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S!~~~!~~~~~i~!~~~~E~:;s:~~ié:lt~~t!:~i~~~{~:~!g~~2td~~~l~~a~~~:Í}~ 
~:~~~%~:~: :;~é~:~~~~b~!::ah;=f~~;~~~~;~~~~;óti~t~t'il~~~:kt~~~~~:~nénk. ember, 
nép, népcsoport~ akiket megkülönböztet szánnazása~ nev·eltetése. vallása hordozza a közös 
emberit. .A .. Kárpát medencében. éiök egy_.ik csoportját~ a 92 ezer lakókat úgy 
hívjuk: magyarok ... -'\hazát, a nen1zetet. Es hazánk tagjai mindazok" nyelvünket beszélik, or-
szágunkat gazdagitjá.X, e f.5.Ld szüie-tett ;/agy választott gyermekei. Példáu! az ukránok. E füzetben 
róluk, magwhirról beszéfürJc 

* * * 

A MAGYARORSZÁGI UKRÁNOKRÓL 

TÖRTÉN-ETI ÁTTEKINTÉS 

Történeti forrásokból egyérteiműen megállapítható, hogy az ukránok századtól 
kezdve szivárogtak át Gaiíciábói { a mai Nyugat-Ukrajna területéről), l_lng- és 
Z I r • 11 ' • • , .. , • y-. ""!-)Á l J ' • • 'P '-T' '4 
ernp~~n ~egye la~~~atlan, h~g~es v1 .. ~e~e1:~· ::-g~r _1:;

1 

o~~an ~en 5:K!:~~l~e,n . ~. ;_,.;ogr~u 
megye1 1\ag:~oroszzrot~ hogy elso lakolt Katn?an .Kira:ty hP/ta oe tJanc1áboL _A._ 17. szazaaban mar 
nagy-obb sZ<h'TibatÁ érkeztek telepesek~ főleg a Kfuyátok túlsó oldaláról, olyan ukrfu.1 parasz-
tok, a...icik a lengyel fOldesurak túlkapásai ei ől rr1enekültek. l\. magyar fOklesurak - is első-
sorban a Rákóczi család -, kenézeik révén szervezetten telepítették le őket birtokaikra. Terrnésze
tesen a spontán beszivárgás is tapas.zta1ható .ebben az idősza.lcban, me ly folyTatódott, 
zadban. is. f!él Mátyás leírása Szabolcs megyében 13 helységben errüít 11.1ténokat 
század első évtizedében. 1740 körül nagy számban telepítettek le görög-katolikus la.i:osságot :vfa
kón is, amire az utcák elne'vezései is utalnak .... ~.z ú i abb áttelepülési h uli ám a 19. század második 
felében indult el újra főleg az akkor is sűrűr1lakott GalíciábóL Ez a terület ez idő táit az ukrá.TJ. nem
zeti úiiászűletés központia volt. Ebből is következik, hogy a Galiciából elindult telepesek nemzeTi 
öntudata erős volt, ami :napjainkig is tapaszta~ ható azokon a területeken, ahol egységes településeket 
hoztak létre, azonban ezeket már nem a mai Magyarország területén találjuk. 

i\. 19. században, Galiciából elindult népvándorlási hullámnak két irfu~va figyelhető meg: egy
részt a tengerentúlra, másrészt az Osztrák-lviagyar Monarchia azon részeire, ahol még földmű.",leiés
·re alkalmas területet iehetett taiáini. J\ galíciai ukránok a mai Szlovákia területén keresztül érkeztek 
Magyarorsz:\,ora, főleg a Vajdaságba, ~mai Horvátország területeire, a 19. század pedig a 
mai· Bosznia területeire. Eg-y-es családok 1-vfagyarország fővárosában, Pest-Budán rr1eg meg-
élhetésüket. Mivel ez utóbbiak betelepülése nem volt nagy mértékű, az ukrán családok egy- része 
rövid időn belül asszimilálódott. 

Az asszimiláció okait kutatva, többek között a következő tényezőket érdemes kiemelni: 
ill a betelenülés teriHeti szétszórtsága, 
ll az anyanvelví iskolák hiánva, 
ill az értelmiségiek rendkivül csekélv aránva. 
Az 1890-es adatok szerint, az ukrán (rutén) iskolaköteles ;;zverekek 40 százaléka nem járt iskoiá

bSb vala.nlirrt az írástudatlanság is elég magas aráil)'Ú volt, a többi nemzetiséghez viszonyítva. 1880 
és 191 O között körülbelül tízezer ukrán élt a fővárosban, de hiányzott társadalmi szerveződésük. A 
két világháború közötti időszakból ahg van adat; a Budapesten élő u..lcrá..tr nemzetiségü. la...1cosságról. 

Az újjászületés, újrakezdés, a közösséggé forrnálódás akkor kezdődött meg, a..rnikor lehetőség 
nyílt a nemzetiségeket is szervezetbe tömörítő egyesületek alapítására. 

1991. májusában 1negalakult a lvfagyarországi Ukrán-Ruszin Kulturális cmely elein-
te főként a Budapesten .élő ukránokat-ruszinokat tön1öritette. A .. z Egyesület 
vült~ így Pest megyéb9l, majd az ország egész területéről érkeztek felvételi /:-...z !993. évi 



kisebbségi törvénv megsz-ületése ut&L~ mely külön - külön kisebbségkéP.t deklarálta az ukrán és 
ruszin nemzetiséget, ~- a ~:fagyarországi Ruszinok Szervezete kérésének eleget téve - lett az 
sill-et neve a l\'1agyarországi t!krán Ku}turáiis Egyesület. 

Elnöke: Hartyányi Jarosziava 
Titkára: Turik Oleg 
1995-ben alakult ri1eg az Egyesület Szeg:edi Csoport1a, melynek vezetője Sajtos iVatalia. 
1997 tavaszán- a több évi eredményes munkát elismen.re -,a mag-yar kormlli1y az Egyesület 

rendelkezésére bocsátotta (bérbe adta) a Budapest VI., Zichy Jenő u. 1 O. III./8. alatti helyiséget, ahol 
megnyílt az Ukrán Oktatási és Kulturális Centrum, amely egyúttal az Egyesület székhelye ~s 
lesz. A helyiség berendezését és a -rendszeres prograinok beindítását követően -ide Yárja az Egyesül~t 
a lVIagyarországon -élő ukránokat és az ukrán nyelv, ku:ltú.ra, irodalom, -rr;.-űvészet, népi hagyományqk 
iránt érdeklődő -már eddig is nagy számú ~magyar barátait. ' 

A MAGYARORSZAGI UKRÁN KULTURÁLIS EGYESÜLET 
TEVÉKENYSÉGE 

L OKTATÁS: 
Az Egyesület l 993 óta működteti a Vasárnapi Ukrán Anyanyelvi Iskolát, ahová a budapesti 

és környékbeE ukrán származású gyerekek jámaX, az anyanyelv és az irodalmi, történelmi, néprajzi 
ismeretek e-lsajátítására~ a népi hagyomá.Ilyok megismerésére, a:.rni seg-ít megőrizni identítástudan,l
kat 

2. KIADÓI TEVÉKENYSÉG: 
a. l li Művelődési és Közo-ktatási 1v1inisztéri1L.111 anyagi tá1nogatásával 1995-ben megjelentette az 

első magyarországi ukrán nyelvkönyvet, Dr. Pil.ler Györgyné szerkesztésében. 
b./ Leszja Ukrajinka költönö születésének 125. évfordulója tiszteletére, 19%..:ban, az Egyesület 

kiadásában Jelent meg :u..1.:-tán-magvar nvelven, a "Hét Húr" c. verseskötet, mely a költőnő váloga
tott verseit tartaimazza Hartyányi Jaroszlava és Nataíia Dragamanova szerkesztésében. 

c. l i 996. januárja óta - a Magvamrszági Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalanítvánv 
mogatásával a MUKE megjelenteti ukrán-magyar nyelvií havi újságát "HROlvfADA" címmejt. 
Főszerkesztője Ploszkina Vaszilii. 

3. KULTÚRI\ ÉS n;D:OMÁNY: 
Az elfelejtett hagyományok újjáélesztése 
il családias karácsonvi ünneoségek~ 
fl hagvomá._qvos ukrán húsvéti QVerekiáté':tCok~ az un. Haiivkák~ 
Illi minden év márciusában Sevcsenko emlékére rendezett napok. 
Az anyanyelv ápolása 
Zenés-irodalmi esték a híres ukrán költők, írók születésének évfordulóitt (p!. Leszja Ukrajinka, 

lVIihajlo Dragomanov, !van Franko, stb.) 
Nyári ifjúsági táborok (1996. Kemence, 1997. Domaszék) 
Tudományos konferenciák 

Az ukrán-magyar tudományos kapcsolatok ápolásra: 
!996. május. A szegedi egyetemen nemzetközi irodalmi-nyelvészeti konferencia volt. , 
1996. december. Budapesten rendeztek nemzetközi tudományos konferenciát, Mihajio Hrl'i

sevszkij történész, az első ukrán köztársasági elnök szilletésének 130. évfordulója tiszteletére: 
Résztvevő előadók a Párizsi Sorbon.'le, a Pozsonyi, Ungvári, Kijevi, Szegedi és Pécsi Egyetem~k 
professzorai, valamint az Ukrán Tudományos lLkadémia tagjai volta]<. 
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A VALLAS AZ 

_-'\z ősi Ukrajna szellemi -életében a kereszténvséQ felvétele -,_:of~ a -le2fontosabb eseménv. A keresz-

~~,~~~~~~~ :::~~e~s~::~:~,~ ;~:~~Z~d~ 0~5~~~~Y~~!~!~~~~a~~~~t~ts:(ru~·~'i0n~,;,,,..,f,h" 
rás~~~:~! ~z;,.~~~~~~~;í~tenei ki.Hönböző neveken szerepelnek, mim például: 

fforsz =a nap istene~ 
Szvarog = a tűz istene, 
Dazsbog = a jó _adományozója. Ezenkívül imádták még 
~'(:>!oszt,= a gazdagság és a jószág istenét~ 
Szrribogot .. =a szél istenét, és még más istenségeket is. 
P. . .z áldozatokat az istenek.._t'}ek különböző helvekell muratták be. Különösen kedveltek bizonvos 

folyókat, mocsarakat, kutakat. }Jdozati -helyeket-alakítottak kirnég a ligetekben, öreg fá.lc ala~t, tÜz-

~~:;~t:,~, s=:~~~~áka 7:~~i~t:óé~~~~~:I:á1 ::f:r~:~e~0~~:~k sikerese~5á~:'~:~i~~ ~~;~\~7g~~~ 
alatt áldozatot helyeztek el: kenveret és -húst, néha 1nég szárn-y:as is, majd ezatá11 sorsot vetet
tek7 hogy· levágják-e vagy élve elengedjék. 

A. történészek állitása szerin-t őseinknek külön szentélyeik nem volra_k. Szintén csekély szá_._""'lú 
volt az istenek figtrrális ábrázolása_ Küevben csak a feledehrri ud\:ar előtt ál-ltak a főbb istenségek 
szobrai: Perunna._k fából készült szobra voit, ezüst t"'ejjel és arru1y bajusszaL 

A. szlávoY~.llCLk külön papjaik nem voltak, és a? áldozatot 1nírrdeiLi(i saiát maga mutatta be. Külön
böző neveken hí-vtá:< őket, mint oéldául: volhv. kugvesznvik. pof:!Jornvik. obravnvik, nauznyik. 
viduny. vorozsbit, zilijnik. EZek az ·~lnevezések varázslÓt. iö";endőmondó.t--jeÍentenek ~krán nyelven. 
1/-arázsJássa-1 és i-éslással nemcsak a férfiak foglatkoztak~ hanen1 a nők is. 

~~ néphagyomány megőrzött bizonyos emlékeket a régi szlá•,: ün.._qeoekről és a hozzájuk kapcsoló
dó szertanásokróí. A tavasz eljöveteiét tavaszi dalokkal (ukránul: vesznvánka) és iátékokkal kö
szöntötték, amelyekben a napot és a természet virágzását dicsőítették. Ez "'az ünnep a későbbiekben 
összefOnódott a kereszténv Húsvéttal és a PürücösddéL ~;;_ ruszáii hét a vizi tÜndérek 
ruszálka) tiszteletére szentelt Ülli""lep volt, akik~ a hiedelem szerint- Úyer.L.lcor előjöttek a és a 
part mentén sétáltak. Ez idő tájt ünnepelték a Halottak napját, amelyet az elhunyt ősök emlékének 
szenteltek. 

Kupata ünnepe, 3..t_'llely egybeesett Szent Iván napjával~ a varázslás és boszorkánvság éiszakáia 
volt: amikor virágzott a páfrány, megláthatták az elrejtett kincset és megérthették az állatok nyelvét. 
~A. fiatalok koszorúkat kötöttek, tüzeket ra.._ktak~ majd körültáncolták és átugrálták. s átterelték ralt a 
jószágot is, hogy így óvják meg a boszorkányságtói. -..- - J 

~Az ősz közeledtével eljött Kosztruha lli'lllepe. Ilyenkor búcsúztak a il\'ártól, s eltemettek egy ma
dár!j,~sz~ő ?ábut, mint a halál j elképét. 

UKraJnaba.Tl a kereszténység nem sok:._!.cal 1Vagy ·V7agyirr1ir fejedelem uralkodása előtt terjedt el, 
a._icit a ~LI(ijevi Rusz megkeresztelőjeként tisztelnek. \Flagvimir nemcsak ma2:a vette fel a kereszténY
séget, ha.11em törekedett azt államvallássá teruü. ~A._ fejed~lem parancsára ki~étel nélkül minderik:in~k 
meg kellett keresztelkednie. Eleinte a fejedelem emberei szigonian ügyeltek arra, hogy minde:w~ol 
elpusztíts&-c a régi vallás bálvfu'1yait. Vlagyimir a megkeresztelkedése utáni nanon megparancsolta, 
hogy a szobrokat haiítsák le. aprítsák fei és égessék el. Azokon a helyeken, ru~ol a pogány istenek 
szobrai állt<hlc, keresztény templomokat énítettek. Az új szentélyek szépsége és magasztossága las
sa._11.._"ént elmosta a régi, e~;szerű vallás emlékét. A kereszténység terlesztői eleinte külföldiek voltak: 
görögök :vagy bolgárok. Később a papság közé bekerültek inár h~i emberek is~ akik azokban az 
iskolákban végeztek, melyeket Nagy Vlagyirnir és Bölcs Jaroszlav l\z első metropolita 
!larion lett, Bölcs J araszlav híres prédikátora és udvari papja, akit szenteltek fel. 

