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НАРОДНА РЕЛІГІЙНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
ВЕРХОВИНЩИНИ
В КОНТЕКСТІ СУ ЧАСНОЇ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Галина Бондаренко
УДК 398.3(477.86):303.446.2
У статті, написаній на польових матеріалах автора, досліджуються сучасні форми прояву народної релігійності
гуцулів Верховинського району Івано-Франківської області. Аналізуються зміни в системі традиційних вірувань,
що відбулися під впливом глобалізаційних чинників, вивчається зв’язок конфесійних уподобань населення з про
цесами локальної ідентичності.
Ключові слова: народна релігійність, гуцули, міжкультурна взаємодія, ідентичність.

Е

The article, based on field data gathered by the author, explores the modern forms of folk persuasion manifestations of
the Hutsuls residing in Verkhovyna District (Ivano-Frankivsk Region). The author analyzes changes, which occurred in the
system of traditional beliefs due to globalization factors, and studies the interconnections between the religious preferences of the
populace and the processes of local identity.
Keywords: folk persuasion, Hutsuls, cross-cultural interaction, identity

подвійну функцію: сприяє збереженню осо
бистої, регіональної ідентичності та допомагає
протистояти повсякденним труднощам, спря
мовуючи почуття, наміри в русло духовності.
Про значимість вивчення питань розвитку
релігії в умовах глобалізації свідчить поява
численних міжнародних проектів міждисци
плінарних досліджень із цієї тематики. Од
ним з перших таких проектів стала колектив
на праця «Глобалізація і культура корінних
народів» (Globalization and Indigenous Culture,
1997) науковців Інституту японської культури
та класичної літератури (Institute for Japanese
Culture and Classics Kokugakuin University), у
якій досліджувалися вплив інформаційних
чинників, явищ міжкультурної взаємодії на
конфесійні параметри тогочасного японського
та європейського суспільств. У передмові до
спеціального випуску міжнародного видання
«Релігія» («Religion», Basel, 2013, № 4), при
свяченого темі глобалізації, відповідальний за
його випуск доктор Лайонел Обадія (Lionel
Obadia) звертає увагу науковців на необхід
ність «розрізняти вплив глобалізації на релігії
та їхню роль у розвитку й формуванні глобаль
них (економічних, політичних та ідеологічних)
сил» [6]. Огляду найбільш значимих тенден

ІМ

Ф

Визначальною рисою української менталь
ності традиційно вважається релігійність. Так
само традиційно до регіонів з найвищою по
божністю населення зараховують Гуцульщину,
а мешканці інших регіонів країни сприймають
гуців як носіїв «справжньої української куль
тури». Сучасні процеси культурної інтеграції
та розвиток інформаційних технологій істотно
трансформували конфесійні запити населення
України, його етнокультурну ідентичність. Гу
цули, які самі себе тривалий час називали “ир
щені” чи “ірстени” [хрещені. – Г. Б.]», не за
лишилися осторонь цих процесів. Комплексне
етнографічне дослідження сіл Верховинського
району Івано-Франківської області, проведе
не влітку 2012 року науковцями Українського
етнологічного центру ІМФЕ ім. М. Т. Риль
ського НАН України дало змогу зафіксувати
зміни, що відбулися в системі релігійних уяв
лень та орієнтацій їхнього населення за остан
ні десятиліття, виявити рівень співвідношення
архетипів поведінки з інокультурними запози
ченнями. Актуальність саме цих аспектів ви
вчення пов’язана з тим, що в умовах глобалі
зованого світу народна релігійність найбільше
відповідає запитам людей, що втратили довіру
до інших соціальних інституцій. Вона виконує
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криття. «Ксьондз тоді сказав, що він уже ста
рий, має 62 роки і на Сибір не хоче їхати, то як
буде 20 чоловік, що перейдуть у православ’я,
то церкву не закриють. Ми й перейшли, як же
так без церкви?» (с. Ільці).
Відновлення релігійного життя на Гуцуль
щині, що розпочалося наприкінці 1980‑х років,
відбувалося в умовах посилення національнопатріотичних настроїв населення. Легаліза
ція діяльності греко-католицької церкви в
незалежній Україні та розкол українського
православ’я на три окремі гілки зумовили кон
фесійний вибір горян. Згідно із статистикою
(наказ Міністерства культури України від
25.03.2013 № 215), на початок цього року най
численнішими в Івано-Франківській області
були християнські громади. З них 700 – грекокатолицькі, православні становлять відпо
відно: 304 – Українська православна церква
Київського патріархату (далі – УПЦ КП),
151 – Українська автокефальна церква, 39 –
Українська православна церква Московського
патріархату (далі – УПЦ МП), 37 – римокатолицькі об’єднання, 133 – протестантські.
Домінуючою конфесією в обстежених селах за
лишається УПЦ КП. Із 39 громад УПЦ МП,
зареєстрованих в Івано-Франківської області
на 1 січня 2013 року, у Верховинському районі
діють дві. «Розколу в нас тут нема», – заува
жив в інтерв’ю один із сільських священиків.
У тих регіонах України, де кількісно пере
важають віряни Московського патріархату,
«розкольниками» вважають представників
УПЦ КП.
Початкове протистояння між православ
ними та греко-католиками через бажання
останніх повернути собі забрані в 1945–
1946 роках храми з часом вирішилося. Нині
в Ільцях, Кривопіллі та смт Верховина, окрім
православних, діють і греко-католицькі хра
ми, з протестантських громад поширені свід
ки Єгови, неоп’ятидесятники. Можливість
проведення сучасної місіонерської роботи за
собами масової інформації сприяє поширенню
знань про різні релігійні течії, їх популяриза
ції. І хоч поки що, на думку фахівців, основна
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цій у розвитку релігійних рухів (католицизму,
індуїзму, буддизму) у країнах Європи та Азії
присвячено збірник статей російських науков
ців «Религия и глобализация на просторах
Евразии» [3]. Із праць українських науков
ців можемо назвати розвідки релігієзнавців
В. Єленського [1] та Л. Филипович [4]. Так,
аналізуючи наслідки глобалізаційних чинників
для українського суспільства, Л. Филипович
зазначає, що: «відбувається заміщення своїх
архетипів чужими, які презентують інтереси і
культуру інших народів. У релігійній сфері це
може призвести до повної втрати національних
церков, традиційної, питомо української віро
сповідності» [4]. Нечисленні етнологічні студії
з народної релігійності досі оминали її між
культурний контекст.
