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У студії йдеться про висвітленння в науковій літературі ХІХ – початку ХХІ ст. такого явища
традиційної культури українців, як трудова сусідська взаємодопомога, яка була неодмінною
складовою їхнього громадсько-виробничого побуту.

Ключові слова: взаємодопомога, толока, супряга, громадсько-виробничий побут, сільська
громада, українці, історіографія.

Інформація, пов’язана з трудовою взаємодопомогою у громадському побуті
українців, інших слов’ян присутня в багатьох етнографічних і етнологічних працях.
Наукове зацікавлення цією тематикою розпочалося у першій половині ХІХ ст. –
в період романтизму, коли під впливом ідей німецького філософа Йогана Гердера
європейські учені почали досліджувати традиційну культуру своїх власних
етносів.

Автори етнографічних розвідок першої третини ХІХ ст. згадували про
“толоку”*, насамперед, у контексті участі селян у жниварських роботах для
землевласників. Перший такий опис “толоки” на українських етнічних землях
залишив польський поміщик Ігнацій Любич-Червінський1. Його праця має як
історіографічний характер, так і характер історичного джерела. На думку
українського народознавця Романа Кирчева, більшість етнографічного матеріалу
для своєї книги І. Любич-Червінський почерпнув зі села Довпотів (нині
Калуського р-ну Івано-Франківської обл.)2. Проте на сьогодні серед учених
немає однієї думки, до якого історико-етнографічного району України його
віднести – Бойківщини чи Підгір’я3.

Узагальнено про “толоки” як виконання робіт для великих землевласників
на українських етнічних теренах, які на той час належали до Королівства
Галичини та Лодомерії імперії Габсбурґів, тобто на значній частині Південно-
Західного історико-етнографічного регіону України, згадував польський етнограф
і фольклорист Лукаш Ґолембйовський4. Інформацію про “толоку”, наведену
І. Любич-Червінським і Л. Ґолембйовським, згодом часто використовував
провідний польський народознавець ХІХ ст. Оскар Кольберґ в описах
жниварської обрядовості населення різних структурних одиниць історико-
етнографічного районування України5. Подібні відомості про “толоку” як
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відробіткову ренту, але з негативним відтінком, з теренів Західного Поділля
виявляємо у праці українського народознавця Якова Головацького: “Женуть пани
своїх підданих на лани, віддалені на кілька миль, де біднота мусить цілий тиждень
працювати... Вигадують і інші роботи, т[ак] зв[ані] толоки, тобто в суботу
кличуть (точніше виганяють) економи ціле село на лани, де люди цілий день
мусять працювати. Аж увечері кожний старий чи малий дістане чарку горілки,
яку може випити або взяти додому”6.

Проаналізувавши додаткові селянські повинності у XVIII ст. на Волині,
Східному Поділлі, правобережжі Середнього Подніпров’я та на Середньому
Поліссі український історик і народознавець Володимир Антонович зазначив,
що вони відомі під багатьма термінами й різняться певними особливостями:
“зажинки”, “обжинки”, “закоски”, “обкоски”, “заорки”, “оборки” (загальні
надбавки до звичних польових робіт, які додавали на початку або наприкінці
кожної з них), “шарварки” (ремонт доріг, мостів, господарських будівель),
“толоки” (робота за частування, яке давав землевласник)7.

Дані, дотичні до “толоки” як відробіткової ренти, можна почерпнути з більшості
досліджень, присвячених фільварковому господарству8. Натомість відомості
про супрягу в цьому значенні доволі скупі.

Значна кількість праць, де згадується “толока” як взаємодопомога, зі спробою
зробити певні теоретичні висновки щодо цього звичаю, сягає витоками у першу
половину ХІХ ст. (дослідження російських мовознавців і етнографів Якова Грота9,
Івана Снегірьова10, Івана Сахарова11).