L~krajnában az idők folya.rnán létrejött jó néhány· kereszténv kolostor, melyeknek lakói sokat tet
tek azért, hogy a kereszténység közelivé és érthetővé vállon a néo számára. /\ szerzetesség közvont-
ja TJkrajnában a Barlangkolostor J ett. ~A.laoítóia a ljubec~i szárm~zású apát volt, alö b~köl-
tözött a Dnyeper feletti erdő közepén abba a kis barlangba, ruuelyet a későbbi rnet-
ropolita ásott ki, és járt oda imádkozni. /\. szerzetesek fából készült cellákban laktak. melyeket saját 



"~""""o"- a barlangok felett, mindenki külön-külön .. A szerzeteseknek kötelességük v-olt sza
""'""t'"'"'" vaJamilyen mur,:,.1(át -v-égezni. i\_ kereszténység fokozatosan -elterjedt az egész társadalorrt
br~IL _S?ület~sétől ~ h~lá~~i~ az e$r~~~::;~ gvá,m?Ht?tt~ az e~ber~~et,: A hit é: az egyhá~~ sz~rtru--tásof 
rr-=-Hlden erncer melv es oszrnte szuKsezlete;.-e vah:ak. ~4z 1ster..n1Vü emberek naponta jarta.x a temp-
1on1ba -istentiszteletre:> a reggeli -és az ;sti ájtatosságra. A. vallásos err.~. ber-ek g:·"ra._~---an induita.1( zar&"'1-
dokútra, hogy felkeressék a szent helyeket. Ezek távoli utak 'Voltak a bizánci Konstantinápolyhá, 

f ' ,. ~ r '"7 , • 'l- • n .. . R, ,, l J1.trtent>e, Jeruzsatembe, az 1tana1 Dan ba es ... ornaoa. 

Likrajnában is vo1t~k _persze szent helve._lc. _A. legtöbb zarándok a Bariru~gkolostort kereste fe~. 
\'oltak saját, hazai szentek is: Olga. ~7agyi.rnir, -Borisz és Gleb. Anronyij és Feodoszfj szerzeteSt?k ~s 
még más szentek. i\ leginkább Borisz és ·Gleb ereklyéjét tisztelték. Ebben az időben a kijevi 
Rustban már létezett a pravoszláv egyház. A 16. században Ukrajna nagyobb r:észe a Litván feje,
delemség fellTh~atósága alá került, a nyugati .részeket pedig Lengyelo-rszág 'foglalta eL A Kijevi Eg~
házmegye területét feloszto.ttái( -Litvánia. LengvelorszáQ és lVfoszk·,.ra között. 1458...:ban az egyetlep 
egyház~egye helyett kettő jött -létre: a kijevi (Küevi-Litovszki) és a raoszk-vai. 15%-ban Bresztb-eft 
(ma Belorusszia) összehívták az egvházi zsinatot azzal a céllal. hog)' eg:y·esitsék a pravoszláv és ja 
katoükus egyhá~at. De a két egvház egvesü-lése helvett háro1n jött létre:~; katoHkus, a pravosziá]V 
és az unitárius. i 

A .. 18. század folv-ru'11&"'1 a kiievi eQvházmegve a mosZ:..cvai evház fen.._nllatósága alá került. ~4z uk
rán egvház elveszt~tte szerepét a nen1zet kulturálís életében. 1906 -l-908-barq a Szent Szinódus ki-
adott egy ukrá..J. nvelvű evan2.éliumot, ezt azonban_ a cá..ri hatalom b~tiltotta. , 

A szavjet időszakban lJkrajnában is ér\'ényesük a vallásüldözés. Ma már azonba._n az ·egyház.~* 
léhetősége va,.J. a fejlődésre. Ukrajnában az egvház fuggetlen az államtól, és az állam az egyháztóf. 
A .. függetlenség ideje alatt az e2:vházi kerületele száma 3.5 ezerrel nőtt, és 1995-berr már 16,5 ez9r 
volt. Ma Ukrajnában maidnem 70 keres7ténv felekezet létezik. Több mint négvés .fél ezer vasárnaJ?i 
iskola működik, ó4 vallásos kiadvány jelenik meg. ! 

Ukrajnában az egyházkerületeknek több. mint a fele pravosziáv, ezen belül hetven százalék az 
Ukrán oravoszláv egyház, 20 százalék az Ukrán pravoszláv eg>;ház Kiievi oatriarchátusa. és 7 száz<t
lék az Ukrán autokefál vravoszláv egvház. Ukrajnába,."1 működik még görög kato!ik:us és római ká
tolikus egyház, valamint töb_b protestáns (irányultságú) egyház. 117 muzulmán és 70 zsidó egvháf
kerület létezik még. 

AZ UKRÁN NÉPVISELET 
i 

.A.. népviselet az ünnepi~ ürmepéíyeser1 emel-kedett hangulat meg._qyilvánulása Ku~turális öröksége la 
régi hercegi és kozák-időknek. Az idegen uralom a1att az ukrán név szimbóhlmnak tekintette a néBi 
viseletet, meiy átsegítette az évszázados szenvedéseken. A népvíselet, a nyelv, a vallás és a szok~-
sok reinényteli védelem a nemzeti hru'1yatlás ellen. l 

A barokk az ukrán népviselet művészi stílusának alapja. Ez a stílus az alapformák felnagyítás~
ban jelentkezik, "óarokk túlzás·· (túldíszítettség), mL.qt a női hiúz ujja. Emellett a népvisele~ e~ztét~
kai bázis, melyet a népi mesterek hímzéssel, csipkével és s-peciális-dekoratív anyaggaL díszítettek.~· 
hímzés és a csipke asszonyaink művészi ízlésérő!, és művészi tapasztalatáról tailúskodott. Mestet-
ség, hagyomá..11y, melyet nemzedékről-nemzedékre adtak át. - 1 

A népviselet kialakulásában jelentős szerepe van a kulturáEs örökségnek, a szomszédos népek 
hagyományainak, tükröződik be1mük a mesterek művészi tehetsége. Az ukrán népviselet jellegzet<es 
vonásm: 

• szá..mtalm1 részből álló néoí öltözék, 
• egvszerű szabás, 
" a fehér szín dominanciája, 
o világos díszítés, túldiszítettsél!. 
.Az egészen érzékelhető a mértékietesség. 
{Jkrajna klímája elég zord, és a népességnek meleg ruhára van szüksége az év legalább hat-hpt 

hónapjában. A felsőmházat legfontosabb anyaga mindig is a házi és vadállatok bundája volt. A 
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használt ruhák anyaga a kender. a len és a ""''"""""'-==,.lJkrajnáh~n elteijedtek a ;;el·vem 
an.yagok. szintúgy a brokát és a bárson·v. 

Népi szokás szerint a lánvok mindjg hosszú coptOt viseltek~ és be:fónr ~iőviráfl koszo-
rút hordtak. 

"-\ 1á:nyok és a fiatal asszonyok nyakának diszei a QvönQvök és az .?tranY ~rn1~k voJrak_ az utóbbia
Kat ~.;ai3....mikor "dukátoknak'~ -nevezték. Régi ukrán szokás szerint a keresztapa --- a keresztelő első 
évfö-rdulójin - arany érmesort ajándékozott }\ legszebb ::.j3Jdék érn1e az volt; 
arneiyre szent vértanúk képét vésték~ akikről a keresztlány a ne\-éi kapta: l:aralin, Barbara, JYfária 
stb. 

\r~asárnap és Üt.'illennanokon a lányok szalaget Yiselnek. Kiváj.aszt-va, az ;::gyik legszebbet a lány 
körbetekeri vele a tejét~ majd. a hátán iógó szalagvégekhez köti a többi _,~zokra teszi fel a 
kosz:..;nlt. ~t...zért~ hogy a szalag stabila.ll megmaradjon a fejükön; régen gyűrűt készítettek, 
amelyet szalaggal borítottak ·és úgy tették a fejü:lr...re, mint ainikor a lányok a 
rne:~:J .. ~n~e n1entek, virágokat gyűjtöttek és a szalaggal boritott tűzték ó keL ezzel mintegy élő-
Yirág koronát kaptak. 

A.lá.YlY le2:szebb dísze a koszort'i .. A. mi lá..'1yaink mákvirágbó l, kék rózsából Íon_~_lak 
maguk11ak koszorút. .A.nnyira figyelnek a virágok színére és formájára, 
szi a-lkotássá válik, amely kiemeli a lányos arc szépségét. 

~.1... lányoknak valamikor Íedetlen fővel kellett járniuk, de ez nem rnindig volt .b.._ téli 
és a nyári fo-rróság rákényszer~tette őket~ hogy kendővei t~iüke;_ .--\ kendőt hárorn-

szög alakúra hajtogatták és a fejük köré !ekerték~ a fejtetőt hag=\!\'a. hogy a haj látható ma-
radjon. /1. kendő bai oldahi..lJ.oz egy rózsát vagy örökzöld ágat erősítettek. 

Rég:en Ukrajnában a kendöket selvem. ezüst és aranv cémá-..raJ hünezték. Ha selyerrrJnel hünez
tek~ leggya._lcrabban "píros~ kék~ zöld~ sárga és rózsaszínű cérnát használtak. ?~éha a fekete szín is elő
fordult A kék cérnát sosem használták külön, csak a pirossai együtt. ~A. kendők díszítése régen elég

geometrikus voh:~ a 18. századtól pont eruiek ellenkezője: a kendők és töröiközők díszítéséné-l 
jönek a növényi motívumok, a stilizált rózsák. búzavirágok. sze:zfük. A. hímzett '"-il\."V"·"-, 

rránt valamikor, a kendő négy sarkára vagy közepére kerültek. C1crajnában a hímzett 
fehér színűek voltak. 

A női blúz elődeink legősibb ruhái közé tartozik. A Történészek szerint 
)nlS2co!·sz.ágba:n a hercegi időkben övvel átkötött hosszú blúz volt a lányok és 

öltözéke a meleg évszakokban. Minden ukrán női blúz ujja széles és hosszú. Az 
biúzhossz kétharmadának felelt meg. Az uk:rán női blúznak bokáig kellett érnie. A varrt 
bhizok kicsit rövidebbek. /\z ukrán női blúzok atLyaga házila2 készitett fehér len vag'v kender, avagy 
'Vásárolt :fehér pa..~utat1yag. A fehér szín az ukrán blúzok legrégebbi és -legjellegzetesebb jellemző-

_q_z u..lcráil női blúz másikjellegzetessége a hímzés. A legnagy-obb és legszebb hímzések a lányok 
vannak, a fiatal asszonyok már szolidabban hímzik b!úzaikat. A nöi b l úzok nyakban össze

húzottale _,.;. b-lúzra á test alsó részén a .lányok és 'asszonyok hétköznap és rr;,unkához másféle köténvi 
•.·iseltek. mint ünnepnapokon. 

Kétféle kötény ~va~. Az egyik négyszögletes g-yapjú szövet, felső sark:aiba._l kötőkkeL Ilyen kö
tényből kettőt kell felven...11i egvs?erre: egyet előre. a másikat hátra, de olyan módon~ hogy a széle
ken, ahol a kötények szélei találkoznak, a blúz kicsit ki!átsszon. A köténv lehet fekete. kék niros és 
fehér szinű. _._L\. "pláh-tán kétszer olyan széles, mint a sima kötény.(~S. tDrdftó megj-egyz-ése. J3.,..z lL!.űán 
népviseletben háromfele kötényi különböztetünk meg: -t~ és 
Li\ 1nag:varban nem találjuk meg ennek megfelelöit_" így a ~,pláhtá" meghagytam~ a "zapász...l(a~ 
sima kötényként~ a "poperednicát'~ zsúikötényként emlitem.) Szabása egyszerű: a vászonanyag két 
darat~a hosszában félig összevarrt. Mielőtt az asszony felveszi félbehajtja és körbetekeri vele a tes
tet úgy, hogy a két hímzett fél takarja az oldalát, az összevant fél pedig a hátát. Emellett csa_l.: 
kis rés marad elől, a.T!lelyet másféle kötény (zsúrköténv) ta..i<ar. l;. kötén:yek küiönbözőek, de 
sokszinű.ek, hossza.t"lti és keresztcsíkosa.lc, sakktáblára emlékeztetnek. A köténvek a kozák időkben 
YDltak a legnépszerűbbek. amikor az ukrán népviselet a le2:szebb és ie2:gazdag-abb volt. -.A.. kötény 

selymet, gyapjút, ezüSt valamint arany cémákat is felhaszn5Jtak. A "pláhtá~' elengedt~e-
tartozéka a zsúrköténv, melyet tarka gyapjúból varrnak. ~:\ alsó részét hímzéssei 

vagy 'keresztben~ varrt szalag-ok..l.cal díszítik. i\ zsúrkötény színe a harrrronizál. Lehetnek 
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pirosak, kékek. zöldek és fehérek. rv1indhárom kőtényt egy kötŐYel kötik át. _q_ női kötők és a f-értr 
övek szőttek ya_gy fonottille 

p,_ legalapvetőbb női lábbeli a szattyáncsizma. ~4. legkedveltebbek a p1ros szattyá._11:ok voltak. 
mneíyeket Yasárnau és ünnepnanokon viseltek az ünnepnaoi ruházat részeként. i\ csiz1ná..l( meHett 

~:~~~;~~~~~~~:~\~~á~~~ő~s~~~;~,::~~:~~f~~t:~~~~'l~~'!~i' !~~~~~ ~:~~t!~,:a~:t~~!~ 
kat a férjezett asszonyok. 

A. férfi ing~ P.~z ősszlávok, akik a mai U-krajna területén éltek, hosszú, térdig vagy t-érd aJatrig érp 
fehér vászoninget viseltek, mind.ig -kit'Jrve. Az a-lacsony ingnya..K erősen összehúzott~ kivágással ~ 
:.neH kDzepén. ~Az ingujjak a csuklónál összehúzottak. i\z ingnyak szürke és fekete vagy kék és pirds 
cérnával vOlt kivmrrva. _e\z ingujja.ic ".-ége szintén -míntás, de másképpen mint az ingnyak. 

Réges-régen lJkrajnában kétféle -nadrág létezett: a szűk és a buggyos. A férfiak is hordtak csiz
nrát A .. 10 és 11 századi -festn,énveken Szvjatoszláv Borisz és Ja;oszlá..,_., hercegeket a Szapszo
He!:.~~ki te~pio.m .freskó in szines~ k~ske~y és ~erősen í~iálló végű csizn1ákbru"'1 ábr~oiják. i\ csizmá
kon kívül~ fölfelé hajlított talpból és a lábtőnél összehúzó faháncsból, madzagból vagy szfjbó1 áHó 
bőr lábbelit is hordta_Ic . . A .. cipők szintén a régi sz.láv -lábbelik közé tartoznak. 