Зняття ідеологічних заборон у пострадян
ський час активізувало дослідження духовної
культури Гуцульщини й народного християн
ства зокрема. Окрім відомих праць С. Вит
вицького, Р. Кайндля, В. Шухевича, І. Фран
ка, сучасну джерельну базу етнографічних
досліджень гуцульського побуту та вірувань
поповнило чимало публікацій у регіональних
періодичних виданнях «Ґражда», «Гуцуль
ський калєндар», «Гуцульщина». Це статті
Р. Берези – про різдвяну та великодню об
рядовість, Г. Плугатора – про піст, Д. Пожо
джука – про народний етикет, І. Рибарука –
про гуцульську духовність. Популяризації
етнокультурної спадщини гуцулів серед широ
ких верств населення свого часу сприяла книга
«Стрітеннє. Книжка гуцульських звичаїв і ві
рувань» (К., 1992) письменниці Марії Влад.
З часів заселення краю і до ХVІ ст. гуцули
були православними. З прийняттям 1596 року
Брестської унії та перебуванням терито
рії сучасної Верховинщини у складі Австрії
(1772–1920 рр.) та Польщі (1921–1939 рр.)
домінуючим серед населення стало грекокатолицьке віросповідання. Приєднання до
Радянського Союзу призвело до масових ре
пресій духовенства та закриття церков. Згода
священика та церковної громади на перехід до
православ’я могла убезпечити церкву від за
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міграцією верховинців до країн Європи, про
стежується в поширенні релігійної скульпту
ри, домінуванні католицьких ікон у домашніх
іконостасах нинішніх православних, особливо
в оселях людей старшого віку. Новозбудовані
каплички прикрашають вишитими рушника
ми, установлюють у них фігури Христа й Бо
городиці. Є іменні каплички, присвячені тому
чи іншому католицькому святому, наприклад
святому Піо в с. Криворівня, часто трапляють
ся скульптурні зображення ангелів, Христапастиря з ягнятами. При вході до багатьох
каплиць розміщена державна символіка –
тризуб, прапор, інколи ще й прапор повстан
ської армії. Певним культурним феноменом
району, що засвідчує єдність почуттів патріо
тизму та релігійності, можна вважати появу
тут двох місцево шанованих ікон. Це ікони
Божої Матері («Втілення творчих задумів» –
с. Криворівня, художник Людмила Рибенчук
та «Божа Матір Гуцулка» – с. Дземброня, ху
дожник Оксана Андрущенко), на яких Бого
родицю зображено в гуцульській вишиванці,
а Христа – у кептарику. Сакральність при
ватного простору верховинців не обмежується
хатнім помешканням; окреслена зображенням
хреста, розміщеного на криницях, господар
ських будівлях, сіножатях, при дорогах, на де
ревах у лісі, вона розповсюджується назовні,
об’єднуючи своє із чужим.
«Правдиві гуцули», «кріпкі люди з вер
хів» (так називають жителів Верховинсько
го району їхні найближчі сусіди) своє звання
«істинного» гуцула заслужили насамперед
стійкістю в дотриманні народних традицій,
знищити які не змогли ні заборони духовен
ства, ні радянська влада. Сучасне православне
духівництво (УПЦ КП) терпимо ставиться
до народних звичаєвих канонів, намагаючись
надати їм християнського змісту. «Християн
ство, коли прийшло на наші землі, теж при
стосовувалося до язичества, а відцуратися
від традицій дідів-прадідів нелегко» (с. Біло
берізка). Інтерв’ю з представниками сільсько
го духовенства засвідчує високий рівень його
міжконфесійної толерантності. У селах Кри
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конкуренція за паству в Україні триває саме
між християнськими об’єднаннями, не слід
забувати про існування світового «релігійно
го ринку, зорієнтованого на користувача, що
сумнівається, перебуває в пошуку, намагаю
чись обрати серед значної кількості конкуру
ючих релігій те, що найбільше відповідає його
особистим почуттям» [5]. Незважаючи на те,
що в області не зареєстровано жодної орга
нізації східного спрямування та церкви Ісуса
Христа святих останніх днів, у деяких селах
(у с. Кривопілля) уже з’явилися представ
ники цих деномінацій... Ідеї неоязичництва,
поширені серед частини української молоді в
90‑х роках минулого століття, не прижилися
на Гуцульщині через добру збереженість на
родної міфології, святково-обрядової культу
ри. Утім, у частини гуцульської інтелігенції
недавнє перевидання книг репресованого
письменника з Верховинщини Петра Шеке
рика-Дониківа «Дідо Іванчік» (2007) та «Рік
у віруваннях гуцулів» (2009), написаних гу
цульською говіркою, викликало наміри відро
дити зниклі з побуту горян магічні язичницькі
ритуали. Тема окультизму та містицизму, ін
терес ЗМІ до «останнього карпатського моль
фара» Михайла Нечая, котрий жив у с. Ясенів
Верховинського району й охоче спілкувався
з журналістами, сприяли сучасному розви
тку тут занять мольфарством, чаклунством,
які мають насамперед комерційний характер.
Поширюються різні форми цілительства, що
мають ритуальне оформлення. Так, один із
мешканців с. Верхній Ясенів, через подвір’я
якого протікають потічки, почав практикува
ти «очищення водою від різних хвороб».
