “субетнічні 
підрозділи”, “макроетнічні одиниці” або “метаетнічні спільності”147. У контексті 
нашого дослідження найбільше зацікавлення становить тлумачення етнологом 
описового словосполучення “субетнічні підрозділи” – це “спільності, в котрих 
етнічні властивості проявляються менш інтенсивно, ніж в основних етнічних оди-
ниць, і котрі є їх складовими частинами”148. На його думку, існування “субетносів” 
пов’язане з усвідомленням групових особливостей тих чи інших компонентів куль-
тури, а саме їхнє походження буває різним149. Водночас Ю. Бромлей чітко розмежо-
вував етнічні спільноти різного таксономічного рівня та етнографічні спільності. 
Останні, як вважав дослідник, бувають двох різновидів: “етнографічні групи” та 
“історико-етнографічні області”. Перші з них становлять локальні (внутрішні) 
підрозділи етносу-народу, в яких наявні специфічні елементи культури. Стосовно 
іншої етнографічної спільності (“історико-етнографічної області”), то, як наголо-
шував Ю. Бромлей, вживаючи це поняття, етнологи розуміють ареал, який охоплює 
декілька етносів-народів, тобто категорію, яка в просторовому плані має вищий 
таксономічний рівень, ніж етнос150. 

На концепції В. Бромлея щодо внутрішньої структури етносу і значенні вжи-
ваних ним понять “субетнос”, “етнографічна група” та “історико-етнографічна 
область” ми докладно зупинилися навмисно, оскільки згодом кожне з них стало 
невід’ємною складовою понятійно-термінологічного апарату українських етноло-
гів. На жаль, і донині досить часто зміст цих понять вони трактують довільно, а 
заодно вносять додаткову плутанину і в саме історико-етнографічне районування 
України. Найбільше це стосується “субетносу” та “етнографічної групи” як озна-
чень проміжних етнічних спільнот. Зокрема, уважно проаналізувавши дослідження 
Ю. Бромлея, завважуємо: автор, з одного боку, чітко розрізняє зміст цих понять 

147 Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. – Москва, 1983. – С. 81–82.
148 Там же. – С. 82.
149 Там же. – С. 83.
150 Там же. – С. 84.
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(“субетнос” – це і колишній етнос, який втратив статус основної етнічної одиниці, 
і колишня етнографічна група, яка ще не набула статусу основної етнічної одиниці, 
і соціальна спільність, і расова група тощо, натомість “етнографічна група” – це 
лише локальний підрозділ основної етнічної одиниці)151, з іншого – вживає їх як 
синоніми. Останній момент має для нас особливо принципове значення: одночасно 
використовуючи терміни “субетнос” та “етнографічна група” на означення людсь-
ких спільнот, Ю. Бромлей вважає кожну з них проміжною одиницею етносу-народу, 
тобто етнографічними за походженням спільностями. Різниця між ними лише в 
тому, що субетнос може володіти окремою самосвідомістю, паралельно з основною 
(етнічною), але не завжди, тоді як для етнографічної групи подвійна самосвідомість 
невластива зовсім152. Саме з цієї причини вчений вважав бойків, гуцулів та лемків 
етнографічними групами153, а не субетносами українського народу. Загалом же, 
розвиток теорії етносу як субдисципліни радянської етнологічної школи створив 
для українських народознавців нову наукову базу для розробки більш досконалої 
схеми історико-етнографічного районування України. 

Нарешті, чинник четвертий. Питання етнографічного районування українсь-
ких етнічних земель особливо гостро постало перед українськими вченими при 
виконанні ними поточних і перспективних наукових завдань. Маємо на увазі те, що 
на початку 70-х років Міжнародна Комісія із вивчення народної культури і побуту 
Карпат та прилеглих до них областей (МККК) залучила науковців Музею етнографії 
та художніх промислів АН УРСР (нині – Інститут народознавства НАН України) до 
написання синтетичних досліджень з окремих ділянок традиційної матеріальної і 
духовної культури гірського населення Карпат (Західних, Східних і Південних)154. 
Тоді ж визріла думка підготувати узагальнюючі праці про культуру і побут кожної 
етнографічної групи Східних Карпат155 – бойків, гуцулів та лемків. 

Спершу львівські народознавці обрали для дослідження Бойківщину156, у 
зв’язку з чим провели на її галицькій та закарпатській частинах низку етнографічних 
експедицій157. Паралельно Р. Кирчів вивчає історію народознавчого зацікавлення 

151 Там же. – С. 83–84, 85.
152 Там же. – С. 83, 85.
153 Там же. – С. 353.
154 На VII Міжнародному конгресі антропологів та етнологів (Москва, 3-10 серпня 1964 р.) 

навіть провели спеціальний симпозіум, на якому його учасники порушили низку питань, 
які планувалося вирішити зусиллями вчених усіх країн, в межах яких виділялася так звана 
Карпатська історико-етнографічна область (Див.: Симпозиум “Карпатская историко-этногра-
фическая общность” / Под ред Н. Н. Грацианской, М. Я. Салманович) // VII Международный 
конгресс антропологических и этнографических наук (Москва, 3-10 августа 1964 г.): Труды. 
– Москва, 1971. – Т. 11. – С. 693–733.)

155 Гошко Ю. Г., Кирчів Р. Ф. Деякі питання сучасного етнографічного дослідження Карпат // 
Доповіді наукової ювілейної конференції до 100-річчя Музею етнографії та художнього промислу. 
– Львів, 1976. – С. 31–42.

156 Гошко Ю. Г. Музею етнографії та художнього промислу... – С. 7.
157 Листування Романа Кирчіва і Григорія Дем’яна / Вступна стаття, упоряд. та наук. 

