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Етнос. Культура

Володимир Гавадзин

ЕТНОРЕгІОН А лЬНІ ОСОб лИВОСТІ г У Ц УлЬСЬКОЇ 
РА ННЬОВЕСН ЯНОЇ К А лЕН Д А РНОЇ ОбРЯ ДОВОСТІ

У статті досліджено характерні риси ранньовесняної календарної обрядовості Гуцульщини – етнографічного 
регіону Карпат. Приділено значну увагу регіональним особливостям календарних обрядів і звичаїв, з’ясовано їхню 
самобутність у культурно-історичному аспекті.
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The specific features of the early spring calendar rites within the limits of a such special ethnographic region as Hutsulshchyna 
are investigated. The very attention is paid to the regional peculiarities of the calendar rites and customs, and the reasons of their 
originality in the cultural and historical aspects are found out.
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УДК 392(477.85/.87)

Календарні звичаї та обряди становлять не-
абияку етнографічну цінність, відображаючи 
сукупність народних вірувань, світогляду і світо-
сприйняття в межах тієї місцевості, де вони по-
бутують. Звісно, упродовж історичного розвитку 
етнографічні регіони витворили свій пласт тради-
ційної культури. У даному разі ведемо мову про 
те, що в Карпатському регіоні сформувалася своє-
рідна культурно-звичаєва практика проведення 
основних свят, зумовлена багатьма обставинами. 
Характерні особливості святкування найпо-
мітніші під час ранньої весни, коли відбувається 
важливий космобіологічний етап – пробудження 
природи, – і пов’язана із цим господарська діяль-
ність людини. З давніх-давен весняний період був 
насичений різноманітними віруваннями, які пере-
давали бажання людей забезпечити добрий уро-
жай, задобрити сили природи. Окрім цього, по-
мітні перші прояви міфологічних уявлень, зокрема 
міфу про вмираючу і воскресаючу природу, різних 
вірувань про активізацію демонологічних істот. 
Перелічені характерні особливості надзвичайно 
важливо проаналізувати на локальному рівні. 

Окреслена нами проблематика має певне 
обґрунтування і в науковій літературі. Проте 
в цих дослідженнях здебільшого акцентова-
но на своєрідності гуцульської культури за-
галом. Так, ще на початку ХХ ст. В. Гнатюк 
помітив самобутність гуцульських календарно-
обрядових пісень [1]. У 30-х роках ХХ ст. тему 
нашого зацікавлення побіжно досліджували 

К. Сосенко, Р. Герасимчук і В. Табор [11; 14]. 
На оригінальності гуцульської культури заува-
жили й зарубіжні автори, зокрема Р. Кайндль і 
Р. Темпл [4; 16]. Зокрема, Р. Кайндль написав 
досить ґрунтовну працю про гуцулів, розглянув-
ши, з-поміж іншого, і їхнє суспільне та культурне 
життя, у якому важливе місце посіла обрядовість. 
Серед сучасних досліджень щодо запропонованої 
проблематики виокремимо праці С. Килимника, 
А. Гоцалюк, Т. Міндер, С. Макарчука, О. По-
ясик. Так, у колі зацікавлень А. Гоцалюк – за-
галом регіональні аспекти гуцульської зимової 
обрядовості, проте авторка частково висвітлила 
й деякі питання щодо ранньовесняних звичаїв 
та обрядів [2]. На своєрідності й характерних 
особливостях гуцульської народної культури ак-
центовано увагу в колективній монографії «Ет-
нос. Соціум. Культура: регіональний аспект» [3]. 
Дослідник С. Килимник присвятив обрядовості 
гуцулів, зокрема весняній, окремі розділи своєї 
узагальненої праці [5]. Однак, незважаючи на 
попередні напрацювання, своєрідність ранньо-
весняної обрядовості гуцулів комплексно не про-
аналізовано, не виокремлено особливості й ком-
поненти, що надають їй характерного відтінку.

До завдань нашого дослідження входить: 
по-перше, визначити сфери календарних зви-
чаїв та обрядів періоду ранньої весни, у яких 
виявився місцевий колорит; по-друге, охаракте-
ризувати причини такої етнорегіональної специ-
фіки календарної обрядовості гуцулів; по-третє, 
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висвітлити особливості календарно-обрядового 
циклу в історико-культурному аспекті.