~q_ tél ne1n szeret tréfá1ni ·Ukrajnában~ ezért az itt élők irhabundát varrtak maguknak. Volt köny
nyebb öltözék is, a bekecs, &~el)' a-román mellkas szóból ered. i\ bekecs röv-id, u}j nélküli irhamel
lény, ame-lyet csodálatos~ kü1önböző szín-ű~ gyapjú vagy selyrem cérnákkai hímeznek. A:z irhabmxia 
ugvancsak ré~á úkrán ·viselet . 

.,i\ zsuuán ~kozák idők tipikus ·viselete, amelyből sajnos nagyon kevés maradt meg. 

uKRÁN MESTERSÉGEK 

i\ szlávok ősidőktől fogva ismerték a -kez.det-ieges, egyszerű mesterségeket, a..melyek a mindenn.a!li 
életükben segítségükre voltale Tudták ho2:van keU a fát meQrnunkáh""li és a bőrt kikészíteni, lenvás~
nat szőni~ edénveket késziteni stb . .Idővel ezek a -mesterségek tökéletesedtek~ illetve újakat ismertele 
meg a szomszéd országokból. l 

A sűrű erdőségekben, al10l kezdetben a szlávok éltek, a mesterek ismerték a fafeldo!gozás mi~
den csínját-binját. A fejedelemségek idejében, már megjelentek olya.'- mesterek is, akik tudták hcj
gyan kell magas fafalakat felhúzni, tetőt ácsolni, fajárdával borítani az utcákat. Ezek az ács
mesterek, idővel már nem egyenként dolgoztak, ha._11em csoportosan, egy. saját vezető irátlyításáva~. 
Külön említhetök azok a faszállítók, akik a városokba szállítottak. A fából különféle gazdasági 
használati eszközöket ~illetve berendezési tár:::t'v'akat készítettek: asztalokat, lócá.l(at~ áftvakaL polcd
kat szekereket. szánokaL székekeL dézsákat.~;'uerítőkanalakat. ka.'1ala.lcat. laoátokat. kerekeket. md
zsarakat létrákat. koporsókat stb. 

Őseink bőrfeldolgozással is foglalkoztak. A bőrt kézzel nyomkodták. Mível ez nem volt tul 
körmyű feladat, csupán a nagyon erős emberek tudták elvégezni. Egy ilyen mesteremberről mesét ~s 
költöttek: Kirilo Kozsumkáról, aki legvőzte a kígvót. Azokból az időkből szác'llos a bőrfeldolgozás
sal kapcsolatos mesterség elnevezése maradt ránk. Például: cipésznek nevezték nem csak a cipés~
mestert, de a szabót is. A nveregkészítő nyergeket készített a lovakra, az íjtattó-készítő íj-tartóklt 
varrt az íjak számára. -

A szövést is ősidőktől fogva ismerték a szlávok. Ez női tevékenvség: volt. A feleségek szőtték a 
szőttest lenből és kenderbő!, eközben olyan tárgyakat vettek igénybe mint például: a kóc és az orsÓ. 
A sz!áv sírokban a régészek számos olyan kisebb eszkÖzt találtak. amelyek nélkülözhetetlenek ~ 
vászon kikészítéséhez. Minden tárgyna.\: saját, ősi elnevezése volt, amely az idők folyamán megvá!
to:z:ott ~,jelenkorira". Kezdetben a 1nai Ukrajna területén csak a dun-aszövésű vásznakat ismertéK, 
ezeket főleg a hajók számára készítették (vitorlavászon)_ Később megtanultácí,;_ hogyan kell finomabp 
vásznakat szőni, különböző szőtteseket készíteni a lócákra, abroszokat az asztalokra. ' 

Gyapjúból küiönböző ruhaneműket kötöttek: sapkákat, harisnyákat 
Ugyancsak régóta készítettek Ukrajnában posztót, de egyszerüt, durv·át. _A_ vékony posztót, 

selyn1et és n1ás drágább anyagokat külíöldrői hozták például Bizáncból és lv'yugat-Európából. 

fogva az 
ősi falvakban nagyon 

l'egelterjedtebb 211-esterség Ukrajnába8- a fazekasság> ::\ s~roklx::n és az 
edény lei-etet találtak. Közöttük ·voltak k~zze] készitett 

cserépfazeka.ic és nagyon szép~ ígazi művészi értékű munkák. A 2. nag;.:ohb Yá
rosokban isrn-erték a téglaégetést: téglából err1e!ték a városfalakat~ a jelentösebb t-ernplorr.tokaL és 

épületeket. Egyes külvárosokban ismerték az Üvegkészítés tOrtéiyait is. rnocsaras 
szárr1os ·vasle1őhely volt. i\ vasaL amint az ismeretes. ré2:tői fog:va felhz:-:ználták kJlönböző 

eszközök készHésér-e. Ezért- a kovács nag}:on ember;ek szci'rníton a tZl-vakban. i\ ko",/á-
csok használtak: 
gyon különbözőek 

kalapácsot fogót és ,~ko\.·ács zsákot'·. ~-1_ \,-c__sból készüh tárgyak na
feis?ék~ baltá:k. ·vésők~ fű_részek. fúrók, kések, szcr:ek. árak. tük. zárak. 

Idővel eiterjedt Ukrajna területén a vasöntés ls. /\.z első ilyen jellegű ,~ÖY1t-,.ények'·: tlTüék, a f:Ci-
Rusz terliietén Volodinúr-l'vfonomah uraLkodása JS 

hanet~;;:~.t.iÍ~~~-~~~é~1~(fk!~,~:;,~~~~tt~;apáccsal Elősz~~.e~'~ 46-ban. Purlivbai1 
tesznek en1litést haranszokról: !~ aszfáv fejedeleln ei vitte a harangot a itJennybetn:?nerei 
A harangöntésről tanúskodik a·Galiciai- Volhéniai is, 1259-bői: Dan)·ilo k:rály a 
-templomok számára "harangokat hozatott .lCUevből, he(vben Onfetei! · L "v·ovban a Szt. 

'"'HfliLnau<>u megőrződött egy harang a fejedelemsé:zek korából~ 1341-cs évszán1maL !1. 
a régi öntőmesterek bronzból és ónból öntötték ki a templorni kcgytárgya.Lcatc 

padlót, tetőt stb. 
Jóval később~ arnikor a Kijevi Rusz kü!-önböző függőségébe került, 

ves mesterségek terjedtek -eL Ebben nagy szerepük a német teieneseknek, a.l;:ik nagy 
számban éhek a vár-osokba..11, és tökélyTe emelt szá_l<.tudással rende-lkeztek. l\ bból az időből az ukrán 
nyelvben számos német eredetiJ rnesterség einevezés honosodott n1eg mint péidául: a festő. ács. 
lakatos stb. 

/.,_ mesterségek legirJzább a városokban fejiődtek, mivei a városok fő feladatuknak tartonák a 
n1esterenrberek érdekvéde1mét. De bizonyos fajtamesterségek a falvakban Js Kialakulta.k! kü1önösen 
az urasági tnajorokban, kiegészítve a íüldművelődésből származó jöv:edelmet. 

i\z erdős területeken a legfontosabb n1este;rség a fafe1dolgozás volt. Ez \·olt az a kor" amikor 
1negkezdődött az ősi erdőség~k kivágása. l\ nyug;t-európai vásárokon felrr1ent az tikrajna terüJeté
rői származó fa ára. A • .z erdőkben dolgoztak a favágók, kátrány-, illetve 

A l 5_ században jelentek meg Ukrajnában. az első vízimalmok, A váro-
sokban széles körben elterjedt a pékmesterség. Kijevben a pékeket ~:kenycreseknek'. n1áshol 

nevezték. 
nagyon elterjedt volt a szeszesital főzés is. Jelentős Yolt rnég az ósi 1dókből isrr .. ert 

,,Jnézital'', sa mézfőzők minden városban megtalálhatók voltak. Több fajta mézitalt különböztettek 
meg, volt rossz~ közepes, iegjobb. Egyre inkább terjedt a sörfőzés. Egyes városok éppen a német 
eljárással készült sörfőzésük áital válta..i( híressé~ mint például: Zsovkva. a,honnan a sört Lvovba, a 
királvi lakomákra is szállították. Ezért a városok elöljárói nagyon részletes recepteket őriztele pél
dául: hogyan kel ízeskeni az italt, hogy ne veszítse el hírnevét. 

i\ fogyasztás fellendülésévei :fontosak lettek bizonyos másodiagos árucikkek. ?\'agyon széles kör
ben elterjedt a méhviasz, amelyet a viaszöntödékben dolgoztak feL Ennek a a hagyo
mánya még a fejedelemségek idejéből származik, a 14-15-. században Lvov vált a iegnagyobb viasz:
felvásárlóvá. A .. viaszk-észítők a kormány felügyelete alatt álltak, külfőldre pedig csak a legszebb~ 
tiszta viaszt engedték kivinni, a városi viaszöntöde pecsétiével ellátva. _t\ víasz hamisitását szigor{r_
an büntették. _Amikor 1600-ban egy l--Ierblirt mágnásnál dolgozó hamis pecséttel ellátott nagyobb 
szállítmány viaszt akart kivinni a városból, a városi bíróság kötél áitali halálra ítélte_ Viaszból készi
tették a gyerty·ákat, amelyeket általában a templomi közösségek gyártották. "~ rosszabb· minőségű 
gyertyá~ kés~íté;ére a juh-fagg)?.Í~. ~~~znált~:Z, ;bből készíte~k; ~zapp~~t ,is. . . _ , 

A .. l)~ szazaaban Lvo,/ban !eJlOG.esnek 1nau!t a sapkakesz1tes. 15)/-oen Dmrcro LYovr ukran 
sapkakészítő 3000 saját készítésű sap-kát adott el a görög Kornyaktovnak. i\. fésűket a fésűkészítők 
szarvból készítették. Jelentösen fellendült a szövés. Gvaoiúból szőtték a szőnveQekeL s a nécvisele
tet is (,.plahta", ~~zaposzka"). ,.-'\ szőnyegszövés nagyon megbecsült mesterségnek szálnitott ~émely 
szőnyegek napjainkig megő:rződtek. 
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A MESE A LEGNÉPSZERŰBB FOLKLÓR-MŰFAJ 

Dc rni is a fóikiór? ;:\z ango1 ki:tejezés szó szeúnt .. né_pi bölcsességet" jelent. A nép bölcsesséfie 
szikrázlk a szellemes közmondásokbaiL találós kérdésekben" énekekben~ baiiadákban~ legendákbaf, 
regékben és tennészetesen a mesékben. l 

Gyerekkorunkat mesék kísérik, melyekben a jó megmérk-őzik a rosszal, és mindig győzedelmer_-
~edik~.A .. n;e~ékből ~i.sme~j~~"r;~g először~~ ukr~1 nép ne~?z törté~·Imé~--~C:k évs~~z~do.cs h~rc~tla 
tüggeuensegert~ attot az 1<ioto1 Kezdve, amuzor rr1eg ... -nera J art a vasut, a )Otdesurar.., ro~~tra no:Jtor 
rák 02 embereket. verték, g;vilkoüák őker, nem féltek senkitől - se Istentől. se ördögtol'' (.,A gytr-

mántkerítés~~), egészen a mai napig. ~ ~ , . . ; 
Tartalmu..Xat illetően a népmesék l gen kű.lönféiék. _D.,._ rnodern mesetudomanyban ,egyseges ~ias"t

szifikáció létezik: beszélünk áliatmesékrői \'agy- fát1tasztikus-hősi n1esékrő-i, ille-tve társadalmi m~-

~~- l 
/\z állatokról szél ó mesékben péiclául megfigyeihetjük, hogy a szelídített vadállatokat és. maGt

rakat nagyobb rokonszenvvei ábrázólják~ mint a ragadozó kat, melyek nemegyszer kárt -Ok-o7-
nak a parasztokna..l<.: vagy: egyes mesék-berl kiscica~ kiskakas, rókalány, farkas-koma szerepei, mq.
sokb~ csupán nyúL róka, farkas, medve, oroszlán. lviiért v&l ez? ~Azért, mert bizonyos eibeszél~
sekben az állatok énekelnek~ táncolnak. barátkoznak~ veszekszenek, versengenek, mókásan ravas~
kodnak~ egyszóval a játszó gyerekeket ~tánozzák; másokban viszont ellenségekkel 'harcol?ak, kir~
biokaL minisztereket választanak~ hatalonn-a törnek, vadásznak., ítélkeznek, megvesztegetlk .az erq
~ebbeket~ elnyomják a gyengéket. Ezek a mesék, .aégyiábú és szárnyas szerep!őik ellenére, L f' 
Franko szavaival ,, fél sze1nrnel az emberre kacsintanak. ·· 

Jelentős részt kép\'iselnek a varázsmesék. Höseik..11ek ~-e He me rendszerint a sötét -erők elleni harc
ba.'1 mutatkozik meg. Az óriási sárkányok, boszork~ry_yok, gon~sz ~varázslók:_vaso~ bá?ák egyt~_i
egyig elkerülhetetlenül vereséget szenvednek, n:üyel .nem az ó o1da1ukon all az 1gazsag. EUenlj<
olyan ifjak harcol.na~~ akik vagy hihetetlen erővel vagy különleges ésszel, furfanggal rendelkezne~, 
s akiknek se~dtsé2:ükre vannak mind a szülőföld~ mind a barátok~ jegyesek, varázstudó jószívű öre~
apók és öreianyÓk~ ál-latok, amelyek hálásak azért, hogy megmen-tették őket, valamint mindenfé~e 
csodálatos tárgyaic i 

A szláv népek körében rengeteg mese szól az i2:azságról és az igazságtaÍ<LllságróL Az igazságt'l'
lanság kivájja az igazság szemét, de az igazság, csodatévő harmattal hintve be azt, ismét látóvá v4-
1ik. i\z igazság t{)vább él, jót tesz, az igazságta\m1ság pedig elnyeri büntetését, elpusztul. Az igazs~g 
ábrázolásába.'"! keverednek a nén le!!szebb erkölcsi vonásai: azt az embert látiuk, aki becsületesen, 
ig~z módon él, másokkal jót te;z, jÓban-rosszban segít nekik, tiszteli szegény -éd~sanyját, szétosztja 
a vagyonát a szegények közt, csakis igazat mond, kerüli a bíh"lt, csak az igazsággal barátkozik_ A 
népi alkotók igazság alatt a becsületes, munkás életet, a barátságban való hitet, a kizsákmányolás 
nélkül-i, szabad munkát értették. A ... bűnt a csalás, önzés, kegyetlenség, irigység, -kapzsiság jelen-tette !a 
számukra_ A mesékben világosan kirajzOlódik, hogy a gazdagság megnyomorítja az emberi lelket, i,a 
haszonlesésnek szerencsétlenség a vége. Az igazságtalanság az uraknál végzett rabszo1gamun._1ca_ j 

Az igazságról szóló mesék némely variáció ban, mindeneke!őtt azokban, amelyek a ~gazdag <ts 
szegény testvérről szólnak, realista rész-letezéssei mutatják be a gazdag fiú kapzsiságát és szívteleri
ségét, valamint a szegény fiú nyomorúságát, elesettségét. Figyeljük meg, hogy épp a iegkisebb test
vér a legjobb és legokosább, még ha butának is tartják. A mese ezzel itéletet mond afölött az igaz
ságtalan gyakorlat fóiött, hogy az idősebb fiú örökii a vagyont. A mese igyekszik a fiatalabb pártj~t 
tOgni, nincstelenségét idealizálja~ ti-ltakozik az ellen, hogy "butának" nevezzék, szépséggel ruház~a 
fel, feleségül adja hozzá a szépséges hercegkisasszonyt 1 

Köztudott, hogy a régiek bizonyos számoknak mágikus ielentést tulajdonította.!(_ Az u.laán m1-
sékben, mint általában a foiklórban, ezek a számok a 3. 7, 9. 12. A hetes szám például a nép kör~
ben ősidőktől fogva a legnagyobb mértékegység kifejezésére szolgá!t. Hadd utaljunk a követkeZiŐ 
közmondásokra: 

.. Heten nem várnak egyre", , 

., Hétszer mérjed ~egyszer vágj ad". ! 