коментарі М. Глушка // Народознавчі Зошити. – Львів, 2000. – № 3. – С. 424, 428.
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цією своєрідною етнографічною групою українців Карпат. Результати кількарічної 
роботи вченого зумовили появу монографічної праці “Етнографічне дослідження 
Бойківщини”, в якій, власне, вперше в новітній українській етнологічній науці 
визначено конкретні терени проживання бойків наприкінці XIX – на початку XX ст. 
Зокрема, на його думку, межі галицької частини Бойківщини були тоді такими: за-
хідна – верхів’я р. Сян, східна – верхів’я р. Лімниці, північна – передгір’я на південь 
від р. Дністер (по лінії населених пунктів зі сходу на захід: Ясень, Липовиця, Луги, 
Спас, Вигода, Витвиця, Болехів, Розгірче, Верхня і Нижня Стинави, Орів, Тустано-
вичі, Опака, Підбуж, Недільня, Сущиця, Стара Сіль, Лопушна)158. Південну межу 
галицької частини Бойківщини становив хребет Вододільних Бескидів (протягом 
багатьох віків він виконував функцію міждержавного кордону), тоді як південну 
межу всієї Бойківщини – так званий Полонинський хребет між верхів’ями рік Ужа 
і Тересви на Закарпатті. За сучасним адміністративним поділом зазначена складова 
території Галичини охоплює південно-західну частину Рожнятівського і майже 
весь Долинський райони Івано-Франківської області, Сколівський, Турківський, 
південну смугу Стрийського, Дрогобицького, Самбірського і більшу частину Ста-
росамбірського районів Львівської області159. До слова: відповідні територіальні 
межі галицької частини Бойківщини дослідник окреслює й у сучасних виданнях 
– у посібниках160, окрім деяких уточнень. Скажімо, у другому виданні “Етнографія 
України” народознавець проводить гуцульсько-бойківське пограниччя “приблизно 
по межиріччі Лімниці і Бистриці Солотвинської”161, тобто трохи на схід, порівняно 
із попередніми працями.

З межами цього етнографічного району, які визначив Р. Кирчів, зокрема і його 
північної (галицької) частини, згодом повністю погодився інший львівський на-
родознавець – Ю. Гошко162, котрий є автором окремого підрозділу з відповідного 
питання у колективному історико-етнографічному досліджені “Бойківщина”. З 
наукового погляду важливим є також те, що обидва етнологи розглядають Бойків-
щину лише як окремий “етнографічний район” України 163 і не інакше. 

Етнографічним районом вважають Ю. Гошко та Р. Кирчів і Гуцульщину164, де 
проживає інша етнографічна група українських верховинців – гуцули. Наприкінці 
XIX – на початку XX ст. схематичні межі цього етнографічного району у Галичині 

158 Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини... – С. 6.
159 Там само.
160 Кирчів Р. Етнографічне районування України // Українське народознавство: Навч. посібн. 

/ За ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. – Львів, 1994. – С. 67; Його ж. Етнографічне 
районування України // Українське народознавство: Навч. посібн. / За ред. С. П. Павлюка. 2-ге 
вид, перероблене і доповнене. – К., 2004. – С. 67.

161 Кирчів Р. Історико-етнографічні райони України... – С. 142.
162 Гошко Ю. Г. Етнографічні межі. – С. 28.
163 Гошко Ю. Г., Кирчів Р. Ф. Вступ // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. 

– К., 1983. – С. 3.
164 Гошко Ю. Г., Кирчів Р. Ф. Вступ // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. 

– К., 1987. – С. 3.
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були, на думку Ю. Гошка, такими: на заході границя з бойками простягалася по 
р. Лімниці і далі по закарпатській частині; на півночі та північному сході від р. Лім-
ниці межа перетинала ріки Бистрицю Солотвинську та Надвірнянську, захоплювала 
с. Пасічну, далі йшла на Делятин, Яблунів, Косів і Кути. За сучасним адміністратив-
но-територіальним поділом ця територія охоплює південні частини Надвірнянського, 
Косівського районів та весь Верховинський район Івано-Франківської області165. 

Третю етнографічну групу українців Карпат становлять, як відомо, лемки, 
традиційно-побутовій культурі яких львівські дослідники присвятили окреме іс-
торико-етнографічне дослідження вже в роки незалежної України. Щоправда, сама 
Лемківщина як окрема етнографічна одиниця у цій узагальнюючій праці не означена 
спеціальним терміном – ні у передмові і так званому “Передньому слові” Степана 
Павлюка166, ні у Вступі Ю. Гошка167. Ю. Гошко остаточно не визначився з її межами 
і як автор підрозділу з цього питання168, хоч стисло розглянув різні наукові версії, які 
свого часу запропонували І. Вагилевич і Я. Головацький, В. Поль і Д. Зубрицький 
та інші науковці. Про східну, західну і північну границі галицької частини Лем-
ківщини можемо здогадуватися лише на основі схематичної карти, яку підготував 
художник-етнограф Василь Сивак. Власне здогадуватися, оскільки надрукували цю 
карту на внутрішній розгортці м’яких палітурок лише першого тому дослідження 
(у книзі з твердими обкладинками вона відсутня зовсім).

Паралельно відомий український мовознавець Михайло Худаш досліджує 
походження назв “бойки”, “гуцули” та “лемки”, запропонувавши стосовно кожної 
з них свою етимологічну версію – відантропонімну, тобто виводить їх відповідно 
від особових власних назв Бойко, Гуцул та Лемко169. 

У 80-х роках об’єктом етнографічного дослідження стало Покуття як невід’ємна 
складова української Галичини, зокрема з боку івано-франківського народознавця 
Михайла Паньківа, котрий опублікував про цей історико-етнографічний район 
окрему розвідку170. У своїй статті автор подає різні наукові концепції походження 

165 Гошко Ю. Г. Етнографічна територія. – С. 26–27.
166 Див.: Павлюк С. Передмова // Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження. – Львів, 

1999. – Т. 1: Матеріальна культура. – С. 3–6; Його ж. Переднє слово // Лемківщина: Історико-
етнографічне дослідження. – Львів, 2002. – Т. 2: Духовна культура. – С. 3–5.

167 Див.: Гошко Ю. Вступ // Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження. – Львів, 1999. 
– Т. 1: Матеріальна культура. – С. 7–9.

168 Див.: Гошко Ю. Основні історико-територіальні райони Лемківщини // Лемківщина: 
Історико-етнографічне дослідження. – Львів, 1999. – Т. 1: Матеріальна культура. – С. 22–25. До 
речі, сама назва цього підрозділу є некоректною, оскільки заперечує Лемківщину як цілісний 
етнографічний район.