Одну з перших наукових характеристик “толоки” як звичаю трудової
взаємодопомоги, а також супряги в цьому ж значенні (також під назвою “толока”)
в українській історіографії навів етнограф, історик права та громадський діяч
Василь Тарновський-старший12: “Зазвичай, багатий козак, бажаючи виконати
якусь велику роботу, скликає своїх співбратів, яким він давав у борг, і вони
з’являються на “толоку” (тобто працювати разом, громадою) косити, возити
сіно, збіжжя, навіть жати. Жінки “мажуть, полють толокою” лише за частування
та подяку”13.

Фундаментальним є дослідження етнографа та археолога, викладача
Московського університету Олександра Терещенка. Він дав ґрунтовну
характеристику трудової сусідської взаємодопомоги (“толока”, “помочь”) під
час хліборобських та інших сільськогосподарських робіт у громадському побуті
росіян й українців14.

У другій половині ХІХ ст. звичаї трудової взаємодопомоги у громадському
побуті українських селян були описані у працях таких видатних українських
народознавців, як Павло Чубинський15 і Микола Сумцов16.

Саме за традицією, яку започаткували народознавці ХІХ ст., характеристика
громадських звичаїв трудової взаємодопомоги сусідського типу ввійшла майже
до всіх наступних узагальнених праць з народної культури слов’янських етносів.
У міжвоєнний період у своїх дослідженнях про “толоку” та супрягу на різних
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українських етнічних землях писали польські етнологи Адам Фішер17 і Казимир
Мошинський18, російський народознавець Дмитро Зеленін19. З праць цього
періоду окремі відомості про сусідську взаємодопомогу містять дослідження
українських народознавців Костя Копержинського20 та Людмили Шевченко21,
які намагалися знайти генетичні витоки явищ, пов’язаних відповідно зі
жниварськими та будівельними обрядами. Про сусідську взаємодопомогу в
контексті народного будівництва населення Рівнинного Закарпаття згадував і
російський народознавець Петро Богатирьов22. Російська дослідниця Наталія
Тихоницька присвятила велику статтю взаємодопомозі під час
сільськогосподарських робіт у громадському побуті росіян та українців23.
Найбільшим науковим здобутком міжвоєнного періоду, пов’язаним із вивченням
звичаїв трудової взаємодопомоги сусідського типу, вважаємо дослідження про
супрягу першого завідувача кафедри етнології (етнографії та етнології)
Львівського університету, польського етнолога та мовознавця Станіслава
Цішевського24. Проаналізувавши статтю давньоруського законника “Руська
Правда”, присвячену такій категорії населення як “закупи”, на основі
лінгвістичних даних учений припускав існування супряги саме як відробіткової
ренти вже в ХІ ст. Праця С. Цішевського цінна й тим, що містить об’ємний
порівняльний матеріал про супрягу як звичай трудової взаємодопомоги серед
різних слов’янських етносів, у тому числі й українців.

У післявоєнний час світ побачила ґрунтовна стаття польського народознавця
Генрика Свянтковського про взаємодопомогу під час будівництва на теренах
Польщі25. Саме в цій праці чи не вперше у слов’янській етнології в єдине ціле
було зведено різні аспекти народного будівництва, які доцільно інтегровано
розглядати під час дослідження звичаю толоки, а саме: звезення та підготовка
будівельного матеріалу, копання фундаменту, покриття даху, ліплення печі, копання
криниці, будівельна обрядовість (будівельне деревце, пов’язані з будівництвом
пісні) тощо. Зазначимо, що Г. Свянтковський не ставив за мету з’ясувати генезу
цих етнографічних фактів, а обмежився, здебільшого, їхньою констатацією.

У 1950-х роках опубліковано четветий том праці народознавця Степана
Килимника, уродженця Поділля, який з 1945 р. перебував в еміграції. У цьому
досліджені вміщено опис звичаїв трудової сусідської взаємодопомоги під час
жнив – “толоки”26.