За роки державної незалежності остаточно
сформувався сакральний простір населених
пунктів Верховинщини, у якому християнська
символіка поєднується з національними та
державними символами. Окрім діючих храмів
(одного або декількох), на в’їздах до села, на
перехрестях та біля окремих садиб установле
но хрести або споруджено каплиці. Вплив ка
толицької віросповідної традиції, що посилив
ся у зв’язку з відкритістю кордонів, з трудовою
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Віруючими вважають себе й опитані представ
ники молоді (старшокласники, випускники
шкіл), хоч і зазначають, що ходити до церкви,
дотримуватися посту їх спонукає проживання
в селі, де всі люди на виду один в одного.
Серед різних форм прояву народної релі
гійності гуцульські свята та обряди – кален
дарні, сімейно-побутові – є достатньо вивче
ними. Трансформації, що відбулись у цій сфері
в кінці ХХ – на початку ХХІ ст., стосуються
спрощення, стандартизації обрядів, втрати
ними сакрально-містичного змісту за рахунок
збільшення видовищно-розважальних еле
ментів. З розвитком туризму в Карпатах уся
гуцульська автентика стає комерційним брен
дом, тому окремі обряди з приватної сфери
переносяться в публічну (туристи можуть по
бачити інсценізовані для них весільні обряди,
замовити участь у справжньому гуцульському
весіллі).
Отже, спробуємо розглянути ті форми по
божності, що зберігаються на особистому рівні
населення Верховинщини. Їх можна означити
як особливий «гуцульський канон», що базу
ється на світоглядній упевненості у власній
причетності до Бога. Найвиразніше ця при
четність задекларована у творчості таланови
тої художниці-самоука, поетеси із с. Бистрець
Параски Плитки-Горицвіт (1927–1998). Се
ред багатьох ікон, створених нею, є оригіналь
ний образ юної Богородиці «Пречиста Діва
Марія до ваших духовних послуг», через який,
на думку авторки, Божа Матір засвідчує свою
близькість до верховинців.
До Бога гуцули звертаються на «Ви».
Вони щедрі в пожертвах на церкву й, ідучи на
богос лужіння, одягають найкраще вбрання,
зазвичай це вишиванки. У складних життє
вих колізіях ХХ ст. з війнами, репресіями,
вивезенням до Сибіру гуцули могли сподіва
тися лише на Нього, і саме ця, випробувана
часом, їхня близькість, дозволяє порушу
вати встановлені церквою правила стосовно
молитв-апокрифів, шанування ікон, дотри
мання постів тощо. Майже в кожній оселі
можна побачити «старовіцькі» католицькі
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ворівня, Красноїлля богослужіння проводи
лися за участю священиків інших християн
ських номінацій. Паломництво православних
вірян, що набуло поширення за останні роки,
часто здійснюється разом з греко-католиць
кими чи римо-католицькими громадами. На
стоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці
в с. Криворівня (УПЦ КП) протоієрей Іван
Рибарук запровадив у храмову практику на
родний звичай «посижіння при мерці» в ніч
страсної п’ятниці: «Так само як сходяться ро
дичі та сусіди у дім померлого, щоб віддати
йому останню шану і підтримати близьких,
гуцули вважали почесним обов’язком віддати
шану Христу у день його найбільших страж
дань. Для цього побожні люди після відпра
ви залишалися ночувати у церкві. Цього року
(2012) в церкві на «посижінні» побувало ще
й 40 учнів». Загальноприйнятим у районі є
благословення священиком колядницьких
гуртів на Різдво, які жертвують зібрані гроші
на церкву та підтримку односельців, що пере
бувають у скрутному становищі.
Гуцули вважають віру в Бога основою
благополучного життя – «як то можно шоб
до церкви не ходити?» Утім, часто оцінюють
рівень власної побожності досить самокри
тично: «Там за річкою, у Чернівецькій об
ласті (храм УПЦ МП), там весь час дзвони
б’ют, а у нас все роб’ят, розлічают тепер свєта
і свєтки» (с. Хороцево). Переважна більшість
інформантів літнього віку причини сучасних
негативних соціальних явищ – п’янства, нар
команії, сексуальної розпущеності, зростання
кількості розлучень –   убачають у політиці
атеїзації населення, що здійснювалася за ра
дянського режиму та в деморалізаційному
впливі сучасних засобів масової інформації.
На думку багатьох опитаних, причинами по
ширених нині стихійних лих є втручання лю
дини в промисел Божий. «Чього ніхто ни зга
дує шо забагато пускают ракети? Єкби знали
Закон Божий, то поменше би лазили б в кос
мос. Порушили всі шари земні, шо самов при
родов-Богом дано» (запис Ольги Савчук від
Т. Плитки-Сорохан, 1921 р. н, с. Криворівня).
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го кола ми записали оповідання про те, як у
сні ангел супроводив колишнього настоятеля
храму (УПЦ МП) по різних церквах, і той
бачив, як у цих храмах служать без облачен
ня, в алтарі зруйнована підлога тощо. Схожі
сюжети ми зафіксували й на Рівненщині.
Правила дотримання постів гуцулами
пов’язані з уявленням про винагороду за добрі
справи. Строге говіння зазвичай стосується
першого та останнього тижнів Великого посту,
решту постів постяться «набіло» – вживаючи
молоко. У разі особливої життєвої скрути по
стують 12 понеділків, середу та п’ятницю. «То
дуже добре, можна за здоров’я, за худобу, за
дороги поститись» (с. Ільці). Особливим зна
ченням наділявся кожен день тижня, у який
закладався піст: «Пропостивши на воді 12 но
вих понеділків (коли настає повний місяць...),
будь-який чоловік може просити в Бога чого
завгодно. 12 вівторків постять ті, чиї сім’ї спіт
кало лихо... У четвер постять задля викриття
якоїсь таємниці» [2]. Інформаторка (1931 р. н.)
із с. Голови повідомила, що коли син служив
в Афганістані, вона постилася 12 понеділків,
а також щоп’ятниці, і «то є велика сила. Син,
коли вернувся, сказав, шо в їх машину вцілив
снаряд, то всі єго товариші погинули, а його
лиш пошкрябало».