Amesékben három-, hat (ritkán hét-), kilenc- és tizetikét fejű sárkányok var"lnak. Mind az állat-
mesékre, 1nind a varázsmesékre és a társadalmi mesékre jellemző, hogy egves epizódok, némil~g 
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háromszor isn1étiödnek 
~s a kiscica '~Kr,nnn« háromszor veszik azt -~·issza; r.?.rr,m·,7<w 

~l a :;)ke.. a kiskakast~ 
el c kecske; há-

_."-\. szegényekről és gazdagokról szóló mesék főszereplői g;.'akran a..ki-
ket kilátástalan nYomoruk a kétségbeesésbe A szolgák különöscn 
,murlkát .. Keserű bánat és a követke~ő mese soraibói: 

"A a gazdag Gürcölt, núnt a bararn de a ga7dap. e~~}' (vukas 
garast és szerzett egy rnásikat -ennyi. " 

i\ a parasztélet tragikus momentumainak ábrázolása rendkí\:ül hatásos. /·~ ~''"''"··.ro0 

g-ondosan ki~v·álogatott, már-m.ár mfves szava.k az emberi bon;:ohlit skáJ2.já'v2. 
össze, kétségbeesett kiáltássá a társadalmi igazságtalanság 

UKRAJNA NEVÉT DICSŐ ALLAMALAPÍTÓK 
ÉS J\IŰVÉSZEK TETTÉK 

ft .. 11.-12 .. század a fej.edelmek koraként ·vonult be lTkrajna tör-ténelmébe. 
alapítója a kijevi Olegfejedelem volt. Olga fejedelemasszonyt úgy emlegelik a krónikák, 
uralkodót. Tiszteletére 1997--ben Ukrajna elnöke érdemrendet alapított 
néven. Sz1:jq.toszlav tejedelemnek köszönhetően sziiárdultak meg a t;"-.L~ta>c.~,, 
t-Ok a Kij-evi Fejeclelernség és Bulgária ilietv·e Bizánc közöit. Fia, 
pedig azáha1 .. ",-áh híressé, ho~.,' sikerült egyesítenie csalúJ.em az összes 
ala...lcítania a nagv kiievi államot, mely. 988-ban az ő uralkodása alatt vette fel a Kere:sz1cerrc-,;e~;et 

Nagy tiszteJenei emiítik a krónikák az olyan 
,Európa egyik leghatalmasabb uralkodója volt, Afonomah~ akit az lntelr12ek gyermekeknek 
cimü írás szerzöjeként tartunk számon és Jaroszláv Oszmorl'liszl, akinek az uralkodása aLatt tolódott 
ki a Haiics-·votinvi Feledelemség déli határa egészen a Dunái2~ amikor baráti létesültek 
1\tfag;_yarorszdggal és !.Vérnetországgal_ 

A mai Ukrajna területén létrejött állam kezdeti eseményeirőL azok több 
régi krónika is szól: a 1Vesztor-jéle az Őskrónika. a Laurenriusz-krónika, a 
halics-volinyi krónikák stb_ A fejedelmek kora ,;oh az az időszak, amikor a 
Pravda ne;:et -viselő tör-.rénykönvv, ekkor íródott az ismeretlen sz:erző hiressé 

hadáról című hősköltemény_ Úgy tartják, hogy Ukrajna egyik első 
Kiril Turovzskij püspök~ 1Vesztor _szerzetes, Teodoszij Pecserszki} és Zatocsnik lelké-

szek ta-n...lcöny·veket és szentbeszédeket írtak. Ukrajna területén az első nvomdát !van Fedoro-v·ics 
hozta létre LJJovban 1574-ben. Az általa kinyo1ntatott első köny--·.: az Apostol címet ;,-Jselte. 
Konsztantin Osztrozkij fejedelem közreműködésével n)'"Omtatták ki az első teli es B i b liát. 

P.~z ukrán földek a 13-14. században a tatárok_kegyetlen uralma alatt álltak; majd sokáig a litván 
állam fennh.atósága alá tartoztak. Az idegen elnyomás ahhoz vezetett~ hogy LTkrajna területén külön-
leges katonai alakulatok~ úgyne'vezett kozák ezredek létre, Inelyekben demokrati-kus rend és 
törvények uralkodtak. Hosszú és bonyolult időszak az u..1aán történelemnek az a szakasza, amit 
a kozákok és hetvmanok korának neveztek el század)_ E kor 
Visneveékij fejedelem~ Petra Szahajdasnij, Hraelnicki,j, ivan Orlik 
hetymanok_ A vajdának is nevezett Dmitro V"isneveckij alapította a Zaporozsjei Szicset, egy kozá._l;: 
erődöt a Dnyeper par~ján, mely védelmül szolgált a tatárok és törökök betörései ellen. Bohdan 
Hmelnickij hetyman vezetésével a kozá..ic hadsereg függetlenségi harcba kezdett a lengyelekkel és a 
moszkovitákkaL A. moszkvai cárral végül megkötött oereiaszlavi béke kö\retkeztében kodátozódott 
Ukrajna függetlensége. Ivru"l ~;fazepa hetymali '-'az oro;z-s~éd háború.ban a SYédek oldalára állt abban 
a reményben. hogy a svéd győzelem után Ukrajna felszabadulhat a 1noszkvai uralom alól. Nagy u.k:
rán hazafiként vált ismertté Pilip Orlik hetyman~ a.l::i Európában talán elsőként állította össze saját 
államának alkotmá..f)vát Orlik alkot."TTánya a mai napig a demokratikus törvények példája_ 

1715-ben Il Katalin orosz cárnő eltörölte a hetymanságot, a kozák rendszert; és 
Oroszország egvik tartománvává vált. i\ meQszállók elleni harc. melv ekkor sem rnaradr: abba, 
inkább a hajdamákok fegyveres felkeléseiben nyilvánult meg. V~zetőik többek között /vfaxim 



l 
L~uc:nJ-uK és !van Ronta -·/ohak. Az eloroszositás és az elnyomás hosszú évei alatt is sikerüh meg-

az anvanveivet a kultúráL a népszokásokz_t és szertartásokat. P'"égóta élő népköi
a biíinák. a szertartási és históriás énekek, a mesék~ szóiásDk és közmondások. 

A büin&k a fejedelmek korának hősi jellegű elbeszélő énekei. Közülük a leghí-resebbek a Jvfikvla
Szeljaninovicsról, a Tfolgáról (Oleg fejedelemről -és Olga fejedelernasszonyTól) és az Ilja 
Xfuron1ecrlíl szólók. J\ mese egyike a legősibb népköltészeti műtajoknak. ~'J ernzedékről nemzedékr~ · 
öröklődnek az igazságról és hazugságról, .a Kozsurnjákrói, a Kotihoroskóról {Guruli borsócska), ~ 
Szolovej-Ra:zbojnikról (Fülemülerabló) stb. szóló mesék. l~agy szalgálatot tett e 1nesék megőrzés~-

~~:~~:;.~;g~zé~ében Po~tele~mon :Kulis, ~ori~z Hricsenko~ ív~~ f~a~1ko ~e~zj: ~krainka, ~~vlr 
l\. szertartas1 enekek meg JOVal a Ke-resztenyseg megJdenese -elott KeletkezteK. ~zeKet meghat.~9-

zott mun ... lcák és tevékenységek végzése közben adták elő. A szertartási énekek közé sorolhatjuk fl 
réli kaledákat (betlehemes énekeket), a vesznyánkákat ( tavaszköszöntő dalokat)~ a scsedrivkákat {fi 
bőkezűsézre~ adakozásra~ iótéteménvre Íeiszólító énekeket)~ a Szent Iván-napi énekeket. Szent lváp 
-(Keresztelő Szent Ját1os) napján máglyát gyújtanak, körtáncot táncolnak~ énekeinek: máglyát ugr~-
nak és a iányok varázsolnak. i 

l:\z ukrán írásbeliség régóta kifejezetten egyházi jellegű, aminek az az oka, hog:v a kereszténység 
elterjedése óta az oktatás központjaivá a templomok, a kolostorok váltak. ~~z Ukrajnába érkezeit 
legrégebbi kön)'"'lek kö.TJl az osztrornirovi -evangéliumot (ll. század eleje) emií~hetjük. P...:z ószöve~
ségi zsoltárokat élő, beszélt nyelvre Pantelejn1on Kulis, Tarasz Sevcsenko, lviar-kiján Saskeviqs 
fórdították te különböző korokban. l 

A. népi iátékokat a nép-szokások egyik -hagyományos fajtájaként tru~juk számon. Ezek a játékok a 
legrégebbi korokból ismertek. Nehány példa: 

Kaleta: ezt a vidám játékot egy decemberi estén~ Szent András napján játsszák. Fiúk és lá..11.yn~ 
gyűlnek össze egy tágas házban. tv1indenekelőtt sütnek egy -kemény, lyukas kalácsot, a._rnit a plafom71 
~ka~ztan~ ~gy, ho~~ húz~,gatni te?ess;en.~a ~adz_~~ot, és_~z~1ta1 a :_a-teta1e-~el mu;gatható legy~1_1- .f'. 
Kalacs = Kalera meile egy orszem aH: :f(atetznszky ur. A JateKosok _:_eladata, ho~J Telugorva a szaJ~-
k~l k~pj~k ei, a kai~tát. -~főtte ~~~nban- ki ke~-1 bírni~Í<- Ka1etins~kij ös~ze~ t~éfá~~~ ~s vic~ét ne;~t 's 
nelküL ha vegü! femgnK valaKI es nem kapJa el szaJavai a kalacsot, Ka!etmsZKlJ Koromba mano ' 
vesszővel kezdi el ütni őt. ' 

Színtén András-rlapi szokás, hogy a lányok varázsolni szoktiLl.::, a.'Tiihez először is balabuskák..af: 
kerek süteménveket sütnek ... t\hhoz azonban, hogy a varázslás sikeres legyen, a hiedelem szerint ft 
sütéshez való vizet szájban kell hordani egyenesen a kútrói. Itt aztán. egy vidám játék kezdődik. "j\ 
fiúk lesik a lányokat a kútnái, és amikor azok vízzel a szájukban a ház felé igyekeznek, a fiúk elő
futnak és minde-nféle tréfákkal próbálják megne-vettetni őket, hogy a lányok ne bírják tovább szá
jukban tartani a vizet. A játék addig tart, amíg a két fél meg nem egyezik abban, hogy közösen fog-
nak vacsorázni. l 

Telente egész Ukrajnában elterjedt népszokás a tréfás jeimezek viselése: boszorkánynak, ördörl
nek. kecskének. medvének. macskának öltöznek be, és Íg'f szórakoznak a faluban a szomszédaikkal. 
Az !fféle l_ll?ka k;rácsonykor és ma:enka ünnepén (szilv?s~ter, -~zent }víelá;!.ia napja) dív~tt. l 

1 avasz1 es nyan napokon a fiatalOk egy kapu nevu Jatekot jatszottak. egy csoport fiu megfog'ja 
egymás kezét jelképes kaput formál, amin nem engedik át a lányokat. A .. rrxikor felemelik a kezüket, !a 
lányok sorra átbújnak ezen a kapun, majd hirtelen leengedik a kezüket és így vala.l(i a lányok köztil 
foglyul esik. A játékot addig játsszák, amíg végül minden lányna.\ sikerül átjutill a kapur\.. 
likrajnaszerte elterjedt játék a sum, egy körtánc, amit lányok járnak. A kisiskolás fiúk között gy4-
kori a kozák és a rabló nevű játék, az oszlop, amikor egymás vállára állnak, a bújócska, labdázás (jS 
egy, a felnőttek kuglizásához hasonló játék. l 

. A ~8. ~z~ad második f?l~be~ az orosz terület! terjesz~e?és és: k?zék~ doro~zos,ít~s~a.lc hat1-
sara UkraJnaban egyre 1nkabo no a nemzeti kulmra, a szulofold tortenete nant1 edeKlodes. Bek~
szönt Ukrajna újjászületésének korszaka. A nemzetnek és az áilamnak ez a reneszánsza 