169 Худаш М. Л. Проблема походження назви “бойки” // Бойківщина: Історико-етнографічне 
дослідження. – К., 1983. – С. 38–44; Його ж. Питання походження етноніма лемки // Мовознавство. 
– К., 1985. – № 6. – С. 45–52; Його ж. Походження назви гуцули // Гуцульщина: Історико-
етнографічне дослідження. – К., 1987. – С. 45–51; Його ж. Походження етноніма лемки // 
Народознавчі Зошити. – Львів, 1995. – № 5. – С. 279–290; Його ж. До питання походження назв 
бойки, гуцули, лемки // Народознавчі Зошити. – Львів, 1998. – № 3. – С. 299–318.

170 Паньків М. Покуття // Жовтень. – Львів, 1987. – № 2. – С. 100–104.
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назви Покуття, аналізує погляди вчених (етнографів, географів лінгвістів та ін.) 
XIX–XX ст. щодо етнографічних меж зазначеного історичного краю. Особливу 
увагу етнолог приділяє результатам наукових досліджень таких народознавців, 
як О. Кольберг, Я. Фальковський та Іван Могитич, а також здобуткам мовознавця 
Броніслава Кобилянського, котрий на основі покутського діалекту теж визначив 
терени Покуття (за довідником адміністративно-територіального поділу УРСР 
1947 р.): Отинянський, Коршівський, Коломийський (північно-східна частина), 
Заболотівський, Снятинський, Гвіздецький, Чернелицький, Обертинський, Тлу-
мацький і Тисменицький райони Івано-Франківської області171. Щоправда, цілком 
випадково у своїй праці Б. Кобилянський не назвав Городенківський район, тери-
торія якого знаходиться всередині зазначених вище. Словом, зіставивши територію 
розповсюдження покутських говірок (за Б. Кобилянським), зони розповсюдження 
покутських забудов (за І. Могитичем) та покутського одягу (за О. Кольбергом, 
Я. Фальковським), М. Паньків зазначає, що їхні “межі [...] в основному співпадають 
у західному і північному напрямках”172. Стосовно східної границі Покуття, то з 
нею автор конкретно не визначився, оскільки прилучився до хибного припущен-
ня Б. Кобилянського та І. Могитича про те, що її потрібно шукати десь у західній 
частині Чернівецької області173. 

Спираючись на дані мовознавства, етнографії та історії, а також на власні 
спостереження і матеріали експедиційних досліджень, межі Покуття визначив 
сучасний український лінгвіст Д. Бучко, котрий вважає цей край “історико-гео-
графічною територією”174 України, а не історико-етнографічним чи етнографічним 
районом. Зокрема, на його думку, “північною границею регіону (курсив автора. 
– М. Г.) є р. Дністер; північно-західна границя проходить уздовж річок Бистриця 
та Бистриця Солотвинська до смт Солотвин, а потім повертає на південний схід 
через населені пункти Бабче, Молодичів, Пнів, Надвірну, Лоєву, Добротів, Чор-
ний Потік, залишаючи справа (на Гуцульщині) Ділятин, Заріччя, Ослави (Чорні 
та Білі), а далі проходить через Великий і Малий Ключів, Княждвір (тепер Вер-
хнє і Нижнє), Трач, Рожнів, Новоселицю до р. Черемош, утворюючи південно-
західну та південну межі; на південному сході та сході залишається Чернівецька 
область”175. Отже, автор включив до складу Покуття всі населені пункти таких 
сучасних районів Івано-Франківської області, як Городенківський, Коломийський, 
Снятинський, Тисменицький, Тлумацький, більшість поселень Богородчанського 
і Надвірнянського, а також окремі поселення Галицького та Косівського районів. 
Позитивним здобутком цього мовознавця можна вважати насамперед те, що він 
відкинув сумніви М. Паньківа, а заодно й Б. Кобилянського та І. Могитича, щодо 

171 Кобилянський Б. В. Діалект і література мова (Східнокарпатський і покутський діалекти, 
їх походження і відношення до української літературної мови). – К., 1960. – С. 118–119.

172 Паньків М. Покуття. – С. 101.
173 Там само. – С. 102.
174 Бучко Д. Г. Походження назв населених пунктів Покуття... – С. 3.
175 Там само. – С. 6–7.
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південно-східної і східної меж Покуття та спробував більш точно визначити його 
західну границю (по р. Бистрицю). 

З-поміж інших сучасних дослідників, котрі прислужилися на ниві етнографічного 
районування досліджуваного краю, доцільно ще раз згадати Р. Радовича. Як уже було 
зазначено, етнолог на основі типових архітектурно-етнографічних особливостей 
житла визначив основні терени Опілля. Згідно з результатами його праці, межа опіль-
ського народного будівництва “проходить орієнтовно з заходу на схід по південних 
окраїнах Яворівського району, вище Львова, нижче Буська, Золочева – аж до Зборова. 
Далі повертає на південний захід до міста Бережан і по ріці Золотій Липі – до північної 
межі Монастириського району. Тут (вона. – М. Г.) іде на захід, до села Більшівців, на 
південь від Бурштина, далі по ріках Дністрі, Болозівці, (по. – М. Г.) північній межі 
Старосамбірського району, – до кордону з Польщею”176. За сучасним адміністративно-
територіальним поділом України до складу Опілля, яке окреслив Р. Рядович, належать 
південно-західна частина Зборівського та західна частина Бережанського районів 
Тернопільської області; північна частина лівобережжя Дністра Галицького і майже 
весь Рогатинський район (за винятком південно-західної групи сіл) Івано-Франківсь-
кої області; Перемишлянський Пустомитівський, Городоцький, Мостиський райони, 
північна смуга Жидачівського, Миколаївського, лівобережжя Дністра Самбірського, 
північні окраїни Старосамбірського, південні окраїни Яворівського, Жовківського, 
Кам’ян[сь]ко-Бузького, південний захід Буського та Золочівського районів Львівської 
області. Автор також наголошує: за архітектурно-етнографічними ознаками житла 
ця територія не є цілком однорідною, оскільки тут вирізняються дві локальні групи 
– західна і східна. Орієнтовну межу між ними становить вододіл між ріками Щир-
кою і Верещицею177. Народознавець зазначає й інше: східна частина територіально 
в основному збігається з етнографічним Опіллям, яке окреслив А. Фішер. Стосовно 
наукового визначення західної частини досліджуваної території, то автор обмежився 
окремими думками і спостереженнями І. Франка, у праці котрого відсутня як назва 
Опілля, так і етніконім “ополяни”178. Словом, Р. Радович розширює терени Опілля як 
етнографічного району за рахунок Надсяння, з чим важко погодитися. 