У ставленні гуцулів до смерті зберігається
сприйняття її як природного завершення жит
тя. Смерть у молодому віці осмислюється як
неминучість, яку потрібно прийняти як вияв
Божої волі. Поширені уявлення про те, що
колись люди були більш благословенні, тому
могли знати про час свого відходу у вічність.
Зафіксовано цікаві сучасні форми персоніфі
кації смерті: «Скоро прийде Ольга Степанів
на і полоскоче п’яти. Всі люди продажні, одна
Ольга Степанівна справедлива, вона взяток
не бере» (інформаторка 1925 р. н., с. Криво
пілля). «Я кажу своєму сину: “Женись, бо я
вже скоро поїду в Італію, хто буде за тобов
дбать?”» (інформаторка 1929 р. н., смт Ярем
че). Щодо уявлень про потойбічне життя,
Страшний суд, то, як і в мешканців інших ре
гіонів України, вони невиразні: «Відки я знаю,
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ікони, що сусідять на покуті із сучасними
православними, у багатьох сучасних оселях
оберегову функцію, окрім ікон, виконують
турецькі амулети у вигляді ока, обереги-ві
нички тощо. Багато вірян уважає, що відомий
апокриф «Сон Пресвятої Богородиці» – це
«май сильна молитва, у старих книжках була
списана» (с. Ільці) і читають її в особливих
випадках. Ми зафіксували численні опові
дання про зустріч людей з Богом, святими,
віщі сни та видіння. Інформатор (1923 р. н.)
із с. Яблуниця повідомив, що коли після ві
йни він шість років переховувався в лісі, щоб
його не вивезли до Сибіру, то щоразу перед
облавою йому являлася «така жінка в довго
му вбранні з жовтим свіченням довкола голо
ви і казала куди не треба йти». За словами
Василини Савчук (1942 р. н.) із с. Красноїл
ля, їй у 2004 році «з’явилась уві сні Матін
ка Божа, яка сказала: “Талант я дарую тобі,
щоб правдивой дорогою йшла, слово правди,
любові і миру ти народам у світ понесла”».
Відтоді жінка почала писати вірші духовного
змісту. Інформаторка (1949 р. н.) із с. Криво
пілля розповіла, що близько двадцяти років
тому мала зустріч із самим Богом: «Такий
собі чоловік з бородкою такою, як у свєтих,
у куфайці, з рубцаком за плечима. Я йому
сказала: “Слава Ісусу Христу!, Не сказала
“Слава Йсу!”, а так все повно, тай сі вклонила
єму, він мені теж вклонився». Потому жінка
запропонувала подорожньому зайти до її ма
тері, що жила неподалік і підкріпитись, той
відмовився, а коли вона повернулась, щоб по
бачити куди пішов подорожній, то його ніде
не було видно. Дідусь інформаторки, до якого
вона прийшла, повідомив їй, що мала зустріч
із самим Богом і якби здогадалася про це, то
могла просити собі чого завгодно. Актуальні
для прихожан певної гілки православ’я питан
ня канонічності їх церкви з кінця 1990‑х років
знаходять свій вияв у наративах про видіння
священиком (побожною людиною) святого,
Богородиці, які відкривають їм правду про
те, яка саме церква істинна. У смт Верховина
від інформаторки (1951 р. н.) з прицерковно
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шти українців, вони так само називають «релі
гійність», «воцерковленість». У цьому випадку
автостереотип сприйняття локальної спільно
ти збігається з гетеростереотипом. «Заслуга
попередніх та теперішнього поколінь гуцулів
полягає в тому, що вони як зберігали, так і на
далі зберігають свою духовність та людяність.
Поряд з ними відчувається спокій і врівнова
ження. Їм більшою мірою притаманна повага
до старших, любов до молодших та відданість
Церкві Христовій» – такою є характеристика
гуцулів, що розміщена на одному із православ
них сайтів Закарпаття. Так, здебільшого дещо
міфологізовано та ідеалізовано сприймають
гуцулів інші. Але в тому й полягає феномен гу
цульської культури – дарувати людям ілюзію
на можливість збереження власної ідентич
ності та самобутності у глобалізованому світі.
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шо там є, як туди прийду, то побачу» (інфор
маторка 1925 р. н., с. Кривопілля).
Власна релігійність мешканцями Верхо
винщини сприймається як вияв їхньої місце
вої окремішності. Багатьох відверто дивує
те, що і в Києві люди також дотримуються
посту. Рідний край – осередок моральності,
духовності – протиставляється іншим чужим
світам: «Я був у світах, там навіть лоба ніх
то не перехрестить» (інформатор 1923 р. н.,
с. Яблуниця). Інформатора, що побував на по
хороні в Херсонській області, вразило те, що
ніхто не хрестився навіть тоді, коли виносили
покійника. Представники середнього та мо
лодшого віку під час вибору варіантів власної
ідентичності, як і старші, уважають себе на
самперед гуцулами, а вже потім українцями.
Визначальною рисою, що вирізняє їх від ре
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Олександр Васянович
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У статті на основі польового матеріалу, зібраного автором улітку 2012 року у Верховинському та сусідніх районах
Івано-Франківської області, розглянуто сучасні короткотермінові та довгострокові способи прогнозування погоди,
магічні впливи на неї.
Ключові слова: Гуцульщина, народна метеорологія, короткотермінові прикмети, довгострокові прикмети,
магічні дії.
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On the basis of field data collected by the author in Verkhovyna and neighbouring districts of Ivano-Frankivsk Region in
the summer of 2012, there have been examined the current short-term and long-term weather forecast methods, as well as the
magical effects on it.
Keywords: Hutsulshchyna, folk meteorology, short-term signs, long-term signs, magical activities.

2012 року у Верховинському та сусідніх райо
нах Івано-Франківської області.