На Гуцульщині, яка має притаманні лише їй 
природно-кліматичні умови і характеризуєть-
ся певними історико-культурними процесами, 
простежуються такі особливості ранньовес-
няної обрядовості: своєрідна специфіка і наяв-
ність міфологічного компонента, побутування 
календарно-обрядових пісень. Саме шляхом 
аналізу цих рис ми матимемо можливість від-
творити її автентичний характер. 

Типова особливість весняної обрядовості – 
це побутування майже на всій території України 
пісень, які в окремих регіонах по-різному нази-
вають; найпопулярнішими їх назвами є: «веснян-
ки», «гаївки», «маївки» тощо. Загалом терміном 
«веснянки» об’єднано надто широке коло пісень, 
які виконували переважно від Стрітення до Ве-
ликодня, і в цьому зв’язку Галичина – регіон, що 
має свої локальні назви, водночас і відмінності в 
термінах [8, с. 12]. Очевидно, що у формі вес-
няних пісень успадковано залишкові прояви 
колишнього синкретичного обрядового масиву, 
який урегульовував різні прояви стосунків між 
людьми з надприродними силами, що позна-
чилося на їхній уяві та світогляді. Нагадаємо: 
веснянки мають загальноукраїнський характер, 
однак у гірських районах вони невідомі [1, с. 15]. 
це одна з особливостей гуцульського ранньо-
весняного календарного циклу. Для з’ясування 
причин такого явища потрібно розкрити чимало 
взаємопов’язаних аспектів народної культури. 

Найперше, що слід визначити, – це приро-
ду веснянок, їх смислово-логічну й семантичну 
наповненість, а потім обґрунтувати факт не-
широкого їх побутування на Гуцульщині. Вес-
няні пісні, або веснянки, – це сезонні обрядові 
пісні-ігри, пов’язані з відповідними обрядовими 
діями й виконувані гуртом з настанням весни. У 
ХІХ – на початку ХХ ст. вони втратили пер-
вісну практично-виробничу обрядову функцію і 
набули ознак ліричної пісні [9, с. 568]. Однак, 
незважаючи на поступову втрату архаїчного ха-
рактеру, важливо з’ясувати якою була вихідна 
магічна функція веснянок. 

Опрацювання значної літератури стосовно ра-
ніше згаданої проблематики дозволяє стверджу-
вати, що, насправді, весняні обрядові пісні мали 
аграрне значення. Як зауважив Г. Коваль, покли-
каючись на напрацювання в цій галузі Х. Ящур-
жинського, календарна поезія та обрядові дії, 
пов’язані з нею, наскрізь пронизані аграрною се-
мантикою, бо землеробство – це «головний нерв» 
життя українців, що залишило відбиток у побуті, 
світобаченні та поезії [6, с. 276]. Саме в обрядових 
піснях символічно відтворено землеробську ді-
яльність: оранку, сівбу, проростання рослин, збір 
урожаю. На їх основі виокремлено два великі пі-
сенні цикли: перший – пов’язаний з підготовкою 
до сівби, вегетацією рослин; другий – присвяче-
ний збору врожаю. Звісно, перший цикл значно 
триваліший і охоплює кінець зимового періоду й 
весняний (веснянками закликали тепло і водночас 
хороший урожай) [8, с. 10]. Саме в цьому значен-
ні полягає основна суперечність із традиційним 
укладом життя гуцулів, яка і розкриває характер-
ні особливості циклу гуцульської ранньовесняної 
обрядовості: найважливіше місце в житті горян 
займає тваринництво, насамперед відгінне вів-
чарство (такий характер господарської діяльнос-
ті населення Гуцульщини формувався на основі 
особливостей історичного й соціокультурного 
розвитку впродовж століть) [3, с. 18]. А от земле-
робство має другорядне значення, бо, по-перше, 
ґрунти, що лежать на гірських схилах, – низько-
врожайні та важкі для обробітку; по-друге, земля 
для гуцула – священна, її гріх орати. Тваринни-
цтво давало можливість горянину прохарчувати-
ся, тому гуцули мали овець достатньо – берегли 
та шанобливо до них ставилися [16, с. 68]. 