Не стояли осторонь щодо історико-етнографічного районування України і 
провідні спеціалісти-етнологи ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АН УРСР, особливо із 
середини 80-х років, коли значні наукові здобутки львівських народознавців на 
ниві етнографічного дослідження українців Карпат, а також поліщуків179, стали 
очевидною реальністю. Стосується це насамперед таких фахівців, як В. Горленко, 
Всеволод Наулко та Анатолій Пономарьов. 

176 Радович Р. Традиційне сільське житло на Опіллі... – С. 105–106.
177 Там само. – С. 106.
178 Див.: Франко І. Етнографічна виставка у Тернополі // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти 

т. – К., 1985. – Т. 46. – Кн. 1: Історичні праці (1883–1890). – С. 473, 479.  
179 У 80-х роках спільними зусиллями львівських та білоруських учених (етнологів, 

фольклористів, мистецтвознавців) була підготовлена та опублікована двотомна праця про Полісся 
(Общественный, семейный быт и духовная культура населения Полесья. – Минск, 1987; Полесье. 
Материальная культура. – К., 1988).

ala
ud
a



72 Михайло Глушко

В. Горленко спершу виступив з цього питання на одній із всесоюзних сесій 
етнографів та антропологів180, а відтак опублікував стислу статтю у Географічній 
енциклопедії України, в якій територію сучасної України поділив на шість “етногра-
фічних районів”: Північний (Поліський), Центральний (Середньонаддніпрянський), 
Слобожанщину, Поділля, Південний і Карпатський181. Крім того, у межах деяких 
із цих “районів” учений виділяє окремі “підрайони”. Зокрема, у Карпатському 
районі, на його думку, існували три підрайони – “Прикарпаття, власне Карпати й 
Закарпаття, а також території розселення етнографічних груп – бойків, гуцулів та 
лемків”182. Отже, порівняно з попередньою працею (опублікованою у співавторстві 
з Д. Косариком та К. Гуслистим в “Українцях”), автор уже не називає Галичину та 
Буковину, однак і надалі членує Україну насамперед за географічними та адміністра-
тивними критеріями, а не за етнологічними. Для останньої розвідки В. Горленка 
характерним є і те, що дослідник відмовляється від поняття “великі етнографічні 
райони”, тобто тим самим не визнає, з одного боку, загальної концепції етногра-
фічного районування України, запропонованої ще наприкінці 50-х років XX ст., з 
іншого – значних наукових здобутків українських лінгвістів на ниві вивчення го-
ворів української мови. Крім того, науковець довільно окреслює терени розселення 
гуцулів у Чернівецькій області (“гірські райони”) та територію Поділля, зокрема 
його західної частини, яка, на його думку, охоплює лише східні адміністративні 
райони Чернівецької і Тернопільської областей. Нам також незрозуміло, на якій 
саме науковій підставі етнолог зачислив до Карпатського етнографічного району 
всю Львівську та Івано-Франківську області, “більшу частину” Тернопільської. 

Передовсім за географічними та історико-політичними критеріями поділив 
Україну на низку основних “історико-етнографічних зон” (Середнє Подніпров’я, 
Поділля, Слобожанщину і Полтавщину, Полісся, Прикарпаття, Волинь, Закарпаття 
та Південь) інший провідний київський народознавець – В. Наулко183. Водночас 
автор вважає Прикарпаття, Закарпаття, Покуття та Буковину “історико-етнографіч-
ними районами”184, не зазначаючи їхньої конкретної різниці від “історико-етног-
рафічних зон”. У праці цього дослідника помітні й інші неузгодженості. Скажімо, 
Покуття та Буковину як “історико-етнографічні райони” треба вважати складовими 
частинами однієї з перелічених вище “зон” (мабуть, Прикарпаття), чи вони є цілком 
окремими одиницями в системі етнографічної мозаїчності України? Дуже загаль-
ними й неоднозначними є твердження вченого про терени деяких з цих районів. 

180 Горленко В. Ф. Проблема этнографического районирования Украины и украинцев // 
Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и антропологических исследований 
1978-1979 гг.: Тезисы. – Уфа, 1980.

181 Горленко В. Ф. Етнографічне районування // Географічна енциклопедія України. – К., 
1989. – Т. 1. – С. 393–394.

182 Там само. – С. 394.
183 Наулко В. І. Історико-етнографічне районування України та етнографічні групи 

українського народу // Культура і побут населення України: Навч. посібн. для вузів. – К., 1991. 
– С. 22–23.

184 Там само. – С. 23.
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Зокрема, на його думку, Покуття охоплює “рівнинну частину Івано-Франківської 
області між Дністром, Прутом і Карпатами”, а Волинь – “територію на південь від 
Прип’яті та верхів’їв Західного Бугу”185. 

Наприкінці 80-х років науковці ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АН УРСР почали 
готувати узагальнюючі історико-етнографічні дослідження про традиційну культуру 
і побут населення Поділля, українців загалом. Перше з них побачило світ у 1994 р., 
друге – у 1999 р. У рамках підготовки цих фундаментальних праць етнографічним 
районуванням України спеціально займався А. Пономарьов. Спершу у матеріалах 
однієї з конференцій етнолог поділив усю Україну на десять “історико-етногра-
фічних регіонів”, серед яких також фігурували Поділля, Карпати, Буковина та 
Покуття186. Відтак учений висловив власне бачення щодо внутрішньої структури 
українського етносу та уточнив етнографічну мозаїчність України. Наприклад, у 
макеті тому “Украинцы” як складової задуманого спеціалістами Інституту етнології 
та антропології ім. М. М. Миклухо-Маклая РАН серії праць “Народы и культуры”, 
а також у самому російськомовному виданні “Украинцы”, автор вважав найбіль-
шою одиницею регіональних утворень “історико-етнографічний регіон”, який 
поділяється на “підрегіони”, ті ж, своєю чергою, – на “історичні зони”, які інколи 
охоплюють ще “етнографічні області”. Першою одиницею регіонального поділу 
була, на його думку, “земля”187. Щоправда, згодом (в інших працях) дослідник дещо 
змінив та уточнив загальну систему регіонального поділу України. Скажімо, в од-
ному з його посібників вона набула такого вигляду: “історико-етнографічні області” 
(суперрегіони), які, своєю чергою, охоплювали “історико-етнографічні регіони”, ті 
– “історичні зони”, на території яких часто формувалися “етнографічні райони”. 
Зрозуміло, як і в попередньому випадку, початковою одиницею регіонального 
поділу була “земля”188. Натомість у двотомній колективній монографії про україн-
ців дослідник знову корегує свою систему регіонального членування українських 
етнічних земель: історико-етнографічні області – історико-етнографічні регіони 
– підрегіони – історичні зони – етнографічні райони – земля189. 