Події, які відбулися в суспільно-політич
ному, соціально-економічного та культурному
житті українців у ХХ – на початку ХХІ ст.,
стали могутнім фактором глибоких і всебіч
них змін світогляду. Під впливом бурхливого
розвитку освіти, загального піднесення куль
турного рівня свідомість населення навіть най
віддаленіших куточків Гуцульщини збагачу
ється науковими знаннями. Метеорологічні
знання та вірування також зазнали певних
змін, оскільки їм на зміну прийшли наукові
методи прогнозування, які здійснює гідроме
теоцентр. Все ото відзначували, а тепер не
відзначуємо, бо маємо телєвізора, книжки [9]. Однією з причин недовіри до народних
метеопрогнозів інформатори відмічають клі
матичні зміни, які відбулися останніми рока
ми. Клімат не стоїт на місці [13]. То вже й
це си зачало переміни. Так нема стабільно,
єк колис було [14]. Жителі краю неодноразо
во згадували про існування давніх барометрів,
які використовували для визначення погоди.
Колись люди робили дідо да бабу, да хатку таку. Дідо виходив на погоду, баба – на
дощ. Я так того хотіла, да дідо помер і не
зробив мені [13]. Він мав якес таке, шо в него
виходив чоловік на погоду. То в Австрії, за
Франца Йосифа служив, та й відти дес ви-
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Народна метеорологія як невід’ємний еле
мент системи народних знань є сукупністю
прикмет, пов’язаних із прогнозуванням погоди.
Основні заняття гуцулів залежали від бага
тьох примх погоди, тому жителі краю уважно
приглядалися до навколишнього середовища,
розвивали спостережливість, виявляли при
чинно-наслідкові зв’язки між зміною певних
атмосферних явищ, характером поширення
звуку, поведінкою тварин, станом рослин та
наступною зміною погоди. Усе це пізніше про
ходило тривалу перевірку й у випадку успіш
ного результату залучалося до практичного
життєвого досвіду.
Окремі питання, які стосуються народ
ної метеорології Гуцульщини, частково ви
світлені в літературі, починаючи від кінця
ХІХ ст. [3; 6; 26; 28; 29; 32; 33; 34]. Сво
єрідним узагальненням етнографічних студій
стала колективна монографія «Гуцульщина»,
де міститься невеликий розділ, присвячений
народним знанням [30]. Проте за останні
десятиліття відбулися значні зміни в народ
ній культурі жителів краю, тож пропонована
стаття буде цілком актуальною і дасть мож
ливість з’ясувати сучасний стан побутування
традиційних метеорологічних знань та віру
вань гуцулів. Джерельною базою досліджен
ня слугують польові матеріали автора, зібрані
упродовж етнографічних експедицій улітку
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місяця (гало) були провісниками близької змі
ни погоди. Хоч гуцули не могли їх пояснити,
проте вони помітили, що з їх появою відбува
ються певні погодні зміни. Місяць єк у такім колесі, то дощі можуть бути довгі, затяжні [10]. [Місяць. – О. В.] у окрузі – на
слоту, на дощ [18]. Навкруг сонця таке, єк
веселка. Місяць у городі си називає, наокола – це тоже на зміну погоди. Таке й на сонці є [23]. Синоптики підтверджують, що гало
утворюється на небі, коли сонце або місяць
закривають напівпрозорі перисто-шаруваті
або перисто-купчасті хмари, які складаються з
найдрібніших кришталиків льоду. Завдяки за
ломленню й відбиванню світла у кришталиках
і утворюється гало [4, c. 11].
Значною кількістю прикмет жителі Гу
цульщини прагнули встановити взаємозв’язок
між місяцем і погодою. Причому найбільше
уваги приділяли «народженню місяця», під
час якого була імовірна зміна погоди. Місяць
єк настає, то дощ обов’язково бути мусить. Місяць полочеться [полощеться. –
О. В.] [9]. Є що зриваєтси дождік. Єк настане місяць на дожді, тай буде дождю.
А єк нема, то нема цілий місяць [18]. Крім
того, на Гуцульщині слідкували, як вигляда
ють «роги» місячного серпа в найближчий
час після його появи. Єк такий білий, ясний,
ріжки тоненькі, то на погоду. А єк тупі
ріжки, такий млавий, нечистий, то на дощовий місяць [22]. Єк нехмарно, єк видно
місяця, ну, не залежитси у повни ци впів,
то єк жовтий, такий єк масло, то буде
хоть би шо. А єк чистий такий, єсний, то
на погоду [11]. Головну роль тут, найімовірні
ше, відіграє прозорість повітря, коли місячні
«роги» ясні і чітко окреслені.
Спостерігаючи за місяцем, особливо в його
першій фазі, гуцули прогнозували погоду не
лише на найближчий час, а й на увесь наступ
ний місяць. Для цього вони стежили за по
ложенням і виглядом місячного серпа. Місєць
єк вийде перший раз, так дивиться: єк калюхом так успид, то в тот місєць будут
лить дощі, а єк так боком – то погода [14].
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ніс. Єк підходить чоловік, то буде погода,
а єк жінка, то буде дощ. Але то лиш чула,
але не виділа. Але це страшенно давне [22].
Подібний саморобний барометр зафіксований
у літературі. Відмічено, що головну роль у
механізмі відіграє відповідно скручена кишка
молодого ягняти, яка або стискається, або роз
тискається в суху й вологу погоду [30, c. 266].
Водночас у свідомості людей старшого віку
є ще чимало пережитків старовини, які вони
прагнуть використовувати на практиці. З ме
тою визначення погоди гуцули стежили за не
бесними світилами, атмосферними явищами,
флорою, фауною тощо.
За ранковою зорею і за тим, як сходить
сонце, гуцули дізнавалися про погоду на ни
нішній та наступні дні. Ви рано встаєте,
дивитиси: сонце схопилоси, погоди сьогодні не буде. Схопилоси раненько, раньше [9].