Починаючи з другої половини ХХ ст. в українській історіографії з’явилося
чимало праць з різних ділянок народної культури українців, у тому числі, з
громадського побуту. Варто згадати колективне двотомне дослідження
“Українці”, підготоване до друку в Інституті мистецтвознавства, фольклору та
етнографії АН УРСР (нині – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України) в 1959 р. На жаль, воно так і не
побачило світ, проте дослідники мають змогу використовувати макети цього
ґрунтовного на той час проєкту. Автором п’ятнадцятого розділу “Українців”
(“Громадський побут”) була Олександра Кувеньова – тогочасний провідний
спеціаліст з питань, пов’язаних із українською сільською громадою. Саме її
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розвідка стала одним з перших досліджень громадського побуту українців у
новітній українській етнологічній історіографії. Серед багатьох питань
О. Кувеньова розглянула такі, як “Звичаєве право” та “Форми трудової
взаємодопомоги. Супряга. Толока”27.

У пункті “Звичаєве право” вчена охарактеризувала договори особистого найму
для виконання сільськогосподарських робіт (“скопщину”, “зажон” і “замолот”)28.
У наступному пункті – “Форми трудової взаємодопомоги. Супряга. Толока”
основну увагу дослідниця приділила саме толоці та супрязі. О. Кувеньова писала,
що український звичай “толока” (аналогічний російським “помочам”) відомий
усім слов’янським народам і бере свій початок з далекого минулого. Серед робіт,
які виконувалися толокою, дослідниця назвала збір урожаю зернових, косовицю,
вивезення гною на поля, перевезення деревини, будівництво житла та
господарських споруд, прядіння льону та конопель. Вона також зазначала, що
громада часто скликала толоку для допомоги тим господарствам, які через різні
обставини потрапили у скрутне матеріальне становище, а також для
загальногромадських потреб (під час будівництва церков, шкіл)29.

Характеризуючи супрягу, О. Кувеньова вказувала й те, що селяни об’єднували
не лише тяглову худобу, а й необхідну робочу силу людей (плугатар, погоничі)
та сільськогосподарські знаряддя. У випадках, якщо в одного “супрягача”, при
рівних частках у супрязі, площа поля була більшою, ніж у решти, цей господар
допомагав іншим “супрягачам” під час виконання різних трудомістких робіт30.

Важливо, що до явищ громадського побуту українців О. Кувеньова зарахувала
й обжинки31,  які у більшості етнографічних і етнологічних праць
характеризуються у розділах, присвячених не громадському побуту, а календарній
обрядовості.

Матеріал, зібраний для написання розділу до колективної студії “Українці”,
О. Кувеньова згодом використала під час роботи над своїм історико-
етнографічним нарисом про громадський побут українських селян32. Він став
першою у другій половині ХХ ст. монографією, присвяченою виключно цій темі.
У праці інформація про трудову взаємодопомогу стисло подана в пункті “Сільська
громада як орган самоуправління. Звичаєве право. Трудова взаємодопомога”33.

Порівняльний матеріал про звичаї трудової взаємодопомоги у громадському
побуті різних етносів, зокрема й українців, можна почерпнути з ґрунтовного
серійного видання “Народи світу”, до написання якого у 1956–1966 роках були
залучені провідні радянські та зарубіжні народознавці34.

У 1980-х роках окрему статтю про звичаї трудової взаємодопомоги на Покутті
опублікував дослідник матеріальної та духовної культури цього історико-
етнографічного району України Михайло Паньків35 [45]. У цей час з’явилася
книга художніх оповідей і новел, присвячених культурі та побуту українського
селянства, авторства народознавця Василя Скуратівського. Один з розділів цієї
науково-популярної книги, під назвою “Без толоки – як без руки”, присвячений
звичаю трудової сусідської взаємодопомоги “толока”36.
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Проте, в порівнянні з іншими ділянками народної культури українців, трудова
взаємодопомога сусідського типу як складова громадського побуту залишалася
малодослідженою. У колективних монографіях, присвячених окремим
структурним одиницям історико-етнографічного районування України, вона
згадується побіжно37. Виняток становить лише історико-етнографічне
дослідження про Полісся38.

На початку 1990-х років докладну характеристику супряги як звичаю
селянської трудової взаємодопомоги під час обробітку ґрунту подав експерт з
традиційної агротехніки українців Степан Павлюк. Учений наводить причини
укладання супряжних угод серед українських селян; за особливістю здійснення
робіт класифікує супрягу на однофункціональну (виконання однієї технічної
процедури) та багатофункціональну (виконання усього спектру хліборобських
робіт)39.