Так чи інакше, але серед вживаних ученим понять, які стосуються етногра-
фічного районування, конкретного наукового визначення удостоїлося лише одне 
– “історико-етнографічний регіон”: “це таке етнотериторіальне утворення в рамках 
усього етносу, котре за історичною долею та етнічним обличчям його населення є 

185 Там само.
186 Пономарьов А. П. Дослідження Поділля як історико-етнографічного регіону України 

// Тези доповідей і повідомлень 1-ї Тернопільської обласної наукової історико-краєзнавчої 
конференції. – Тернопіль, 1990. – Ч. III: Секція V: Етнографія, фольклор. – С. 1.

187 Пономарев А. П. Историко-этнографическое районирование // Украинцы. Макет тома 
серии “Народы и культуры”. – Москва, 1994. – Кн. 1: Этническая история. Антропология. Язык. 
Расселение. – С. 75; Его же. Историко-этнографическое районирование // Украинцы. – Москва, 
2000. – С. 28.

188 Пономарьов А. Українська етнографія: Курс лекцій. – К., 1994. – С. 130.
189 Пономарьов А. Регіональні барви України й українців // Українці: Історико-етнографічна 

монографія у двох книгах. – Опішне, 1999. – Кн. 1. – С. 59.
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самобутнім, що зафіксовано в історичних документах і відтворене у крайовій сим-
воліці та людській пам’яті”190. З метою наповнення зазначеного поняття адекватним 
змістом, А. Пономарьов подавав у своїх працях конкретний фактичний матеріал, 
який стосується окремих відповідних “регіонів”. Загалом, на думку вченого, для 
населення таких територій були характерними: самоназва регіону та його людності, 
етнічна і крайова самосвідомість, наявність державного, природного, адміністра-
тивного чи соціального кордону, регіональний тип культури191. Саме з цієї причини 
запропоновану А. Пономарьовим систему “етнографічної” регіоналізації України 
відразу (“по гарячих слідах”) спростував інший відомий український народознавець 
– Михайло Тиводар, котрий наголосив: “Спроба піднести історико-етнографічну 
зону (регіон) до рівня субетносів чи навіть етносів, намагання доказати, що закар-
патцям, буковинцям, подолянам, волинянам, полтавцям, слобожанам, поліщукам 
та іншим (локальним групам населення. – М. Г.) властива регіональна самосві-
домість [...] – не що інше як підведення “наукового” обґрунтування необхідності 
федералізації України”192. До сказаного треба додати й інше: відповідна регіо-
нальна концепція етнографічного районування України А. Пономарьова не була 
випадковою, вона ґрунтувалася на певних уявленнях дослідника про виникнення 
та історичний розвиток українського народу, про місце і роль представників інших 
етносів у заселенні та освоєнні споконвічних українських земель тощо. Уперше 
своє бачення етнічної історії в Україні автор відкрито оприлюднив у 1990 р., тор-
каючись в одній зі статей стану та перспектив подальшого розвитку української 
етнології. Зокрема, як вважав учений, першочерговим завданням народознавців 
мала бути підготовка спеціальної серії праць “Народи України”193, тобто на зразок 
уже опублікованої серії “Народы мира”. Щоправда, з цим категорично не погодився 
львівський фахівець-етнограф та фольклорист Р. Кирчів, котрий доводив, що необ-
хідність подібних видань є надуманою, оскільки неукраїнці – “це не якісь окремі 
етноси і тим більше не нації, що зі своєю територією входять у склад України, а 
вихідці, частки інших народностей і націй, етнографічна територія і національне 
ядро яких знаходиться поза межами України”194. До речі, тут же Р. Кирчів чітко 

190 Пономарьов А. Українська етнографія: Курс лекцій. – С. 132; Его же. Историко-этног-
рафическое районирование // Украинцы. Макет тома серии “Народы и культуры”. – С. 78; Його 
ж. Регіональні барви України й українців. – С. 60; Его же. Историко-этнографическое райони-
рование // Украинцы. – С. 31.

191 Пономарев А. П. Подолье как историко-этнографический регион // Советская этнография. 
– Москва, 1991. – № 1. – С. 44-54; Его же. Историко-этнографическое районирование // Укра-
инцы. Макет тома серии “Народы и культуры”. – С. 75–105; Його ж. До проблеми регіональних 
історико-етнографічних досліджень // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1994. 
– С. 7–9; Його ж. Регіональні барви України й українців. – С. 59–72; Его же. Историко-этног-
рафическое районирование // Украинцы. – С. 28–42, та ін.

192 Тиводар М. Закарпаття: Народознавчі роздуми. – Ужгород. 1995. – С. 182.
193 Пономарьов А. П. Українська етнографія: на порозі нового етапу розвитку // Народна 

творчість та етнографія. – 1990. – № 6. – С. 9–17.
194 Кирчів Р. Від чого залежала доля українського народознавства // Народна творчість та 

етнографія. – 1991. – № 4. – С. 34.
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визначив постулат ще одного дуже актуального для народознавчої науки питання 
– потребу строго “дотримуватися історико-етнографічних, а не адміністративно-те-
риторіальних критеріїв регіоналізації”195 у разі вивчення різних підрозділів України 
як етнографічного материка. 