1
a 

hetymanscsina demokratikus és szabadságszerető hagyományaira támaszkodott. Az irodalomban ~s 
a művészetekben a Nyugat hatására (itt mindenekelőtt az 1789-es francia.forradalmat kell említé
nünk) a klasszicizmust mint irányzatot a szentimentalizmus és a romantika váltja fel, amit az ~s 
mutat, hogy· ktilönleges figyelemmel fordulnak az egyszerű, hétköznapi emberek élete felé, érde1-
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Iödni kezden~k a 

köv-etői Peu·o 

!van _l(ot?jarevszkij szorga!mazta elsőként. hogy -2 rr:nivek ukrán_ 
j-e1enjenek Ineg nyomtatásban is. Ez kétsigtelenül történelini érdeme. Első 

vrr'mm;s?.vn szatirikus költő~ törteJész 
nevezte így)~ és 
K(>tijarevsz._icij kiadta Aeneis cím ű hí-res -szatirikus költeményét~ "'-''·'Lv''"'";y 
ször kertlit színpadra a ~\,~ata!/w.-Pofta-,_"fw cünű -darabja. Ivíűveiben 
jellemző sajátos hurn0rú szájátékokkal 
L-:-kraJnában az első népnyelven írt mű a vt'iV''""''""·" 
adtak ki Budapesien_ E n1ű szerzői 

csak a kezdeteket jelentette. Tarasz Sevcs·enko volt az, aki Dorozsenko történész sza
\-'aivai élv-e ~~első h.el)JO? áll r az akkori ukrán irók közöit. 4s új, korszakot 
r-ében.,. Sevcsen_ko, a-?: egykori, barát5ti által kiváltott iobbá::zv nem csa-k ukrá.t~ köl-
tővé-haza:fivá -Yálik. hanern egy szabad, Higgetlen den1okratikus Ukrajna 
hogy bátrar1, terfiasan viselte a cári üldöztetéseket, száműzet-ést~ karonaságot, Sevcsenko indulatckat 
felkavaró költeményeket írt és csodálatos képeket festett, mi\.'eÍ t-ehetsége voll a képzőmü\·-észe-tek-

~:~ i~~~'l4~~~~1~t~~:;~~i~~~-~:~~~~:~~~~v:~:~~~ö~=~~í:~~~~~;~,e::k!yeké~~l~~~~:~ ~~; 
néhányat: _._liojdarnákok. Kiásatt sir, A ;n..agy pince, 1--famalija, Kaukázus_ /(ater-ina. A 
béreslány, Gondola::ok. VégrendeZer 

Tarasz Sevc.senko 1861-ben bekövetkezett halála után az ukrán irodalom Je::Z:F:ient<::JS<~OD 
Pa•nte!t?in1o.n Kufis. Marko Vovcsok. Jurij Fegykoovics, Hlibm' Sztepan JHWizm>Z.i(lJ 

Ku-iis történelmi térn;\iú mű;:ei-·vei~ mint például a J.;;él-cete ranács cíw:.l elbeszélés; a Petra 
Szahafdac:snij és az Ukrajna cimű költemény, J~farko Vovcsok a jobbágyfalu életéről szóló elbeszé-
iés-é .. ve-ivel, Rudanszkij v·erseinek humorával és történelmi témájú költeményei vel, mint a 
legkie1nelkedőbb tL~án lírikus, a történelmi novellák mestere, Hlibov mint \alt 1smer.:te 

Valuiev cári miniszter 1803-as rendelete és Il Sándor orosz cár emszkil oara.ncsa 1876-ban U-k
rajnáb~ megtiltotta az ukrán nyelv ~naszná!atát ~&..z ukrán reneszá.r1ssz~l azonban a moszkvai 
hatalom már nem •.:olt kénes 'leszámolni. Sevcsenko bátor fellépése a cári önkénvuralom ellen 
lelkesítőleg hatott, és világ~s út1nutatásul szolgáh a haladó ukrán értelmiség szfuilára.~ Az ukrán iro
daimat ívan Xecsuj-Levickij, Mirnij, Mihajlo Kocjubinszkij, Szernen Sztefanik. Szidor Verobkevics. 
A1arko Cseren1sina, Kobi{ianszka munkássága emelte új csúc.sokra A1arko 
Opanasz !van Tobilevics, Mihajlo Sztarickij, Mm-Ua Zanykovecka 
1\1ikola Liszenko zeneszerzőnek köszönhetően lendületes fejlődésnek indul az ukrán színház is. 
lvfihajfo }[urse·vszkU, ]'vfikola K-osztorrzarov, ;.\Iihajlo Drahomanov, Volodin1ir Antonovics. !van 
OhUenk-o. Drrútro Doncov, Szerhij Jefremov könyveket írnak Ukrajna történetérőL Pavlo 
Csubinszkij néprajzku:rató megírja a :.\lég nem halt meg Ukrajna ___ kezdetű ukrán himnusz szö<:egét 
Dnútro Javornickij kiad] a .az ukrán kozákságról szóló monurnentális mun..k:áiát. Borisz Hricsenko 
befejezi négykötet~s ukrán szótárát. Oleksza;;dr Potebnya nyelvész fontos tudományos kutatásokat 
végez. 

~A.. Sevcsenko utáni hazai irodahni fejlődés legkiemelkedőbb eredményeit Ukrajna mégis ]van 

Frankonak és Leszja Ukrajinkának köszönheti. 
Ivan ·Fran._!co _munkássága rendkívül sokrétű. Lírai, prózai és drámai művek~ publicisztika, törté

nelmi és néprajzi lTIUILkák, mű.fordítások, folyóirat-szerkesztés, közéleti, politikai tevékenység jel
lemzi. Fra.'lko legismertebb művei közül mindenekelőtt a lvfojszej c.fmű aUegorikus költeményét~ A 
csúcsokról és a mélyből, A bánat napjai, Régi és új, Az elszáradt levél cimű köteteit, a Zahar Berkut 
és a Boriszlav nevet cfmű kisregényeit, valamint a Ripnik és a ]vfunkán cimű elbeszéléseit kell meg
említenünk. 

Leszja Ukrajin,.\za (Larisza Koszacs-K vitka) mély és kifinomult költészetével tűnt ki. NEvel a._l}ya
nyelvén kívül oro-szul, franciáut németül, angolul~ spanyolul, görögül és latinul is tudott, az u..krá.11 
irodalom történetébe "európai ntércével m.érve is jelentős író" -ként kertilt be. Legfontosabb művei 
közill megemlíthetjük az Erdei .ének című gyönyörfí, fantasztikus témájú drámai költemén:•:ét, a Régi 
mese, a Vízitündér, a Robert Brjusz és A hold legendája című költeményeit, a Kőúr és a Kék rózsa 
című drátnáit~ valamint A katakombáknál és a Háronz perc című dialógusait. Leszja Ukrajinka mun-
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Ka.ss:ag.ar<}i I van Franko a köveLicezöket írta: ., Sevcsenko óra [/krajna nem hallori i!_yen erőte[ie:: 
szóL ·· 

SzazaciunK núszas évelben Ukralnába11 is bevezetik az ú2:vnevezett SZO\'~et hatalmat. 
függetlenségének eszméjével ·végképp leszámolnak. Hosszú._,., évtizedeken k~eresztűl ~ egészerr 
Szovjetw1ló szérhullásáig és a függetien lJkralna 1991-es kikiáltásáig- fOlyik az ukrán 
kuh:úra és vallás módszeres pusztítása. Csak a rendszer által mesterségesen gerjesztett 
éhínség következ~ében hatmill-ió ernber hah éhen Ukrajnában. Koncentrációs táborokb-an és 
zakban.hires tudósok~ müvészek, papok ezrei vesztették életüket, kivégezték Leszja Kurbasz 
rendezőt, ?viarvU Javorszkij -történészt~ Vaszil Szrusz ]Vfikola Kulis, Vaszif Szimonenko írókat. ~Íeí{-
járták a sztáiini börtönök loszip Szipij bíboros, !van Bahrjanij és Fisnya írók, mai 
közéleti szeméiyiségek~ Csornovil, Levko Lukjanenko és Jevhen parlameriti 

is. Szerhij }vfikola Hvi-lovif Hrihir Tyutyunnik Todosz Oszraaska, Jevhen 
'VII"n-m:'u~< Je-·,:hen Pljuzsnik iró és politikus, Olekszandr. Dovzsenko dramaturg~ A1ihojlo .._l-frusevsz?-J 
tehetséges tönénész tapasztalhatta meg az üldöztetés kLfljait. Oreszt Szubtelnij kortárs történész 
szerint a húszas években alkotó 240 ukrá.1 író közül a terror nyomá.n csupán 40 maradt életben, a 
nyei-·vész kutató közül 62 vált a rendszer áldozatává. ~A.z ukrán irodalom, művészet~ tudomány 
túlélte mindezeket. A szo\jet hatalom előtti idők és a szovjet rendszer leghí-resebb irói 

Pav:lo Ticisna. Volodinúr Szosz;fura, lvfikola Bazsan, Bohdan-lhor Anlonics, Afi/r..ola 
Draj-Hmara, Olesz Honcsar, !van Dzjuba, Jurij Janovszkij, Pelro Pancs. !van ""'·""'"'Ju. 

Jevhen ]vfalanjuk és mások. 
Hat év telt. el a fliggetlen Ukrajna kikiáltása óta. Ukrán. hazafiak százezreit rehabihtáltá.ic 

után. Legyőzve az akadályokat és nehézségeket az ukrán_ irodalom, művészet -és tudomány új 
á1tal szerez magát'1ak hí velcet szerte a világban. 

ZENE l 
"Vannak te"hetséggel megáldott népek. Taláikoztam ilyen néppel, egy rnuzsikus néppe! - az 
ukránokkal." l 

Az ukrán nép hosszú évszázadok során olyan eredeti zenei örökséget halmozott fel, amelynek 
gyökerei a kereszténység előtti időkig nyúlnak vissza. Szájhagyományok útján őrizték meg napj~
inkig azokat a szokásokhoz fűződő néndalokat és. népi játékokat, amelyek jórészt a toldművesrk 
ünnepeihez kötődtek. A kijevi állam virágkorában, a 10.-11. században születtek a hősi eposzok; a 
biiinák. melyeker többnyire guszii-kíséretteí adtak elő, de ehhez a korszakhoz kötődik a népi muzsi
kálás" a ., szkoraorohi''~ s a katonanáták keletkezése is. P..z udvar zenei életéről tanúsko<Lnak a Ze
nészábrázDlások a kijevi Szófia székesegyház freskóin. A !5.-17. századi feljegyzésekben már talál
kozhatu,.'l.k elbeszélő jellegű történelmi dalokkal, amelyek a kozákoknak az idegen hódítókkal szerp
ben vívott hősies küzdelmét jelenítik meg. Az ukrán nép egyedülállóan változatos Hrai, a hétk:öznja
ookról szóló~ vidám. hazafias, szatirikus, mulatós és tal-palávaló nótakincset, s románcokat tererh-
~ett. Népi hangszerré lett a koboz, a furulva, a csörgő. a cimbalom. a hegedű és a iam. : 

A 14. századtól kezdődően az ukrán dalok és táncok kottái nyomtatásban is megjeiennek több 
Nyugat-európai kiadványban, s idővel ezek a motívllmok ltelbukkaiL-'J.ak Bach, Haydn, Beethovin. 
V:e~er, Liszt. ChoP.in és Dvofak, il!etve F:linl<.a, D~rg~mizsszkij, Muszor~szkij, Rimszkij-Kor~z~lfv 
es 0ztravznszk1J muverben. Tanulmanyoztak az ukran oa!kmcset az orosz uzerov, a lengyel ZatesKz, a 
cseh Kuba, a magyar Barrák Béla, a finn Kron és még sokan mások. i 

A hivatásos zenei kuitúra kialakulása a kereszténység felvételéhez köthető. Az egvházi művészet 
közoomja a Kijev-Pecseri Lavra volt, ahol a görög-bolgár egyházi dallamok sajátos he!yi színezd:et 
kaptak s végül kialakult a se!Th"llihez sem hasonlít.c~ató "Kijevi dallamvezetés". A 16, század má
sodik felében jelenik meg a rögzített ötvonalas kottázási mód, az úgynevezett "kiievi zászló". Ennek 
legrégebbi emléke, a*** 1593-ból származik. i\.z ukrán ternplornokban a 16. századig egy ha..11g-pn 
éneke!tek, de !586-ban a lvoü teiekezeti iskolában már a 4-5, sőt a 8 hangon való énekelést is taní
tották .. ~A..z 1697-~en készült lv?ví "~~tta-regíszte:" ~67 kór~s-par1itúrát ta;ta!IIlaz ,kettőtől 12 hf!
g;g, s relsorol timb tucat kortars nep: zeneszerzot lS. Koztúk. van l'vf. DueckiJ, aK! a zeneszerzes 
meliett dirigált, tanított,s számos zeneelméleti mű, többek között a Zenei grammatika (1677) szerző-
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je volt. E mű aiapján képezték a zeneszerzőket szerte 
hety-mani székileiyen ""'''""";,;~ 
szévé váh, az ukrán Lc.u~oL.."" 

745-I 
egyházi liturgiák, stb. sz<"r2éOjekentl 

felében megje-lenik a színen a világi muzsika is. Sok tOldesúrnak ;,-olt jobbágyzenekara~ iH~tv~: 
éne1étcara. i\ gluhovi hetymannak~ K. Razv.movszk{fnak v-olt kórusa~ zenekara, or"''"'''"''" 
tői) és zenei köny-,·tára. A Akadérniának 100 ta::zú zenekara volt, s l 
gísztrátus mellen 1nűködö-tt. l -kezdve ned;o- n.,űködör~ az iskola 

1791-töi, az é-vente rendezett vásár idö~~~játói k~;dődő~n~Út adtak találkozOt egy;násnak 
a legjobb földesúri zenekarDk és hírességek. nünt ~-\.Catalani, K. /~ 
Serve**>-<~ S. Thalbe!g***. 1847-ben koncert-körutat tesz 
ban Liszr 1.-r:erenc. _.1Jlandó sz:inházak alakulnak: Lvovban (1776)~ Odesszában 
(1809), Poltavában (181D) es Harkavban (1812). /\.z ifjabb F. 
Lvovban a Szt.Cecilia zenei társ.ulatot (1838-tói Galíciai Z-enei Társaság) és zeneiskolát '-"-"-"'="""~ 
Konzervatórium). Kelet-Ukrajnában (Oroszország kötelékében) a 19. század második felében ;nin
den nagyvárosban megnyilnak az Orosz Cári Zenei Társaság intézményei~ s ezen be-lül a szün:foni
kus zenekarok. énekkarok~ kam::n·aeJZviit.tesek és zeneiskolá..lc kezdik el működésüket (ezek később 
zenei szakközépiskolá.Xká és konzervatóriumok."i(á alakulnak s aktivizálódik a filharmó:ui-ai IeYé-
-kenység"~ Kijevben ( 18.67), -H2.rkovbar1 ( 187 4), Odesszában állandó orosz ODeratársulatok 
szerveződnek. --Operáik.bemutatóin a szerzők lVtLiszenko~ P.Csajkovszkti, A1.Rimszkij-Korszak.o""·) 
Sz.Rachmaninov és 1nás alkotók is részt v-ettek. Ukrajnában jelentős énekesi és dirigensi gárda ala
kult ki. Sokan közlilük Szentpétencár ~s l\·1oszkva cári -udvari szín .. házainak_ fényét emelték (F~ 
Szrravinszki.f lV. Zabila-VÍ'71bel [J. illetve Nyugat-Európában öregbítették az u..laán 
zen-e hirnevét (O.Fiiippi-l'Vfisuga. iVflvfencinszkij). 

i\. nemzeti zeneiskolá..X oroszországi~ csehorszá!Ú. lenQvelországi~ nonréziai újjászületése nem ke
rülte el Ukrajnát sem. ft,. korsza_,_lc első ,,fecskéjeként" tartják számon Sz. Hulak-Arremovszki/( a 
szentpéter.-ári opera neves szólistáját, az első nemzeti opera, z "Zaparozsjei a Dunántúlon" szerző
jét. Az operairodalom eme gyöngyszeme napjai!hizíg őrzi népszerűségét Ukrajna határain túl is. Ga
lícia egyik első hivatásos ukrán zeneszerzője )\1 f/erbickij (1815-1870) volt; aki egyben az 
.. Ukrajna még nem hair meg" cimű nemzeti himnusz szerzője is. 