Зріст зацікавлення толокою та супрягою як звичаями сусідської
взаємодопомоги припав на кінець ХХ – початок ХХІ ст. У цей період з’явилися
розділи у підручниках і посібниках, статті в народознавчих довідниках і збірниках
наукових праць, присвячені громадським звичаям, авторства української
дослідниці Ганни Горинь. З них можна почерпнути й дані про толоку та супрягу40.
Заслуговує на увагу також інформація про звичаї трудової взаємодопомоги у
монографії Г. Горинь про громадський побут українців41. Учена цікавилася,
насамперед, громадськими традиціями населення Українських Карпат, тому
наведені нею відомості про громадський побут стосуються здебільшого цих
теренів.

Про звичаї взаємодопомоги Г. Горинь писала, що вони зародилися ще в часи
родового ладу, коли існував обов’язок допомагати членам свого роду. З часом
він перетворився на добровільну участь у “союзах взаємодопомоги сусідніх
сімей, однолітків”. Оскільки така добровільність мала свої попередні звичаєві
основи, члени сусідської громади сприймали взаємодопомогу як обов’язок42.

До звичаїв взаємодопомоги в громадському побуті українців Карпат Г. Горинь
зараховувала, зокрема, супрягу та толоку. Якщо першій у своїй монографії учена
присвятила лише абзац, то другу проаналізувала докладно, зазначивши, що в
Українських Карпатах толоки скликали найчастіше під час перевезення
будівельного матеріалу, косовиці, копання картоплі, чищення кукурудзи та
капусти, обробки льону та вовни43.

Г. Горинь класифікувала толоки за способом подяки толочанам на
безвідробіткові, відробіткові та оплачувані, за часом проведення – на літні та
осінні, за видом робіт – на чоловічі (під час будівництва, вивезення гною,
косовиці), жіночі (під час гребовиці сіна, тертя льону, скубання вовни, дертя
пір’я), молодіжні (під час чищення капусти та кукурудзи), а також мішані. У
звичаї толоки вона виділяла чотири елементи: господарський, побутовий,
святковий і фольклорний44. Комплексно проаналізувавши взаємодопомогу в
господарській діяльності українських селян, Г. Горинь дійшла висновку, що це
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“складна за структурою традиція, яка базувалася не тільки на звичайній трудовій
чи матеріальній допомозі, а й включала морально-етичну сторону стосунків”45.

Наприкінці ХХ ст. була опублікована стаття дослідниці трудових традицій
українців Наталії Дуди, присвячена толоці як звичаю взаємодопомоги в
Українських Карпатах46.

Дослідження сучасного експерта з громадського побуту українців
Володимира Сироткіна ґрунтуються, здебільшого, на матеріалах з теренів
Поділля та Волині47. Науковий доробок ученого є чи не найповнішим
дослідженням тематики, пов’язаної з трудовою взаємодопомогою в українській
сільській громаді. До неї він зараховує п’ять звичаїв: пов’язані з орендою землі
чи наймом робітників “скіпщину” (“десятину”, “спольщину”), “зажон” (“зажин”)
і “замолот” (“молочу”), та засновані на колективній праці односельців “толоку”
й “супрягу”48. Толоки В. Сироткін поділяє на “народні” (форма об’єднання селян
під час господарських робіт) та “поміщицькі” (різновид відробіткової ренти),
які у XIV/XV–ХІХ ст. побутували на українських теренах одночасно. Також
учений зазначає, що у селянському побуті існували самостійні назви окремих
толочних робіт та їхніх етапів: “косовиця”, “гребовиця”, “возовиця”, “обжинки”,
“клака”, “попряхи”, “оденки”, “закладини” тощо. В. Сироткін класифікує толоки
на чоловічі, жіночі та молодіжні49.

На початку ХХІ ст. у Польщі з’явилося дослідження Анни Дрождж,
присвячене усім різновидам взаємодопомоги серед поляків як у господарській,
так і у родинній (хрестини, весілля, похорони) сферах. Учена докладно
проаналізувала відомості з багатьох польських етнічних земель, зробивши
картографування тих чи інших явищ. На аспектах, пов’язаних з генезою
досліджуваних явищ, учена не зупинилася50.