Єк сходит сонце червоне, дуже червоне, то
може бути дощ [18]. Часом вітєр, єк сонце
червоне ци ввечір, ци рано червоно, вітєр
такий, так має бути [14]. Про захід сонця
та вечірню зорю також існує чимало метеоро
логічних прикмет. Єк червоно заходит, дуже
червоно, то на спеку [22]. Як таке небо запалене, таке червоне, то такий вітьор
буде [13]. Справді, червоний захід означає, що
повітря чисте на заході і назавтра можна очі
кувати хорошої погоди. Якщо із заходу набли
жається циклон, то темні хмари відбивають
тіні на більший простір і вечірнє небо здається
коричнево-жовтим. Якщо до того ж дме за
хідний вітер, то наступного дня або через день
слід очікувати дощу [2, c. 90].
Коли сонце під час заходу ховається за
хмарою, кажуть, що заходит за колоду [16].
Повсюдно ясний захід уважається провісни
ком гарної погоди наступного дня і навпаки.
Кажуть, шо дощ буде, як заходит за хмару
сонце, а як червоне – то вітер [19]. Дивиси
вечером, єк сонце засвічує, заходит уже за
хмари. Єк біліют – на погоду, а черніют –
то вже на дощ [23].
Такі незрозумілі в минулому явища, як
хрести, стовпи, вінці та круги навколо сонця та
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такі умови: ясна, тиха, спокійна погода, тобто
ознаки гарної погоди, а відсутність роси ві
щує опади. Роса єк студена, то на погоду, а єк не студена – то на дощ [11]. Роса
єк рано файна і павуки снуют на росі, то
буде погода гарна [13]. Туман (мрєч, мрєчь,
мріч) – це конденсація водяної пари в само
му повітрі, звичайно у його приземному шарі.
Єк встали раненко, а мріч над смереков, то
буде дощ. Вже погода зміниласи. Від смереки мрич ідет, ідет, це вже зміниласи погода. А єк дуже єсно надворі, файно – ідім
косити, бо яка файна погода буде [9]. Єк у
поточині, я маю місце тут, мрєчь стоїть,
то мусить бути дощ, хоч би шо. Нема аби
перейшло або не було дощу, єк у поточині
тій лежть мречь [11].
До головних ознак, які свідчать про набли
ження циклону, що несе опади, метеорологи
зараховують зниження атмосферного тиску й
підвищення вологості повітря. На підвищення
вологості реагують і гігроскопічні предмети,
що мають властивість вбирати вологу, зміню
вати свої розміри, форму, загалом стан. Часом
мама прийде і каже: «Сіль так звологла, чи
не дощ буде» [13].
Зміну погоди прогнозували й за тим, як
горить вогонь у печі, як виходить з хатніх ди
марів дим. Дим иде, єк дощ, то мать попри
земню він іде, а єк погода, то вгору-вгорувгору [18]. Дим піднімається вертикально
вгору за теплої, ясної години, коли атмосфера
більш-менш однорідна, тому згаданий напря
мок диму – ознака усталеної погоди. І на
впаки, наявність хоч би маленького вітру і
неоднорідний стан атмосфери від різної тем
ператури шарів і вогкості – ознака негоди [7,
c. 71]. Значну кількість прикмет складають
такі, які дають змогу спостерігати за вогнем
у печі, попелом, жаром. Піч курієт, на хату
дим иде – на другу зміну погоди [18]. Ви наклали ватру та й задиміло – дим пішов
у хату. То кажуть, шо зміна погоди вже
буде [9]. Очевидно, що ці явища пов’язані зі
станом атмосфери, більшим чи меншим наси
ченням повітря водяною парою, атмосферним
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Єк рижками вдолини, то сухий, а єк отак,
шо на цим розі ще може затримати відро,
то це вже дощі [11].
Багато прикмет на Гуцульщині було скла
дено на основі спостережень за виглядом зо
ряного неба і за самими зорями, їх блиском.
Мій дідо вставав вдосвіта і дивитси: зірочки так на небі єк одна видко, рахуєте.
О, єка завтра погода. Я таке чула з діда.
Є, каже, вияснилося надворі файно, а вже
єк зірок невидко, темно, до то, каже, зміна погоди [9]. Гуцули пояснюють, що зірки
можна побачити лише тоді, коли на небі немає
хмар, тобто складаються сприятливі умови
для гарної погоди.
Крім прогнозування дощу, люди прагнули
передбачити його тривалість. Майже в усьому
регіоні відмічають, що коли дощ починається
вранці, то буде нетривалим, а коли опівдні, то
йтиме кілька днів. Ранний дощ не ночуєт,
а пизний ночуєт [9]. Єк д вечір почнетси,
може йти три дні [18]. Дощ почався після
обід та під кінець тижня, то буде тобі іти
тиждень і більше. Затяжний дощ. А зрання він скоренько переходить [23]. Особли
вого значення надавали дощу, який падав у
соняшний день. В обстеженому районі його
інколи називають раптивка [18], прегрівки [14], проте найчастіше він не має назви,
просто відмічають його вплив на рослини:
руда б’є. Спокійний дощ з малими краплями,
на думку гуцулів, є кориснішим для госпо
дарювання. В обстеженому регіоні поширені
прикмети, за якими українці слідкували за
бульбашками в калюжах під час дощу. Єк з
стріхи капає, да є бульбочки, то на слоту [11]. Сила поверхневого натягу зростає
зі збільшенням насиченості повітря водяною
парою, що характерно для циклону, тому це
явище могло слугувати появі такої прикме
ти [5, c. 38].
У холодні, ясні, до того ж безвітряні ночі
повітря охолоджується й водяна пара пере
творюється на воду або лід, тобто утворю
ється туман і спадає роса чи іній на поверх
ню землі. Отже, для утворення роси потрібні
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ведінки пернатих особливостями будови їхніх
кісток та пір’я. Зміна атмосферного тиску ви
кликає своєрідне подразнення спеціальних
барорецепторів, закладених у різних частинах
тіла птахів, що й призводить до зміни їхньої
поведінки [27, c. 54].
Чимало прикмет пов’язано з поведінкою
спритних ластівок. Ластівки сідают понизку – дощ, високо – погода буде. Бо їх тисне успид, то вони низко літают. Ластівка
пішла низко, вже буде дощ. А коли погода,
вона собі високо йде. Нічого її не спирає [9].