Отже, така особливість господарського 
укладу пояснює відсутність на Гуцульщині 
цілого комплексу веснянок, що зафіксований 
в інших регіонах України. Відсутність земле-
робства як основної форми господарювання 
викликала втрату початкового й головного ри-
туального значення для веснянок. Однак на 
Гуцульщині побутують гаївки, що їх співають 
біля церкви, на цвинтарі, на найближчих 
травниках (царинках), недалеко від церкви, і 
в цьому дійстві беруть участь і дівчата, і па-
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рубки [5, с. 106]. Учасники гаївок стають у 
коло – так зване «криве колесо» і ведуть хо-
роводи, відтворюючи рух сонця. Гуцульські 
гаївки оспівують пробудження землі, онов-
лення приро ди, а з приходом весни – і нові 
турботи господаря, сподівання на достаток; 
невід’ємність танцювального кола зумовлена 
відтворенням форми сонця, яке є символом 
весни [10, с. 79]. це дає нам підстави ствер-
джувати, що на Гуцульщині гаївки не мають 
чіткого відображення аграрного культу, а 
присвячені тільки величанню сили сонця, яке 
від весняного рівнодення набирає сили, повер-
таючи на літо. Віддаленість гуцульських гаївок 
від аграрної семантики ілюструє відсутність 
назв чітко вираженої землеробської семантики, 
що притаманні веснянкам рівнинної Галичини: 
«Просо», «Лен», «Мак» та інші [1, с. 17, 27]. 

Лише веснянка «Ой грай, жуче», поширена 
як у Галичині, так і в інших суміжних регіонах, 
широко побутує на Гуцульщині [10, с. 79]. Од-
нак вона має інше значення, про що свідчить 
рефрен, наспівуваний на Косівщині:

Ходить жук по жучині,
А дівчина по ручині,
Грай, жуче, грай! 
Тут добрий край [1, с. 68].
Вищенаведена гаївка більше пов’язана з ро-

динною обрядовістю, відображаючи початок 
весільного сезону. Щодо прикладу, то можна 
вести мову про мотив зіставлення дівочої та 
парубочої краси, який найчастіше є ключовим 
у забавах молоді, відтворюючи мотив родин-
ного щастя, доброї долі [8, с. 89]. Отже, маємо 
підстави стверджувати, що на Гуцульщині гаївки 
не набули значного поширення, а якщо і трапля-
ються, то з аграрними мотивами малопов’язані.

Окрім поставлених завдань виникли ще й такі 
питання: «Що закладено в основу гуцульської 
ранньовесняної обрядовості? Що визначає її 
характер, з огляду на відсутність чітко вираже-
ного аграрного культу?». Ґрунтуючись на го-
сподарському укладі жителів Карпатських гір, 
на питання можна відповісти так: саме культ 
домашніх тварин визначив специфіку гуцульсь-
кого календарного року. це простежується від 

його початку – від Різдва: на Гуцульщині гурт 
колядників називають «бурта», а очолює його 
«кінь» – чоловік, одягнений у кожух навиворіт, 
що є символом та відображенням міфічної твари-
ни, своєрідного тотемного божества [11, с. 10]. 

Першому вигону худоби на полонину у вес-
няний період присвячений цілий комплекс риту-
алів. Так, у загальному дослідженні про гуцуль-
ські полонини зауважено, що в гуцулів побутує 
певний комплекс обрядів стосовно веснування й 
літування, які взаємопов’язані із численними дав-
німи забобонами і віруваннями [15, с. 10]. Саме 
в ранньовесняний час, коли оживає полонина, 
гуцули наймають поважного і статечного чоло-
віка – «ватага», який господарює на полонині. 
Йому підпорядковані молодші ватаги, так що з 
початком весни на полонинах формується своє-
рідна організація, що становить важливу частину 
їхнього соціокультурного життя. цікавим є те, 
що в горах збереглися давні пастуші звичаї, як от: 
«полонинський хід» – низка церемоній і обрядів, 
пов’язаних з першим вигоном худоби на полонину, 
що триває близько двох тижнів [14, с. 54]. У цих 
різноманітних обрядових дійствах простежуються 
як своєрідний погляд на взаємовідносини людини 
й природи, так і певна характерна ознака світо-
гляду. Звісно, ці аспекти відбиваються і на кален-
дарній обрядовості; саме в такому взаємозв’язку 
виявляється давня архаїчна семантика обрядових 
вірувань і дійств, загалом сприяючи формуванню 
певних локальних ознак культури [12, с. 125]. Од-
ним з таких аспектів утілення архаїчних ритуалів, 
що пов’язаний з культом тварин і відтворює давню 
семантику занять гуцулів, є відображення в гаїв-
ках полювання:

Пішли дівчата на лови, на лови,
Молодиці за ними, за ними,
Спіймали дівки куницю, куницю,
Молодиці лисицю, лисицю,
А парубки сірого пса [13, арк. 6]. 
І дотепер полювання – одне із джерел доходу 

гуцулів. Однак у цьому аспекті можна стверджу-
вати про відтворення в подібних гаївках елемен-
тів, які пов’язані з давнім общинним полюванням, 
коли воно було чи не з основних занять. У даному 
разі важливо те, що ранньо весняна календарна 
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обрядовість гуцулів ґрунтується на особливостях 
їхнього господарського устрою, тому в її основу 
закладено різні аспекти, пов’язані з доглядом і 
вирощуванням домашніх тварин. 

Якщо розглядати традиційну обрядовість че-
рез сукупність свят, то в гуцулів є і свої осо-
бливості. Так, майже на всій території України 
традиційно святкують Масляницю, яка становить 
одне з характерних і чи не найважливіших свят 
ранньовесняного циклу, що припадає на остан-
ній тиждень перед Великим постом [2, с. 204]. 
На Гуцульщині вона має ряд специфічних ознак. 
Зокрема, існує поділ масляничного циклу: загаль-
ниці, або пущення, коли споживають усе; «сухий 
тиждень» – не дозволено їсти м’яса в щотижневі 
пісні дні; «білий тиждень» – уживають виключ-
но молочні страви; на Масляницю не можна ні 
прясти, ні ткати, бо молоко й сир несмачні бу-
дуть [4, с. 103]. це є свідченням того, що досі по-
ширені певні табу, які викликані темою «поганого 
часу», тобто періоду, коли заборонено виконувати 
різну роботу по господарству, уживати молочні 
або м’ясні страви, оскільки вищеперелічене може 
зашкодити людині та її оточенню. Шкода може 
виявитись як у хворобах та нещастях самої лю-
дини, так і у хворобах домашніх тварин. До того 
ж у гуцулів існує сукупність інших вірувань, 
пов’язаних зі святами ранньовесняного циклу, що 
відображають притаманні ознаки традиційної 
культури [7, с. 49]. Скажімо, якщо на Стрітен-
ня – відлига, то рік буде багатий на мед, а якщо 
ще й день ясний та сонячний, то ведмідь вийде з 

барлогу. Однак найоригінальніший комплекс ві-
рувань – комплекс із давнім міфологічним ком-
понентом. Зокрема, якщо на Благовіщення чорна 
курка знесе перше яйце, то з нього можна висидіти 
послужливого демона, який буде завжди людині 
на будь-яку поміч, але для цього потрібно запро-
дати йому душу [4, с. 103].

Отже, гуцульська ранньовесняна обрядовість 
характеризується цілим комплексом своєрідних 
особливостей, які визначають етнорегіональну 
специфіку Гуцульщини загалом. Звісно, гуцуль-
ська духовна культура нерозривно пов’язана із 
загальноукраїнською культурною спадщиною і 
містить її певні загальні риси та ознаки, проте, у 
результаті історико-культурного розвитку, специ-
фічних природних умов та регіональних особли-
востей характеру господарства, виробився свій, 
оригінальний, пласт народної духовної культури. В 
аспекті ранньовесняної обрядовості це виявилося 
в значно меншому вираженні елементів аграрного 
культу, натомість чітко окреслені мотиви культу 
домашніх тварин. У Карпатському регіоні поде-
куди фіксують такий вид календарно-обрядових 
пісень, як веснянки. У певних місцевостях вони 
частково побутують у формі гаївок, які покликані 
оспівувати сонце та пробудження природи. Зага-
лом самобутні мотиви містяться і в обрядовій се-
мантиці великих церковних свят періоду ранньої 
весни. Водночас усі регіональні аспекти кален-
дарної обрядовості є доповненням і збагаченням  
загальноукраїнської культурної спадщини. 
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