В українській історіографії на початку ХХІ ст. одним з провідних дослідників
громадського побуту українців є Марина Гримич. У своїй монографії вчена стисло
охарактеризувала трудові звичаї взаємодопомоги сусідського типу, до яких
віднесла “супрягу”, об’єднання пасічників у “спайки” та “братчини”, випас
селянами худоби “на ряд”, скотарський звичай “зганяти салаш”, “толоку”.
Дослідниця також звернула увагу на те, що термін “толока” поширений на всій
українській етнічній території, хоча й з різним значенням: “колективне виконання
робіт” або “поле під паром”51.

У 2010 р. опубліковано статтю дослідника українського народного будівництва
Ярослава Тараса про взаємодопомогу під час будівництва в українських селах
Молдови. В ній, на основі значної кількості польових джерел, автор відтворив
процес виготовлення “лампача” (цегли-сирівки) та будівництва з нього52.
Матеріали про “толоку” під час будівництва містять і статті відомого дослідника
українського традиційного будівництва Романа Радовича53.

Проаналізувавши історіографію, присвячену звичаям толоки та супряги, попри
значну кількість праць змушені констатувати, що тема в повному обсязі не
розкрита, оскільки попередні дослідники охопили не всі аспекти цих звичаїв
трудової взаємодопомоги сусідського типу.
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Для дослідження проблем, поставлених у цій роботі, необхідно залучати
наукову літературу з різних ділянок народної культури українців, слов’ян загалом.
У цьому контексті цінними є дослідження з будівельної, родинної, календарної
обрядовості. Хочемо відзначити статтю сучасного провідного експерта з питань
традиційної будівельної обрядовості українців Романа Сілецького, присвячену
семантиці будівельного деревця54, та його монографію про будівельну
обрядовість55.

Простеження генетичних витоків звичаю супряги неможливе, якщо не
розуміти генезу тваринного запрягу. Ця проблема розглядається у монографії
експерта з різних ділянок народної культури українців Михайла Глушка56.
Відомості про “толоку” в значенні пасовиська чи поля під паром, які також є
необхідними для цього дослідження, містять праці Степана Павлюка57, Михайла
Тиводара58, Миколи Гладкого59. Щоб розуміти контекст, в якому розглядається
трудова взаємодопомога, потрібно знати й загальну організацію та норми
функціонування традиційної української сільської громади. До найкращих студій,
присвячених цим питанням, слід записати праці таких українських учених, як
Василь Інкін60, Юрій Гошко61, Г. Горинь62, Георгій Кожолянко63, Степан
Макарчук64, Олександр Турчак65 та інші.

Отже, тематика, пов’язана з толокою та супрягою, висвітлена у багатьох
наукових розвідках українських і закордонних народознавців. Попри це, вичерпної
праці про трудову взаємодопомогу в українській історіографії досі немає.
Інформація про неї, поміщена у наукових статтях, колективних дослідженнях,
підручниках і посібниках, а також у монографіях, присвячених громадському
побуту, є занадто узагальненою, і тому не з’ясовує всіх важливих аспектів таких
звичаїв трудової взаємодопомоги сусідського типу, як “толока” та “супряга”.
Більшість дослідників толоки та супряги чи то як звичаїв взаємодопомоги, чи
як форм відробіткової ренти, цікавив, насамперед, їхній трудовий аспект. Тому
пов’язана з ними обрядовість залишилася недостатньо висвітленою у науковій
літературі. Попередні дослідники також не ставили собі за мету з’ясувати
генетичне коріння толоки та супряги, обмежувалися лише загальними
підсумками про давність цих звичаїв.
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 Слово “толока” (в лапках) вживаємо, коли йдеться про явище, позначене саме цим терміном;
слово толока без лапок, – коли йдеться про узагальнене поняття “трудова взаємодопомога типу
толоки”, що окреслюється іншими словами (наприклад, “піродрахи” (гуртове деря пір’я),
“чистілля” (гуртове чищення кукурудзи) тощо).
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