Незважаючи на слушні думки львівського народознавця, на жаль, А. Поно-
марьов фактично знехтував ними, оскільки при етнографічному районуванні Ук-
раїни і надалі керувався адміністративно-територіальними критеріями, частко-
во – природно-географічними. Більше того, етнолог не лише ігнорував різницю 
між історико-політичними регіонами, природно-географічними (топонімічними) 
зонами та етнографічними районами України, а й подавав у своїх працях різну 
кількість самих типологічних одиниць. Скажімо, якщо спершу автор налічував 
10 історико-етнографічних регіонів, про що вже йшлося, то згодом – лише сім: 
Середнє Подніпров’я, Поділля, Карпати, Полісся, Полтавщину зі Слобожанщиною 
та Південь України196. Однак цими регіонами А. Пономарьов не обмежився на 
підготовленій ним же схематичній карті “Історико-етнографічні регіони України”, 
де їх подано аж 16, зокрема і такі, як Підкарпатська Русь, Галичина, Покуття, Бу-
ковина, Бессарабія та Волинь197. Натомість окремих регіонів (Карпат, Полтавщини 
та Півдня України), оприлюднених у текстовій частині праць, на цій карті вже не-
має. Отже, щоразу етнолог виявляв свою непослідовність, довільно маніпулював 
регіональністю України, не дотримувався основного змісту задекларованих раніше 
наукових понять тощо. 

На власний розсуд А. Пономарьов досить часто також інтерпретував історію 
та географію окремих регіонів (земель) України, часом виявляючи елементарну 
некомпетентність, що не могло не позначитися негативно на його схемі історико-
етнографічного районування українських етнічних земель загалом. Особливо це 
стосується західноукраїнських теренів, до складу яких належить і Галичина. Ос-
танню, як вважав дослідник, згідно із сучасним адміністративно-територіальним 
поділом, становлять “Львівська, Івано-Франківська, Луцька (?! – М. Г.) області і 
західна частина Тернопільської”198, або “Львівська, більша частина Івано-Фран-
ківської, Волинська і західна частина Тернопільської областей”199. Очевидно, що 

195 Там само. – С. 35.
196 Пономарев А. П. Историко-этнографическое районирование // Украинцы. Макет тома 

серии “Народы и культуры”. – С. 78; Його ж. Українська етнографія. – С. 132; Его же. Истори-
ко-этнографическое районирование... – С. 29; Його ж. Регіональні барви України й українців... 
– С. 59. В останній праці А. Пономарьов вважає деякі з цих регіонів також суперрегіонами 
(Пономарьов А. П. Регіональні барви України й українців... – С. 69).

197 Пономарев А. П. Историко-этнографическое районирование... – С. 30; Його ж. Регіо-
нальні барви України й українців... – С. 71.

198 Пономарев А. П. Историко-этнографическое районирование // Украинцы. Макет тома 
серии “Народы и культуры”. – С. 92; Его же. Историко-этнографическое районирование... 
– С. 37.

199 Пономарьов А. Українська етнографія: Курс лекцій. – С. 138; Його ж. Регіональні барви 
України й українців... – С. 66. У першій з цих праць Волинська область також названа Луцькою.
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при такому рівні наукових “знань” про територію Галичини як історико-політичної 
одиниці годі сподіватися на наявність у працях народознавця належно обґрун-
тованого та об’єктивного етнографічного районування не лише цього краю, а й 
усієї України. Адже, скажімо, історикам невідомо, щоб землі сучасної Волинської 
області (тим паче Луцької) коли-небудь перебували у складі Галичини. Натомість 
Покуття, яке дослідник вважає окремим історико-етнографічним регіоном, завжди 
належало до неї, але ніколи не становило “крайню частину Східних Карпат”, тим 
більше – “верхів’я Дністра (Дністрянщини) та Попруття”200. 

З цих же причин А. Пономарьов досить довільно окреслив межі Поділля як 
“історико-етнографічного регіону”. Зокрема, визначивши основне його “ядро” 
(центральні райони Вінницької та Хмельницької, а також східні райони Тернопіль-
ської областей), всі інші землі, на його думку, становлять так звані “перехідні 
зони”: Погориння, що починається по лінії Збараж – Хмільник і доходить до Ста-
рокостянтинова – Кременця; Позбруччя, відокремленого від ядра р. Збручем і яке 
доходить до Тернополя – Бережан – Червонограда (? – М. Г.); Наддністрянщина 
(до м. Хотина); Покодим’я, що включає Балтський та частину Савранського району 
Одеської області; нарешті, Надбужжя, що межує із Середньою Наддніпрянщиною 
по лінії Бершадь – Гайсин – Липовець201. Отже, згідно з цим районуванням, крайня 
північна межа західної частини Поділля простягається по лінії Старокостянтинів 
– Кременець, західна – по лінії Тернопіль – Бережани – Червоногради202. У цьому 
контексті постає низка доречних запитань, які потребують додаткового з’ясування: 
як за наявності Позбруччя як перехідної зони східні райони Тернопільщини можуть 
належати до “ядра подільської культури”; чому північна межа самого Поділля сягає 
аж м. Кременця; до якого історико-етнографічного регіону належать землі, які роз-
міщені за лінією Тернопіль – Бережани; лінія Тернопіль – Бережани – Червоногради 
справді є західною межею цього краю203 тощо. 

Загалом, пропонуючи свою схему історико-етнографічного районування Ук-
раїни, А. Пономарьов часто керувався не загальновідомими фактами та науковими 
здобутками попередників-народознавців, а суто суб’єктивними міркуваннями. 

200 Пономарьов А. Українська етнографія: Курс лекцій. – С. 138; Його ж. Регіональні барви 
України й українців... – С. 67.

201 Пономарьов А. П. До проблеми регіональних історико-етнографічних досліджень. – С. 10, 
11 (карта);. Его же. Историко-этнографическое районирование // Макет тома серии “Народы и 
культуры”. – С. 83; Його ж. Регіональні барви України й українців. – С. 62; Его же. Историко-
этнографическое районирование // Украинцы. – С. 33.

202 А. Пономарьов подає у своїх працях назву Червоноград (Пономарьов А. Регіональні барви 
України й українців. – С. 62; Его же. Историко-этнографическое районирование // Украинцы. 
– С. 33), яка асоціюється з м. Червоноград Львівської області. Натомість у Заліщицькому районі 
Тернопільської області існує с. Червоногради, яке, мабуть, і мав на увазі дослідник.