Ластівка єк попри землю [літає. – О. В.], то
на дощ, а єк у облаках – то на погоду. Буде
слота, бо ластівка попри землю літаєт [11].
Однак тут справа далеко не в самих ластівках,
а в тих комахах, якими вони харчуються. Пе
ред дощем підвищується вологість повітря, що
не дає можливості комахам підніматися ви
соко. Тому ластівки ловлять комашню майже
над самою землею [27, c. 46].
Окрім пернатих, у поле зору гуцулів як
об’єкти метеорологічних спостережень по
трапляли і тварини. З‑поміж усіх свійських
тварин кішка, напевне, найчутливіша до змін
погоди. Маючи прекрасні термометричні
здібності, вона здавна зажила слави доброї
помічниці у визначенні погодних змін. Кіт,
єк їсть якіс стебі, то кажуть, шо то на
дощ. Бо була тут баба, о, каже, Макси,
видай буде дощ, бо кітка траву пасла [11].
Кіт єк кочєєтси, це на вітер [14]. Єк має
бути тепло, то кіт серед хати лєгає, простєгаєтси, а єк то на холод, то на піч. Він
лізе у піч [11].
Подібними метеорологічними властивостя
ми, але дещо меншою мірою, володіють ткож
інші свійські ссавці. Свиня, перед тим, єк
має якас година, зміна погоди, так коритом тим гонит. Так гупає. На погоду то
тиха [14]. Свині носє тельбу [постіль. –
О. В.] у зубах, ой завтра вже буде погода
інакша [9]. Єк свині бігают – погода буде
друга. Ци на погоду, ци як у дощ свиня розбігаєтси, розгуляєтси у стайнях – ой буде
зміна погоди [13]. Вівці бекают на зміну
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тиском тощо, про що можуть свідчити перера
ховані вище прикмети.
Важливе місце в народних метеорологіч
них передбаченнях посідали спостереження
за веселкою. Поява цього атмосферного яви
ща, зокрема на Верховинщині, свідчить як про
припинення опадів, так і про їх продовження.
Веселиця – на дощ [18]. Єк веселка заходит,
то п’є водичку. Ще буде дощ [13]. Веселиця
єк си євлєє, то на погоду [11]. Проте метео
рологи-науковці зазначають, що поява веселки
не має прогностичного значення, а лише свід
чить про короткочасність дощу [1, c. 128].
У народній метеорології існує багато при
кмет, підґрунтям для яких слугують спостере
ження за поведінкою птахів, тварин, комах.
Птахи надзвичайно чутливі до метеороло
гічних змін, – у всякому разі, подібних при
кмет надзвичайно багато в різних народів.
Прогнозуючи погоду, гуцули слідкували за
поведінкою півнів, зокрема за їхнім співом.
Кугут лакоме, єк забагато співає, то на
дощ. Перед вечер [22]. Кугут кукаріґає д
вечір, так мах кукаріґу та кукаріґу – на
зміну погоди. Так його і не чути [14]. Про
негоду дізнавалися також з поведінки курей.
Кури довбутса, скубутса, біскаютса – на
дощ [18]. Кури скубутси. Так на дощ пір’я
розпиряє, дзюбакає сама себе [14].
Мешканці дикої природи (горобці, ворони,
ластівки, лелеки та інші пернаті) також були
об’єктами для погодних спостережень. Ворони си збирают кучами, з долини летєт на
ци дуби, мама каже: «Ади, ворони ідут на
погоду». А як дощ, то вони вже крутьси,
верчутьси, каркочуть, летєт, завертаютси [13]. Горобці півкают. На переміну.
Вони ввечір так піють шой [9]. Горобці
узимі кучами летют, табурочком таким
збираютси да фуркают – це на сніг [13].
Ґаня на дощ ґавкає [18]. Ади, бузьок тут
недавно ходив коло берега. Я кажу своїм:
«Ади, буде дощ, бо бузьок ходит». Єк
явитси один, то дощ будет [18].
Синоптичні здібності птахів почали ви
вчати недавно. Зоологи пояснюють зміну по
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так файно. А кумки тако: кум, кум, кум.
А мама каже: «Ади, вже так кумки кумекают, вже на погоду» [13]. У процесі еволю
ційного розвитку в них виробилася здібність
дихати не лише легенями, але й шкірою. Коли
жаба перебуває на суші, її шкіра стає вологою,
тому що в неї багато особливих залоз, що ви
робляють слиз. Коли погода гарна і повітря
сухе, шкіра в жаби зневоднюється, висихає, і
це їй шкодить. Коли ж повітря стає вологим,
що буває перед дощем, зневоднення жабі не
загрожує, вона вилазить з води [27, c. 57–58].
Вивченням впливу погоди на організм лю
дини займається така наука, як біометеороло
гія. Гуцули за своїм самопочуттям прагнули
дізнатися, якою буде погода найближчим ча
сом. Плечі болє, ноги тєгнє – на дощ [14].
Таки в’єли – на дощ [9]. Дрімаєтси на дощ,
аби лиш не гриміло, бо спати не дає [11].
У голові недобре – на дощ. Мають бути
зміни [13]. Людина вловлює коливання ат
мосферного тиску перед зміною погоди і може
мати при цьому різноманітні відчуття: слаб
кість, сонливість, головний біль, збої в роботі
серця тощо [24, c. 19].
По-різному реагують на зміну погоди і рос
лини. Біологи встановили, що не менше 400
видів рослин можуть бути живими метеороло
гами [24, c. 4]. Певні типи поведінки рослин
були підмічені народом і постійно застосову
валися на практиці. Кульбабка перед дощем
си закриває [13]. У рослинах, як і в усіх інших
живих організмах, багато води, до 80–90 %.
Частину води рослини залишають собі, а інша
частина, яка допомагає переносити поживні
речовини, випаровується через листки. Чим
повітря сухіше, тим випаровування сильніше.
Слабко випаровуючись, вода починає виділя
тися у вигляді крапель, які стікають з листків.