Az u.,laán zenei úiiászületés központi alakja j'vf Liszen/w (1842-1912) a.lü zeneszerző, 
művész, karmester, népzenekutató és pedagógus volt egy személyben, s szinte minden zenei 
barr jelentős örökséget hagyott az utókorra. Többek között tíz operát (T arasz Bulba, 
Poltvkaa, stb.). fi; i 9. század utolsó" negyedétől a 20. század elejéig }.,;L Liszenko állt az ukrajnai 
zenei élet élén. Enekkarokat szer-v-ezett -és -dirigált, zongorahangversenyeket adott, koncerteket ve
zényelt. 1904-ben Kijevben mega:lapította az első nemzeti zenedrámai iskolát, amelyet olyan kiváló 
egyéniségek hagytak el~ mint L. Revuckij, V 1/erhovinec, A1. Poljakin és még sokan mások. 
Liszenko sokoldalú tevékenységével megalapozta az ukrán modern zene kifejlődését. 

Liszenko galíciai kortársa volt A. Vahnyanin (1841-1908), a Kupala címü opera (1891) szerzője, 
a Boián kórus-társaság (1891), sa Lvovi Zenemű·vészeti Főiskola alapítója és karmestere. 
Liszenko tanítvánvai és követői voltak~ K. Stecenko, lvf Leontovics, és_ J Sztepovü· Kelet-
Ukrajnában, Galíciából pedig ide sorolható F. Kolessza. O. Nyizsankivszkij, D. Szicsinszkij, Sz. 
Lfudkevics és V. Barvinszkbi. Az 1917-es forradalom és a 20-as években bekövetkezett ukránosítás 
újabb lökést adott a zenei élet fellendü!ésének, u.,laán nvelven kezdtek játszani a harkovi (1925), 
kijevi és odesszai (1926) operában, megalakult négy operai vándortársulat, illilelyek sokat teuek a 
nemzetközi és az ukrán repertoár népszerűsítéséért ~4 20-as 30-as évek zeneszerzői 
meghatározó személyiségei voltak: L. Revuckij, B. Ljaiasinszkij, V. Koszenlw. P. 
Verenivszkij, akik a világ zenei életének vi·vmányait ötvözték az u...lcrán dallamvilággal 
műfajban létrehozták a modem nemzeti zenei stílust. 

1919-1924 között nagy sikerrel vendégszerepelt és Amerikában az ukrán énekkar, 
1929-ben Franciaországban tapsoltak a Dumka kónrsnak, Kolessza zongoramű-.-. .:észnőnek és rná-
soknak. A kulturális élet túlídeologizáltsága és a művészek ellen a 30-as években foganatosított 
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n1egtoriások e-llenére az ukrán zenei élet új erőkkel gazdagodik: lvi Kolessza, J .?vfejrusz. ~
G. !vfajboroda és mások. Ukraj~ában kialakult egy jelentős vokális iskola, amelynGk 
kéoviselői voltak lvf Donvec. G. Patorzsinszkii, Lirvinenko-~Volhemuth. Hmirja. b. 
&ozo~janenko és J !.Uiro~nicsenko. A. 60-as é~·ekben L. Hrabovszkij, L. DicSko_. r 

Szilvesztorov, J Sztankovics, lvf Szkorik és mások bekapcsolódnak az európai zenei avfu"'ltgard éle
tébe, s a hi·va:talos szervek 1negszoritó int-ézkedései ellenére is méltóképpen képviselik az ukrán ze
nét szerte a viiá2:ban. 

~v-fa Ukraináb.__a..~ t-tat oneratársulat. három operetts?ínház, tíz állami szin1fonikus zenekaL több tu

cat énekkar~ és néni egvüttes öt zeneművész-eti f-őiskola.huszonöt megvei filharmóniá működik. ~"" 
legnépszerűbbek: az (Jkrán 1Vemze-ti Szimfonikus Zeneftar, a Du1nka és a ireJ.nbíta kórJsok, la 
l-I_rih?r,Y Ve~j?vk:t r:ev~t vi_selő_ népi ~~ek~ar, ~ f!~ndur~. együtt~s, az T)kr~n ~Y_,épi -~enekar, a_. B~~f
vrnaz es a Jiucui -eneK- es tancegvutreseK. 1\ehan~~.- ensmert nangszere~ e1oado. B_ l(otorovtc~. 
(hegedül lVL x'Cruselnyicka, O. K~~istalszkU, :0,1. s;uk (zongora),---V. -Cservov (cseHó) és másotc 
Ukrajna egész sor kie1nelkedő n1űv-ésszel ajándékozta meg a világot, akik szá:tuos nép és áliam kul
túráját gazdagitották a 20. században.: 1\:. SimanovszkU, l SztravinszkU, R.Glier, Sz. Prokojjev, O. 
Szpendiaro1", J (5ap4Yrin. R. Vlad. Karmesterek: E. I(uper, Jvf. _fvfalko, l. .A1arkevics; zonQoraművé
"Szek:!. Paderevszkij, ·G. f.feuhaus. ***, V Horo1-vitz. L. l(olessza, Sz. Richter, E. Gilelsz; hegedf
műv6sze!..c: D. Ojsztrah, L .. l(ogan, I Stern, _:_Vf Elnw.nn, Po?fakin, továbbá a "Csellista G. Pja~i
gorszkij~ vala~int A. Gyidur. O. Rusznak, '""4. 1\'yezsdanova, !'v!. Szkala-Sz-tarickij. I 1(ozlovsz1'

1iJ 
énekesek_ , 

-I-rodalom: 
Bartók Rél.a: Népzenénk, sa szomszéd népek népzenéje (Budapest, 1934.) 
Lehoczky Tivadar: Magyar-orosz népdalok-(Sárospatak, 1864.) 
Ábrányi Kom é!: Kozák népköltészetről (Magyarország és a nagyvilág, 1869.) 
Finciczky Mí'nály: Magyar-orosz népdalok (Pest, 1870.) 
Ethnographia (Budapest, 1900-1915.) 
Lovassy Andor: Ruszin népballadák (Ungvár, 1944.) 

UKR-L~ DALOK MAGYARORSZÁGON 

A magyar és az ukrán nép történelmi sorsába.'"! sok az azonos vonás. A fOldrajzi közeiség, természe
tesen hatással vo-lt a két szomszéd nép ku-1-turális kapcsolataira is~ &tUelyeknek gyökerei a roesszi 
régmúltba nyúlnak vissza_ A .,Régmúlt idők krónikája" a 898-as eseménvek között említést tesz 
arróL hogy az "ugorok" a Kárpátok felé tartva tábort vertek a Dnyeper felett~ Kij ev közelében. Ké
sőbb, amikor Szent István államot alapított Közép--:Európában, termtartotta állama kapcsolatait, a 
Kijevi Russzal is. 

1 

· Közismert tény, hogy Bölcs Jaroszlav kijevi fejedeiern ahhoz az András herceghez adta nőülle~
nvát Anasztáziát aki a kijevi fejedelem segítségével űzte el hazá i a fOldjéről a német hódítókat. Ap
b:m ~ időben sz.i.rnos tudós és egyházi sze~élyiség jött Kijevbő{ Magy~országra. Magyarország F 
elsők között a Kijevi Russzal létesített közvetlen gazdasági és kulturáüs kapcsolatokat_ Ennek tu~
ható be, hogy a magyar nyelv szám os szláv, illetve ukrán eredet(\ kifejezést integrált, jobbára a ~a-
lusi életmódhoz kötődö szavakat. mint néldáui: kasza. gereblve. borona. villa. széna stb_ ! 

A szláv, illetve ukrán népköitészetb~n maradandó emléket hagyott l'vfátyás király uralkodása. ~z 
egyébként annak bizonyítéka, hogy mind a magyarok~ mind az ukrfu"1ok elkeseredett harcot :folytat
tak a török hódítók ellen. A 18-19 _ századi szabadságharcok közös zászló alá sorakoztatrák fell a 
kárpátaljai magyarokat és ukránokat, a zaporozsjei kozák csapatokban sok magyar katona harcolt. fA 
zaporozsjei katonai nyilvántartások számos, az egyes katonák nemzeti hovatartozására utaló adatpt 
őriznek. Olyan neveket olvashatunk a listákon, mint Illés Venger vagy István Vengrin. l 

Köztudott, hogy a Balparti Ukrajna a 18_ században lépett szorosabb kapcsolatba Magyarország
gaL A két ország küiönösen élénk kereskedelmi forgaimat bonyolított le. Tokajban megte!eped~tt 
egy ukrán kolónia, amelynek jelenléte nagy hatással volt a térség kulturális életére. Ellátogatott Tp
ka j ba Hrihorij Szkow:;roda is_ 
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~A. rendelkezésünkre álló tények szerint a két kuhúrá_ia. népdaik]ncse nag:~/ hatással 
másra. Ebben a legérde-1\:.esebbek az ukrlli1 és tán.cük magyar feld()lgozásai. A .. 
kifejezetten az ukr~n nemzeti kulturáhs örökség _-'\. magyar lakosság é;.-századokon át éY:tekehc 

ezeket a d~~~~~~a~, ~~~~~:a~! ~~:~:~:~os~~~~:c;~sés Bartók Béla (1881-

is. l 934-ben jelent meg tartalmas és a zenei párhuzamok felsorakoztatásában 
]\/épzenénk és a szoinszéd népek zen~fe. -Bartók arra a következtetésre hogy a """"'r""""'r 
eredeztethetőek a magyar kanásznóták. Vélemén:v'e szerin.t a a kö\'etkezőképpen épültek 
be a mcgyar zenébe: Ukrán koloJniika = rnarzvar kanásznóta = ?l10f!'v'ar '.Jerbunkos = úi JJ1C.S:.~v·ar nÓJ:: 
(jal. 

Egy mási:k r-:epzenekutató~ Rétei Prikkel a magyar és az ukrán táncok zenei összehasonlitásakor 
arra a következ-tetésre jutott~ h-ogy a kolomijkák szalgáltak néhán~y más magyar daHa1nformz. - pél
dául a pásztortánc~ a hajdútánc-alapjául is. 

De nerr1csa:Í<. a ko-lomijka-daHamok kerültek át a 
nóták is. így például az egyik legnépszerűbb, a "!vient a 

hanen1 egy-es konkrét 
., cimü. ~q_ daHan;ra új; 

Zoltán tnagyar szöveg íródott~ amelynek szerzöje, sajnos~ ismeretlen. 
,~átöröklés~· étkkor -következik be, amíkor egy más néphez kötődö uauaaum~·~ 
s ezt a n1agyar haHgató már sajátjáként értelmezi. Kodály szerirn 
ilyen ~~átöröklés~', amelyek közül az egyik -legismertebb. Szemen 

az 

szerehnespárról szól, akik a dal ,,magyar ·változatában'· két madárkaként Nénli \·áltozá-
sok figyelhetők meg a dalla:.ubar1 is, többe'K közt a nóta csárdás-ritmusban :f~jezödik be. 

A, tnúlt század első felében, a magyarországi kiad\·ányokban kevés szó esik az ukrán nepaa!ClK
róL /\z 1850-es években jelennek meg az első cikkek, illetve tanuhnányok. ám ezek -első-sorban a 

szláv nénesség történelméhez és népratzához kötődnek. Az 1860-as években látnak 
nap\-·Ilágot az ukrán "'"népkŐltészeti aikotások első m~gy·ar fordításai. \ía}ószínűleg a 19. század má
sodik felében kiadott dalszöveg- fordítások Jelentették az ukrán irodalon1 bemlitatkozását ~1aqva
rországon. Ezt az önálló szöveggyűjteményt Lehoczky Tivadar adta ki }v/agyar-orosz népdalok 
címmel (Sárospatak, 1864.). A könyv elősza""-.rát Erdélyi János írta. (P. .. hivatalos ~vfagyarország ak

~,ugroruszoknak~' nevezte a Kárpátalján élő ukránokat) Lehoczky Ti·vadar ( 1830-1915) 
volt jogász~ szabadidejét pedig javarész a népdalkutatásnak és 

szenteite_ Az előszót író Erdélyi János (1814-1868) Ungvár mellett született és 
gyújtötte az ukrán dallamokat. 

Terjedeimét tekintve a Lehoc~I<.y-féle nepdalgyűjtemény szinte azonos a 1'-Jémetországban megle
lent .. ú7(.rajna költészete·· című kötettel, amelynek szerzője F. Bodensted1. 
zömében kárpátaljai dalokból és kolomijkákból áll. Az ukrán gyökerekről ebben a 
esik szó. 

i\ kötet ll 6 dah tartalmaz, amelyek közül néhá...'1y, irodalmi eredetű. l\ fordító a leginkább a sze
relmes dalokból válogatott, de vannak a kötetben köszöntők, aratónóták, toborzók és, természetesen 
koiomijkák_ Lehoczky gyűjteményének értéke szinte felbecsülhetetlen, hiszen elsőként fordította a 
magyar közönség figyelmét az ukrán népdal felé. Ezután számos újságcikk jelenik meg a témáróL 
többek közt Zilahv Imre írása~ az [Jkrán költészet a .Jvfodern szatírák!' (1885) címü folvóiratban. 
1886-ban Gregus ~4gost magyar irodalomtörténész kö~readja A !irá)a eim ű kötetet, "mnelyben 
a világ népdalköltészetéből.közöl válogatást és a sa~ át fordításában szereoelteti a könvvben a Kedve-, 
sem olyan fehér, mint a hó cím ű ukrá'll népdalt lS 69-ben jelenik meg Ab rányi Ko;nél A kozákok 
nénda!költészetéről cimű írása_ 

A következő dalgyűjtemény'!, a Magyar-orosz népdalok cím ű kötetet Finciczky szerkesz-
tette és adta ki. A •. könyv· rövid előszót és dalszöveg-fordításokat ta._rtalmaz. A. nyugat-ukrajnai l.'égió 
dalai tnellett 'SZerepelnek a kötetben kelet-ukrajnai nóták, kolomijkáJc és irodalmi eredetű szövegek. 