203 До слова: на схематичній карті західна межа Поділля проведена вздовж ріки Збруч, а 
крайня північно-західна – обмежена верхів’ям ріки Південний Буг (Пономарев А. П. Историко-
этнографическое районирование // Украинцы. – С. 30; Його ж. Регіональні барви України й 
українців... – С. 71).
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Загострюємо на цьому увагу навмисне, оскільки, не вникаючи в суть цієї схеми, 
базових підходів ученого в цілому, деякі сучасні науковці (історики, культурологи, 
соціологи) автоматично запозичують і переносять їх до своїх праць. 

Наочне підтвердження сказаного – опублікований провідними фахівцями фа-
культету соціології та психології Київського національного університету ім. Т. Шев-
ченка довідник з етнонаціональної структури українського суспільства, в якому 
історико-етнографічний “материк” України поділений на такі “регіони”: Середня 
Наддніпрянщина (Гетьманщина), Полісся, Сіверщина, Поділля, Волинь, Галичи-
на, Закарпаття, Північна Буковина, Покуття, Південна Бессарабія, Таврія, Крим, 
Донщина, Слобожанщина204. Водночас до складу кожного з них належать відомі 
історичні зони (Надпорожжя, Надбужжя, Наддністрянщина тощо) – “свого роду 
символи етнічної історії українців”, а також етнографічні райони – Гуцульщи-
на, Бойківщина, Лемківщина, “регіон розселення поліщуків”205. Загалом, у ряд 
знайомства з відповідним баченням історико-етнографічної мозаїчності України 
на гадку знову спадають цілком доречні слова С. Макарчука про те, що подібний 
“змішаний” підхід до районування української етнічної території (з використанням 
історичних, географічних, історико-політичних та інших назв) “в наш час не може 
вважатися прийнятним”206. Прикро, що саме цього підходу дотримується Володимир 
Євтух як керівник авторського колективу зазначеного довідника – один із провідних 
сучасних спеціалістів з проблем теоретичної етнології та міжетнічних взаємин в 
українському суспільстві. 

Інший свіжий приклад – нещодавно опублікований Борисом Савчуком навчаль-
ний посібник з промовистою назвою “Українська етнологія”, в якому вміщений 
окремий розділ “Етнорегіональна мозаїчність України”207. Як і А. Пономарьов, 
основними етнорегіональними одиницями автор цього посібника вважає “історико-
етнографічні регіони”, які, з одного боку, становлять чотири окремі “надрегіони” 
(Центральний чи Центрально-Східний, Північний чи Поліський, Західний і Пів-
денний), з іншого – охоплюють по декілька “історичних зон” та “етнографічних 
районів”208. Серед цих регіонів є і Галичина, яка, з невідомих нам причин, за су-
часним адміністративним поділом включає лише “більшу частину Львівської та 
Івано-Франківської областей, західні райони Тернопільщини”, або визначається 
“межиріччям верхнього і середнього Дністра, верхів’ями Пруту і Західного Бугу аж 
до Сяну”209. Як і у працях А. Пономарьова, Покуття – це “крайня частина Східних 
Карпат”. Щоправда, згідно із сучасним адміністративно-територіальним поділом, 
територію Покуття становить уже “сім районів Івано-Франківської області” або 

204 Євтух В. Б., Трощинський В. П., Галушко К. Ю., Чернова К. О. Етнонаціональна структура 
українського суспільства: Довідник. – К., 2004. – С. 41.

205 Там само. – С. 41–42.
206 Макарчук С. Історико-політичне та етнографічне районування України... – С. 388.
207 Савчук Б. Українська етнологія. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 499–546.
208 Там само. – С. 505.
209 Там само. – С. 519–520.
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“верхів’я Дністра та Попруття”210. Зрозуміло, що при такому районуванні Західного 
надрегіону, у посібнику Б. Савчука не знайшлося місця Опіллю та Надсянню, а 
Тернопільщина, окрім незначної суміжної з Хмельницькою областю смуги, не нале-
жить до Поділля тощо. Стосовно Волині, то, на думку автора, вона як невід’ємний 
історико-етнографічний регіон України “загалом співпадає із давньоруською те-
риторією, відомою з літописів під назвою Волинська земля”211. За браком місця не 
зупиняємося на інших, не менш дискусійних і суперечливих моментах, властивих 
для цього посібника. Узагальнимо тільки, що за подібних підходів до підготовки 
відповідних “етнологічних” видань користі з них, м’яко кажучи, мало. 

На тлі згаданої праці Б. Савчука суттєво вирізняються змістом та наукови-
ми підходами окремі підрозділи з порушеного питання у навчальних посібниках 
“Українське народознавство” та “Етнографія України”, автором яких є вже неод-
норазово згадуваний у нашому дослідженні Р. Кирчів. Зокрема, спираючись на 
дані діалектного районування, географію діалектних ареалів української народної 
мови в мовознавстві, а також на наукові здобутки своїх попередників-етнологів, 
найбільшою типологічною одиницею цей дослідник вважає історико-етнографічний 
регіон (зону) – Центрально-східний (Південно-східний), Північний (Поліський) 
і Західний (Південно-західний), кожний з яких поділяє ще на певні етнографіч-
ні райони та підрайони. Наприклад, в межах Західного регіону народознавець 
виділяє Волинь, Поділля, Прикарпаття, Гуцульщину, Бойківщину, Лемківщину і 
Закарпаття212. Серед них Волинь, Поділля, Гуцульщина, Бойківщина і Лемківщина 
є, на думку Р. Кирчіва, типовими історико-етнографічними районами213, тоді як 
Прикарпаття – також “зоною”214, а Закарпаття – це назва історико-географічного 
й адміністративно-територіального рівнів215, “ареал, край, на порівняно невеликій 
території якого є різні етнографічні й етнічні традиційно-побутові реалії та куль-
турні взаємовпливи”216. Стосовно характеристики та визначення етнографічних 
меж перелічених історико-етнографічних районів, які подає етнолог, то у нас вони 
не викликають сумнівів. Зокрема, на відміну від багатьох згаданих вище українсь-
ких дослідників другої половини XX ст., етнолог цілком правомірно зараховує до 
етнографічної Волині північну смугу Тернопільської та Львівської областей, а до 
Поділля – більшу частину Тернопільщини. Натомість виокремлення Прикарпаття 
як окремого історико-етнографічного району (зони) видається нам безпідстав-

210 Там само. – С. 528.
211 Там само. – С. 515–516.
212 Кирчів Р. Історико-етнографічні райони України... – С. 134.
213 Кирчів Р. Етнографічне районування України // Українське народознавство. – 1994. 