Az újabb dalszöveg-fordftások a mú!t század '90-es éveiben látnak napvilágot, többnyire ungvári 
kiadók gondozásában . . i\ kolomíjka-cíklust O. lvfitrak jegyzi fordítóként és a szövegek a Kelet . 1' 

len·e a itiagyar Szemle (i 897) cím ű folyóiratokban jelennek meg. T. Sztripszk[j saját feldolgozásá
ban adja közre Sztepan Rudanszk:lj" Renülj Szellő Ukrainára cím ű dalát_ 

A 19. század n1ásodik felében bontakozik kí a Nemzeti ?\1úzeun1 égisze alatt 1nűködő ;'v!ag:yar 
;\'éprajzi Társaság tevékenysége. Kutatásaik kiterjednek a Kárpátalján élő ukránokra is.~..\ Társaság 
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ukrán. vonatkozású anyagok..lzal~ a..111elye-lmek olya.;_-tudósok -és néprajzosok, mint Veres A. , 
Vrábellvf.. A Zsurszka, ~Vemes 1ld. Tanulmányaikban a népdalok az ukránok-szokásainak és hétköz-
napjainak illuszr..rációiként jelennek meg. 1 

~Y;~ ~:;;;~~t~ia~;;~~j~;~t~;!~:~t ;~~;:ai s~:~~~i ~~~sk~~fk~a;~;~r~~a~Tl~~t~t~ 
Lvo~:ban lYO~-ban :U~illele?t ,,t.,t~og:ana·' 2L_K~tetet_el~m~zte. -'~""::etet nyu~a!-uiaaJn~~ dalo~atl:s 
~art~lm~?t~ :Jztc;nyzs~f~v Lj~dkevzcs ~eldolgoz~s~ban_ es rer;~l~~zes~oe~. /\z t:t~flograpnla ?· H}!)1~
lrat ?~s~bJ_al~ tö?bs~or. IS s~o e~ett J ~ ra_n~~" T. Hn~l)~UK, ~'- ~uhe~zcs -~s D. _Dranoman:v nepmuJe
szetl 1nletesu muveuleK tuelomaz:yos ert-ekero~. i\.z uKra.l'l ko-lteszetl gyu_Jte~enyek voltak azoK a :t~r
rások~ amelyekből a magyar tudósok példákat~meríthett-ek -tudományos értekezéseik kövehlceztt~té~e-
ihez. ! 

Közvetlenül a második világháború kitörése előtt több olya11magyar kiadvány is napvilágot ~á
tott, at11ely ukrán dalokat és balladákat is tartalmazott. 

1944-ben jelent meg Lovas sy Andor forcH~ásában az [J!crán népballadák c. atJ:tológia. l\.Z ukrán 
dallamok és szövegek azoknak a zeneszerzőknek a mUI1:.~.ássága révén kerclltek be lvíagyarországra, 
akik a1kotón-·n.&'1:kájuk során többször merítettek az ukrán népzenei k-inc-sbőL Köztudott, hogy az u-k
rán dallamok felkeltették Liszt Ferenc érdeklődését is, a._i(i a 19. század 40-es -éveiben koncertkör
úton ját-t Kijevben, Odesszábru1 és Jelizavetgrádban. Itteni élményei hatására í-rta két zongoradarab
ját, az Ukrán balladá.kat, amelynek alap-jáu1 a Jaj, ne mertj, Hricju és a "SzelekfV,jnak. vad sze-lek. ,. 
kezdetű dalok szolgá1tak. Sokat merített az ukrán dalla-mkincsből -Liszt a !.11azepa c. szimfonikus 
költemény megírásakor. 

Bartók Béla, a világhírű magyar zeneszerző és népzenekutató a-lkotókén-t és tudósként -egyaránt 
nagy édekíődést tanúsított az ukrán I1épdalok iránt. Még az első világháborút megelőzően 80 nép
dalt jegyzett le Nyugat-Ukrajnában és szándékában áH t azokat publikálni. Utolsó műveinek egyike, 
az" Emberi bánat", az "_4rpát vettem a piacon ___ " kezdetű ukrán népdalra.épült. ! 

Mindent egybevetve elmondhatjuk, hogy a népdalok voltak a szellemiség azon kincsei, amely~
ket szívesen csereberéltek egymással a nemzetek. Ebben a folya..rnatban alkotóként és barátokkéft 
figyelemreméltó helyet foglalnak ei a magyarokés az ukrá.1ok. ! 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET l 

Ukrajna területén számos korszak és nép emlékei maradtak l:é=nn, s ezek az ukrán kdtúra méiy gyp
kereiről tanúskodnak. Még a paleolit korból is őr.ziitL..lc hétköznapi használati tárgyakat~ antrop-omorf 
és állatábrázolásokkal gazdagon díszített munkaeszközöket és fegyvereket. A triooli kultúra (i. e. 4-
3. század) viszonylag gazdagon reprezentált agyagtárgyakban, stilizált női szobrokban (az anyak~l
tusz tanúsítványaí), áHatfigurákban. A szkíták és déli antik telenülések - a Fekete-tenger északi 
partvidéke- művészetét egyedi aranytárgyak, mozaikok, freskók, márvány- és kőszobmk, fekete fs 
vörös vázarajzok képviselik. ! 

A 8~9. század fordulójárt kezdett kialakulni a Kijevi Rusz művészete. A kereszténység fulvétefe 
Vlagyimir fejedelem uralkodása idején, 988-ban nagy lökést adott a monumentá!is építészet kibof
takozásának, Kijevben, Csernyigovbru""l gazdagon díszített templomok és katedrálisok törtek a ma
gasba, fejlődésnek indult a könyvművészet és a kalligráfia, amelynek emlékeit a vallási tartalrrlú 

kézMirat?k őr:zjk: .. k .. dh .. , , . . . S , ~ 'k , . . ... , , f: . , ., S " l. 
, a IS gyonyor o , etunK a KlJeVl ZOJW sze. esegynaz moza!kJa!ban es ,reskmban, a , zuzanya-

ban, a Krisztus és az apostolokban (Eucharisztia), a Pankrátorban, Bölcs Jaroszlav családjának álp
rázolásában, életképekben, zenészekben; ·a Cirill templom freskóiban, a kijevi Asru""lykupolás S~t. 
I-.-1ihály székesegyház Dmitra Szalunszkijt ábrázoló freskóját ·Csak ezért nem láthatjuk, mert 193~
ben a templomot lerombolták. A díszes kéziratok legszebb példányai közé tartozik az Osztromiri 
Evangélium és Szviatoszlav gyűjteményének egy darabja. 1 

· A 11. század végén a Kijev-Pecsorai kolostor ikonfestő miLI}eiyében a bizánci hagyományokat 
szigorÚili'1 -beta..rtva aikOttak az ikonfestő szerzetesek. Az egyik legrégebb-i í-rott emlék a .,Povikt 
vrernennih lit., (12. század) arról tanúskodik, hogy akkoriban már készültek ~~hordozható" ik-ono t. 
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n1ásik fo.rrásból a ,.-Pecsorszkij Parernik'--ből értesülhetünk arró t aikotta 
a ]\lagy panageia cimü iko:1t. J\. 

tök mlliL"kái nagymesterségbe-li 
;\ Kijevi Rusz felbomlása és a feudális vezetett c regionális ikonfestő iskolá.~ ki-

alakulásá.hoz. i\ ITiindent-elsöprő ta!tar-rrlüilg<ol 
jobbára Nyugat-Ukrajnába."'l. 1:\ le:~Io;men:et>b 

kányölő Szent Györgyi)t-ésa lucki 
i\ 1-6. század második felétől érezhető;;é 

kevés emlék maradt 

a reneszáilSZ hatása az ukrán kultúrára. _Az ikon-

;::~:t~~~~~ ~;~:7e~~b~~~:;:~~~f~~~~~~~~at~;:i~r~=;~~,~~és,~;i~ái~:o~~~~o;~~~~1~e~~; 
a !(r isztus szinevált-ozása Jablunevböi). 

Az ukrán művészet fej-lődésében fontos 
megépítésének szorgaimazója, a l(Uev-A1ohilja 
létesítmények alapítója. 

Perro lvfohiija, számos 
"""u"'"''u, a Kije::-Pecsorai nyorr1da 

katedrális 
más jelento:) 

"',;. 1-6. ~század végén jeiennek meg az új portréfestő n1íllxelyek_ a.rnelyek a humanista eszmék tér
nyeréséről tanúskodnak. P. .. korai portrék -jeles szen:élyek arcképei -jobbára a templomokban leltek 
orthonra (a-lvovi Jan Herburt (1578) vagy Konsztar1rvín Kornvakt (1630) portréi)_ Kéiet-Ukra1nában 
-a neves politikusok ·és .egyházi ·személyiségek arcképei esetenként az ikonok részét képezték. 
(Feszület Szvicska ezredeS portréjáva-l Kijevből vagy a fvlária Oltalma c. ikon Bohdan Hmelnvic
kiiiel). 

A 17-18. század az ulc:án képzőnTŰ.'vészet tellendülésének nagy korszaka_ ~A..z új stílus, amelyet 
lH<rajnábarl kozák vagv ukrfn1 baroklc11ak szokás nevezniJ végérvényesen felszámolta az ikonfesté
szet szigor..í bizánci hagyományairrak m3radvát""lyait. Az alkotók különféle módszereket alka-lmaztak. 
amelyekkel igyekeztek kibontani az ábrázolt alak személyiségét, kapcsolatát a küivilággal. P .. kor
szak legieleutösebb művei a Szófia és az Aranvkuoolás Szent lviihálv székesegy-ház ikonjai Ki~ev
ben. a Sznasszko-Preobrazsenszkii templomban a Poltava-vidéki Vel-iki Szorocsinciben. az 
UszpenszkiJ és Piatnvicki1 temolomban Lvovban~ a Szentléiek temnlomba.11 az Ivmro- Frank.O\'szk 
megvei Rohatinban és a Lvov megvei Potdicsiben láthatók. 

i\ 16-18. századi ikonfestészet gyöngyszemeit hagyta ránk Ivan F...utkovics (Az ima c. ikon 
Potelicsiben) és Jov Kondeíevics, az ún. Bohorodcsáni ikonosztáz alkotóía. Szamuil mester. a 
poltavai Hresztovozdvízsenszkii kolostor szerzetese, aki 1762-től a kijevi Szófia székesegyház 
ikor.festő műhelyének ..fesrő elöljárója" (Dmitrii Doígorukii herceg portréja, aSzófia székesegyiláz 
és a Pecsorai kolostor ikoniai. Az é1etta című allegorikus komnozíció.) 

A festmények többsége mágnások, kozák elöljárók, tehetős polgárok és parasztok megrendelésé
re készült. Akkoribaert jöttek divatba a zsánerképek A Mamaj, kozák című kompozíciónak számos 
változata ismert. Ezek az alk-otások a nép társadalmi és nemzeti felszabadulásáért vívott hősies.küz
delmet voltak -hivatottak megerősíteni. Közös vonásuk, hogy mindegyiken szerepel a rettenthetetlen 
kozák, aki lábait maga alá húzva üldögél, pengeri bac'lduráját vagy pipázik. A képekhez verses kísé
rőszövegek járultak. 

i\ 1'8. század végét és a -19. század elejét az ukrán művészet új fejlődési szakasza jellemezte. 
Előtérbe kerülnek a fel·vüágo-sodás eszméi, megerősödik a reaiista ábrázolásmód; kialakulnak festé
szetben, grafikában és szobrászatban a n1üf2~i.és kompozíciós szabályok, a művészek fokozott ér
deklödéssel fordulnak a különféle szak.._"'TI.ai fogások, történelmi é,s hétköznapi témák felé. 

A legnagyobb alkotói tehetségről a portréfestő Dmitro és Volodimir mű-
vei tanúskodn&i.c. Alkotásaikbarr a magas rnesterségbeli tudás szervesen ötvöződik az alak 
belső világának lélek.tani megfogalmazásávaL Mindkét rnűvész életének jelentős részét Szentpéter
váron töltötte. 

Az ukrán n1űvészek képzésében jelentős szerepet játszott a szentpétervári ji..fűvészeti Akadémia és 
az égisze alatt létrehozott Kijevi Raiziskola. lt Nyugat-Ukrajnában élő n1űvészekre nagy hatással 
volt a nyugat-európai művészet is . 

.,'\ 19. századi u..laár1-művészet TaraszSevcsenko művészeti és költői munkásságának hatása alatt 
állt._ A_ t3.lusi jobbágyfiút orosz értelmiségiek váltották ki a jobbágysorbóL Sevcse'cico a szentpéter
vári Művészeti Akadémián Karl Briul!Dv ta.nítvánva volt. A mester hatása megmutatkozik korai 
alkotásain, amelyek szenvedél:yt, sajátos látásmódot tükröznek, ötvözve azt az ukráil népélet motí-
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'"~"""'~'~'--'-~"-'L (1-841 )~ Katerina (1842}~ ( 1843\ a'-"~":'-~"'-""-'.':"'" 
'=--'--~=-"'-==-= ponréja (1847). For-

rad~drni és tíz évre száműzték, s 1ne-gtihották hogy 
zo1jon. azonban a katonaélet áldatlar1 körülményei közepette sem tudott felhagyni a müvészettel. 
C5odáiatos tálkéneket festett az i\ral-tenger vidékéről és kozákokról rajzolt portrékat. -Leleplező 
erejű rajzokat ta·rtalmaz a Kaszárnva c. sorozat~ amelyben a katonaélet hétköznapjait örökítette meg. 
Szatirikus tartalommal-telitett a l-ékozló fiú c. sorozat. 

_,_-\. szárnűzetést követő év~.t(ben aikotta meQ Tarasz Sevcsen. ... íco híres rézkarc- sorozatát 
(Öregem:ber.a temetőben~ ..:q_ mangisiaki kert A m;ga ura. Önarckén\ ameivért11em sokkal a halála 
~iőtt akadémikusí cünmel jutalmazta a szentpétervári Iv1űvészeti Ak~démia: 

~.i"' 19. század má-sodik felében alkotó múvészek vász.11airól az ukrán nép életének -mindennapjai, a 
zap(;rozsjei·kozá.k.ok-hőstörténete és a természetszépsége néz le napjair1....k tárlatlátogatójára. _.;_kor
szak kiemelked-ő alkotói: K. Trutovszkij, Sz. ·vaszilkivsz-kij~ lv1. Baskirceva, Sz. Szvitoszlavszk~j, 
~\'Í. Sza..'11okis, ';V. -Orlovszkij, lvL Pimonenko, K. Kosztandi, K. Usztinovics, L Trus, P. LevcseiLi(o. ! 

i\ 20. század elejét a lázas útkeresés, a művészi ábrázolásmód új formáinak felkutatása jeHemez
te. ~~ művészek szerettek volna megszabadulni a megkövesedett dogrnáktól, úrrá lew."li az-eszrétik~i 
-és alkotói válságon. Az ukrajnai avantgárd megjel-enését a kortárs nyugat-e_urópai művészet h~t~a 
ösztönözte. Az ukrán művészek az-onban abbru1 különböztek európai társaiktól, hogy szorosabban 
k?t~dtek a néprnüv~szethez~ a n~mzeti -~ű;észet ~yő~er:~hez, _az

1 

~~ ~p szeHe_:niségé~e~ ősfof
rasalhoz. ~4..z ukran al.·'antgard legk1válobb keov1selo1 vot-ta.<c: VaszH Jermllov, 01ekszanar 
~o.homazo~v~ ~az~:nir lvíale;i~s, Ol~~:zan~U: ~Ek;zt~r, David _Budju_k,,~~~n~tol~~ ~et:i?k~j, ~'ikt1r 
Yalmov. Aik0tasa1kat a naturaHzmustoi valo el!ordu-las, a passz1v szemletodes, UJ a1sz1to es plasztf-
kai elemek, nagy, összefüggő színfelületek alkalmazása és a kifejező sziluettelcjeilemezték. 1 

. P:_~ ukrán r:err:ze:~i kultúra újjászü1e~ése szo:Dsan, kö:~d~k a,~ak ~a lv!ihail~ .. ~?ic~u~ak (1~81-
±93 /J a mun.-k.assaganoz, ak1 a nemzen ll%0)'ümanyok, a -bizancirkomesteszet Kol!o1sege es az 01a~z 
reneszlli'1sz szintézise révén kiala..Lcította saját koncepcióját a nemzeti művészetröl. ' 

A kompozíciók klasszikus egyszer'Jsége, az alakok emelkedett szellemisége, a kifejező -és me~
teri megformálás köti összeamestert és köVetőit: Timko Bojcsukot, Vaszil Szedijart, I van Padalkát~ 
Szofia Nalepinszkát, Okszana Pavlenkót és Jaroszlava MuzikáL Mihajlo Bojcsuk az ukrán műv~
szettörténetének nagy, ám tragikus sorsú alakja. Eszmetársaival együtt a totális rendszer á1dozatá~á 
lett. 

Az ukrán művészet megerősödésében jelentős szerepet játszott a Kijevi Áliami Művészeti Aktf
déJnia. ahol olyan kiváló művészek és pedagógusok dolgoztak, mint Heorhij Narbut, Vaszil és 
Fegyir Kricsevszkij, Mihajlo Bojcsuk, Olekszandr Murasko, Mihajio Z:suk, Mikola Buraesek és 
Abrarn Manevics. ' 

A '80-as évek közepéig az ukrán művészet a szocialista realizmus megszabta keretek között lét<;:
zett. A 30-as évek második felében a legjelentősebb művészek válta.k: a megtorlások áldozataivií, 
ilietve hagytak fel az alkotássaL A 40-es években a nyugat-ukrajnai művészelc révén gazdagodott ja 

művészeti élet_ Ehhez a csoporthoz tartozik O. Kulcsicka, A. Manasztirszkij és J. Kontratovi:cs. Az 
50-es években Kijevtől Leningrádig másról sem beszéltek, mint a kárpátaljai festők - Baksay József, 
Erdélyi Antal, }vfanajlo Fedor, Kocka András és a többi ungvári alk-otó -expresszív és színpomp4s 
vásznairóL i 

A 20. századot két zseniális népművész - Katerina Bilokur és Marija Primacsenko - neve fém
jelzi. Katerina Bilokur kifinomult mesterségbeli tudással ábrázolta az ukrán táj szépségeit. Mari~ a 
Primacsenko metaforikus képi világa új, a hagyományokkal szakítá kompozíciós lehetőségeket tlli'i 
feL 1 

Ukrajna függetlenné válása~ a társadalom demokratikus átalakulása útkeresésre, önálló mű•iés~i 
arculat kialakítására ösztönzi az alkotókat. Napjaink U.krajnájában szinte valamennyi művészeti 
irányzat képviselve van - a neoakadémizmustól a posztmodemig. A legkiválóbb kortárs alkotók: G. 
Neiedva, V.Rizsih, J. Luckevics, O. Dubovik, I. Marcsuk, T. Szi!vási, A. Antonyuk, O. Babak, F. 
Tetyfu-ücs~ G. 'liseszlavszkij. 
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AZ UK.RÁ..N KONYHA 

Sokfajta ételeiről és finomságairól régóta hires az ukrán konyha. Denerncsak a felhasznált sok-sok 
hozzávalót -tekintve c híres a nemzeti konyha, ha11em a s-okféle kon1binációról" a kuiináris elkészitési 
rnódok aikalmaz.-isáról. Például az ukrán és a kijevi borscs elkészítéséhez 1uajdnem 20 féle termék 

~~~~c:h~~r~;z~~ í~l~~vt~ba l~~~~;~~o~~;:~~~~~z~~-d:_:, 1;~:,c~s;t~i~·:zz~~i~~e:1:' 
dirrsztelik a hozzávalókat. Nehány hús és haiéte! hozzáva-lói is kon1bináit hökezelésen 
reszttiL ami sajátos ízt-és aromát·k-ök:s&nöz.az étel-eknek.és lédússá teszi azckat. 

ge;;: ~~~~~~y:~~~:~l~~,:~~~i~~r~~~ t~l:~~:::;t~:~~~~~~~~~~:~~~~;~~~l:~~g!~zsé-
Az ukrán nemzeti konvha iisztalaoú készüménvekben is 2:azdag. J-\_ legeltelj.edtebbek a derelvék. 

2:aluskák és 1nás ételek. Jelentős m~nnyiségben készitenek ..... ételeket Ieiböl é; túróból - leveseket, 
pudingokat, vírós lepényeket stb . 

. i\z utóbbi időben úi ·ételekkel gazdagodott az ukrá_n A.z -éle1miszeripaf fejlődése~ az új 
mezőgazdasá;:;ó. kultúr; meghonos;dása.--a tengeri és óceán_i növekedése úi ételek megjele-
nését 'tette lehetövé. l\z új termékek alkalmazása~ a tudományos alapokon nyugvó ~receptek és a ra
cionáEs technológiával elkészített ételek eHen-ére az ukrán konyha ételeinek nemzeti sajátossága 
megmaradt. 

A mai táplálkozási szokások között jelentősen bővült azokna.k:. az ételeknek a választéka, ame
lyek zöldsé2:2:eL hal-laL EsztteL túrúval vagy hússal és zöldséggel kombináltale 

EGY KIS TÖRTÉNELEM 

l\ hercegek idejében a gazdasági termékek másképpen néztek ki, nünt ;na. i\.kkoriban népszerűek 
v-olta.."iz a vadhúsok. Olyan sokteLe vad élt az erdőben7 hogy egy-egy vadászaton kí-ki megszerezhette 
a kedvencéL _A_ hadjáratok előtt a hercegek külön vadászatokat szerveztettek, a seregnek vadat 
lőjenek. Később a házi szarvasmarha mindenhol elterjedt, és az en1berek a húsát kezdték 
felhasznáini. Ettek marhm~úst, borlúhúst~ sertéshúsL bárfulvhúst. En1Iítik a sertésszalonnát is. A házi 
és a vad szárnyasok köztil a -tvúkokat~ iibákat_ zal~mbok~L hattv-ú.i.caL darukat~ Íaldka._kasokat és a 
császárnaclarat jegyezték feL Sok halat ettek, mert a folyókban és a tavakban sok \·olt belőlük, és a 
szigorú vallási szabályok 2:vakran írtak -elő böitöt. 

Á·zaporozsiak szerettek vadászni és nem ~szerették az egyhangú é~eieket. Rozszoloda kozál.c azt 
mesélte, hogy az ő társai húst:r zöldséget, haiat -ettek és soha nem éheztették magukat. i\ ka.rnrák 
rogyásig telve voltak vaddal, madárral és halakkal. 

Ukrajna más városaiban a lakosság levekeL borscsot~ galuskákat~ hajdinazsemlvéket fokhagymá
val szalonnát. kolbászt sült madarat. gombásmájat készített. 
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MAIRECEPT 

Ukrán borscs hússal 
FőzziL.Tlk hús- és csontlevest. Pucoliunk, mossuk rr.:eg és daraboljuk fel esikokra a céklát, sózzUk 

rr1eg, sprícceijü..tc le ecettel, ke\--erjük öSsze~ tegyü._Í<: egy lábosba, adjUt"l..lc hozzá zsír( ·paradicsompürét, 
cukrot és pároljuk félkészre. Készítsünk elő hagymát~ sárgarépát és petrezs-elymet, apritsu.._k: fel és 
pirítsuk meg. _ 

A megpucolt burgonyát vágjuk fel darabokra és tegyüle a leszűrt húslevesbe, forraljuk :fel, adjunk 
hozzá csíkokra vá2ott friss kánosztát és főzzük 10-15 percig. Ezután tegyük az edénybe a párolt 
céklát, gyökereket '"és a hagymát, friss darabokra vágott Paradicsomot, illatos erősborsoL babédeve
let Adjlh'1k hozzá húslevessel hígított rántást, ~ percig forraljuk. Bolondítsuk meg egy kis fokhagy
más, p.;trezse1ymes ·tört szaloru1ával és forraljuk fel megint. 15-20 percig hagyjuk állni. 

Tálaláskor tegyürLk minden tányérba egy adag húst, tálaljunk tejfölt és zöldséget. 
Hozzávalók: 
400 g marhahús csontokkal 
4{)0 g káposzta 
0,5 kg burgonya 
200 g cékla 
1/2 pohár paradicsompüré és tejföl 
1 db sárgarépa és egy petrezselyemgyökér 
l db hagyma 
20 g spik 
2 ev&kanál vaj 
112 evőkanál 9%-os ecet 
1-1 evőkanál 'liszt és cukor 
!-2 gerezd fokhagyma 
2 szem erős illatos bors 
1 db babédevél 

Kijevi borscs 
Céklalét forró vízzel összekeverünk és ebben puhára főzzük a marhahúst. Leszűrjük a levest! a 

húst darabokra vágjuk. Csíkokra vágjuk a céklát és bárányhússal pároljuk, hozzáadjuk a leszűrt je
vest. Sárg~répát~ petrezselymet:> zellert és hagy~át apróra vágunk és paradicsompürével olajb~ 
pároljuk. Szalonnát törünk nyers hagymával és petrezselyennneL A darabokra vágott burgonyát é, a 
csíkokra vágott káposztát forró levessel leöntjük és 1 O percig fozzük. Hozzáadjuk a párolt céklát lés 
a húst, a párolt gyökereket és a hagymát paradicsompürével, savanyú almát, főtt babot~ tört szal9n-
nát, babérlevel et, borsot és sót. ' 

Hozzávalók: 
200 g marhahús 
200 g bárányhús 
1 db káposztafej 
300 g burgonya 
1 db cékla 
2 evőkanál bab 
314 üveg paradicsompüré 
2 db savanyú alma 
1/2 üveg tejföl 
2 evőkanál vaj 
l. evőkanál spik 
l db sárgarépa és petrezselyemszárak 
l hagyma 
112 i víz 
fűszerek 
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Derely-e (Yarenniki) 
l\z tLi<rát1 konyha legelterjedtebb Esztből készült étele a különböző töltelékkel készíthctö d<.;.~rdvc. 

Kovásztai&"'l-tész:tából készül kétféle módszerreL hidegen és melegen. "" 

jük-~h~:!~~~:s:::;~d~~:~s:~~~~~~:,!~L:~z \~~~~~oJ:r~~~;- A megpárolt mgal-

ma~!~~:~~~:rd~~~i~~~~:~j=:~~:f~~\aá~~z:{trij~~~;7i!':~~j~~zei ~~~g a 
tésrw ne száradjon ki. Ne csináljuk a tésztát sűr'Jre. mert akkor nehezen ---~ a 
derelye. 

P. ... derelve félkör formáiú (félhold). Ezért tesztából köröket váQurr,_L:;: l:j_ c. közepér:= 
tesszük a tölteléket és összetapasztjuk a széleit. ....., . -

.A ... sós derelyét 515s '/Ízben fözzü ... ~ 5-7 pe::-cig amig fel nem úsznak a \.'ÍZ tetejére . ._!;.me-gfőtt dere-
lyét leszűrjük, majd lábosba tesszük és felmelegített vajjai Ieöntjük. 

Hozzávalók 
a tésztához: 
2,5 pohár liszt 
l tojás ' 
1/2 tk. só 
lí4 pohár viz 

Túrós derelye (varenniki) 
1\ túrót nyers tojással összekeverjük~ cukrot, sót teszün..1c bele és elkészítjü..~ a derelyét. 
~A. kész derelyét felmelegített vajj~ü leöntjük és külön tejföllel tálalj u..~. 
Hozzávalók 
a töltelékhez: 
800 g túró 
1/2 pohár cukor 
2 tojás 
kevés só 

KrumpHs-gombás derelye (varenniki) 
A főtt krumplit összetörjük, hozzáadun.k darabokra vágott, pirított hagymát, főtt 

borsot. A kész derelyét forró olajjal öntjük le és pirított hagymával összekeverjük. 
Hozzávalók 
a töltelékhez: 
1 kgkrumpli 
2 db hagymafej 
2 eYőkanál olaj 
50 g szárított gomba 
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sót és 