– С. 62, 63, 66; Його ж. Етнографічне районування України // Українське народознавство. – 2004. 
– С. 62, 63, 66; Його ж. Історико-етнографічні райони України... – С. 134, 135, .

214 Кирчів Р. Історико-етнографічні райони України... – С. 138.
215 Кирчів Р. Етнографічне районування України // Українське народознавство. 1994. – С. 69; 

Його ж. Етнографічне районування України // Українське народознавство. – 2004. – С. 69; Його 
ж. Історико-етнографічні райони України... – С. 134, 135.

216 Кирчів Р. Історико-етнографічні райони України... – С. 138.
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ним. Очевидно цей топонім як типологічну одиницю Р. Кирчів запозичив із схеми 
етнографічного районування, яку накреслив В. Наулко217. І все ж, на відміну від 
останнього, у межах Прикарпаття львівський народознавець виділяє ще Покуття 
та Опілля як локальні етнографічні райони, а також наддністрянське жидачівсько-
самбірське Підгір’я, перемишльсько-яворівське Надсяння та Українську Буковину 
як своєрідні етнографічні підрайони218. Щоправда, в іншому посібнику Буковину 
подано вже як назву історико-географічного та адміністративно-територіального 
рівнів219, де в суміжних територіальних частинах простежується продовження 
подільського, покутського і гуцульського ареалів. 

Загалом, згідно зі схемою історико-етнографічного районування Р. Кирчіва, 
Галичина як історико-політичний край є найстрокатішою з етнографічного погляду 
територіальною частиною України. Схожу схему районування Р. Кирчів бачить і в 
царині фольклорної традиції. Принаймні у межах Галицького краю вчений розрізняє 
назви таких районів українського фольклору: Гуцульщина, Бойківщина, Лемків-
щина, Покуття, Передкарпатське Подністров’я, Опілля, Надсяння, Мале Полісся, 
Західне Поділля220. Отже, порівняно зі схемою етнографічного районування України, 
тут автор, окреслюючи географію наддністрянського жидачівсько-самбірського 
Підгір’я та північну смугу Львівської області (Сокальський район) і суміжної те-
риторії по той бік нинішнього українсько-польського кордону221, вживає дві нові 
географічні назви – відповідно Передкарпатське Подністров’я і Мале Полісся. 
Словом, дослідник постійно намагається удосконалити свою схему етнографічного 
районування України, хоч добре розуміє, що без спеціальних досліджень зробити 
це важко, майже неможливо. Саме з цієї причини Р. Кирчів постійно наголошує, 
що запропонована ним схема етнографічного районування України є “умовною”, 
“робочою” тощо.

Насамкінець підведемо загальні підсумки. По-перше, за два останні століт-
тя питання історико-етнографічного районування Галичини та України загалом 
цікавило багатьох учених, однак єдиної схеми вони не розробили донині, тобто 
всі запропоновані раніше є поки що робочими, які потребують удосконалення та 
уточнення. Такий стан зумовили дві головні причини: недостатнє етнографічне 
вивчення багатьох районів і місцевостей та відсутність спеціальних етнографіч-
них досліджень із докладним картографуванням реалій традиційної матеріальної 
і духовної культури українців, зокрема й Галицького краю. По-друге, упродовж 

217 Кирчів Р. До проблем етнографічного районування України // Народознавчі Зошити. 
– 1995. – № 3. – С. 129.

218 Кирчів Р. Історико-етнографічні райони України... – С. 136–139.
219 Кирчів Р. Етнографічне районування України // Українське народознавство. – 1994. 

– С. 69; Його ж. Етнографічне районування України // Українське народознавство. – 2004. 
– С. 69.

220 Кирчів Р. Регіональність фольклорної традиції // Кирчів Р. Із фольклорних регіонів 
України: Нариси й статті. – Львів, 2002. – С. 29, 33 (карта).

221 Там само. – С. 27.
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XIX–XX ст. у цій ділянці народознавчих знань накопичилося чимало некомпетент-
ного, суб’єктивного та випадкового. На жаль, з порушеного нами питання найбіль-
ше привнесли негативного в українську наукову думку сучасні дослідники, котрі, 
пропонуючи свої схеми історико-етнографічного районування України, спираються 
не на належні критерії та принципи його з’ясування, на достовірний фактологічний 
матеріал, а на власні суб’єктивні міркування, часто-густо заангажовані та уперед-
жені. По-третє, і досі в українській етнологічній науці немає узгодженого понятій-
но-термінологічного апарату на означення як типологічно однорідних, так і різних 
за таксономічним рівнем розвитку явищ, безпосередньо пов’язаних з історико-ет-
нографічним районуванням України. Помітним є також те, що вводячи в науковий 
обіг окремі поняття (“історико-етнографічна область”, “історико-етнографічний 
регіон”, “історико-етнографічний район”, “етнографічний район”, “етнографічний 
підрайон” тощо) більшість дослідників не дають їм визначення, не розкривають 
їхнього основного змісту, що відтак негативно позначається на загальній схемі 
етнографічної мозаїчності України, зокрема й Галичини, яку вони пропонують 
читачеві. По-четверте, під час розроблення історико-етнографічного районування 
України значна частина сучасних етнологів досить часто довільно вживає у своїх 
працях історичні, географічні, етнографічні, історико-етнографічні та історико-
політичні назви, що, з одного боку, привносить смисловий дискомфорт у сприйняття 
конкретного фактичного матеріалу та наукової позиції автора, з іншого – нівелює 
позитивне значення відповідної публікації в українському народознавстві загалом. 
Стосується це насамперед Галичини як надуманого “історико-етнографічного ре-
гіону” (“історико-етнографічної області” тощо), оскільки в межах цього історико-
політичного краю виявляємо майже десяток окремих етнографічних підрозділів, у 
культурі і побуті населення кожного з яких етнологи виявляють локальну специфіку, 
а діалектологи – особливості народно-розмовної мови.

ala
ud
a