Усе це відбувається перед дощем, адже тоді
збільшується вологість повітря, тобто випаро
вування зменшується [27, c. 119]. Є такий вазонок, шо плачєт. Але єк він си називаєт,
не годна сказати [9].
Здавна жителі України, зокрема гуцули,
спостерігаючи за рослинами й тваринами,
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погоди. Єк зима має бут, то так б’ютси.
Відчувают [14]. Є тут горб, там пасут
корови. Коли корови вже по долині, то я
дивлюся, шо погода сльота, коли корови виходять там на той грунь, постают рядом
собі, то я кажу, шо це вже на погоду – роби
вже шо хочеш [13].
Народні спостереження фіксують і деякі
другорядні ознаки зміни атмосферного тиску.
Гуцулам відомі погодні прикмети, пов’язані з
тим, як корови дають молоко. Менчєєт молока, дийки тверди стают – на дощ [18].
Молока ме ставати мало, коли отака жара.
Вона не пасет, від мух не годна ради дати,
жарко. То вона ще молоко буде тримати в
собі. Видки [9].
Світ комах дає гуцулам не менше матеріалу
для спостережень і передбачень погоди. Хо
рошими синоптиками зарекомендували себе
бджоли. Вони мають чудовий зоровий апарат,
винятковий нюх, наділені різноманітними ме
ханорецепторами, які сприймають вологу, тем
пературу і миттєво реагують на погодні зміни.
Якшо ти у бджоли пішов перед дощем, вони
нервуютси і кусают [21]. Бджоли, коли дощ
має бути, облітаютси, тікают із поля, бо
буде дощ. Це я таке чула колис, та й ніби
прахтикувала, бо виділа. Котрих вже захопит у лісі, то всьо, їм смерть [9]. Єк
бджоли файно роютси да файно ходєт собі
в поле, то буде файно [13]. Імовірно, бджо
ли володіють біологічними покажчиками, які
тонко реагують на різноманітні зміни, що від
буваються в атмосфері [27, c. 86–87]. Спо
стерігали гуцули й за іншим комахами. У цій
хаті був павук. Ми не б’ємо. Сиди там. Вже
і погода у нас виходит – вже там у вікні
наснує. Ми самі з мамою преконали по тому
павукові. Шо єк видко, шо зима, холод –
отам, на печі снує [13].
До найкомпетентніших і перевірених погод
них барометрів належать також жаби. Жєба,
єк така мокра, то на погоду, а єк суха, то
на дощ [10]. Є такі маленькі кумки. Колись
у нас так було. Ударить дощ такий маленький, погода вже гарненька, сонечко вечеріє,
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ня. – О. В.] єк дощ, то осінь мокра [9]. На
Ілія [2 серпня. – О. В.] єк погода файна, то
така і осінь, і зима [16]. На Семена [14 ве
ресня. – О. В.] погода єк файна, то і зима
файна, а єк дощ або вітер, то зима така вітряна, шо годі з хати вилізти [16].
Важливого значення на Гуцульщині нада
вали межовим точкам календаря, коли одна
пора року змінювала іншу. Так, весна почина
лася на Євдокії (14 березня). Євдокії – початок весни. На Євдокії єк файно, то файне
літо і весна, а єк студінь – то холодне [12].
Важливим у народному календарі був також
день Покрови (14 жовтня). Саме його гуцули
вважали початком зими. Старатися до Покрови усе зібрати, шоб бути готовим до
зими, бо бували випадки, коли в цей день
лягав сніг і лежав постійно [13]. Серед роз
маїття прикмет, які пов’язують метеорологіч
ні зміни зі станом погоди в певні дні, чимало
таких, що апелюють до «першого дня». Єк на
Євдокія файно, то і на Великдень файно.
А єк на Євдокія дощ або зима [сніг. – О. В.],
то і на Великдень дощ [16].
Прагнучи дізнатися про погоду пори року,
найчастіше вдавалися до спостережень за ві
тром. Єк на Покрову вітер віє, то зима переважно вітряна [22]. Часто передбачають
не сам характер очікуваної погоди, а те, як
вона вплине на ті чи інші сторони життя, на
самперед господарського. Єкшо вітер [на Єв
докію. – О. В.] йде з долу [зі сходу. – О. В.],
то свині будуть дорогі. Я свиноматки тримала роки, то я це пантрала [9]. Єк на Покрову вітер віє, то будуь свині дорогі. Вітер віє на Покрову ци до обіду, ци по обіді, у
нас була Петриха, то так пантрала, аби не
пропустила да знала, коли свиню купувати. Єк до обід, то ранні свині дорогі будут,
а єк уже по обіді, то будут дешевші [13].
Серед календарних метеорологічних про
гнозів вирізняються весняні прикмети, коли
селяни прагнули не просто спрогнозувати
погоду, а й дізнатися про майбутній урожай,
що було найважливішим завданням перед
бачення.
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прагнули дізнатися про погоду не лише на
найближчий час, а й на триваліший строк.
Грибів багато тоже на зиму таку [суво
ру. – О. В.] [22]. Пробудження живої при
роди після зимового сну – перший показник
у довгостроковому прогнозі. Весна вже рана
буде, бо повилізали жаби [9]. Поганою при
кметою вважається рання поява жаб. Єк на
Теплого Олексу видиш жаби, то добре,
тепла весна буде. А єк жаби вийдут уперед, да ще холод, то єк їм має роботу перервати, то так і нам має перервати. Ади,
жабам перервало роботу, має і нам перервати [13]. Важливо помітити, яке дерево пер
шим розів’ється – вільха чи береза. Єк вільха
розвилася, то літо слотове, а єк береза,
то сухе літо [22]. Восени, спостерігаючи за
падолистом, українці передбачали прихід хо
лодів. Листє єк скоро жовкне, опадає, то
скоро і зима буде, сніг падатиме [22]. Не
зважаючи на те що Карпати – гірська тери
торія, вкрита лісами та іншою рослинністю,
у народній пам’яті жителів дуже мало збере
глося метеорологічних прикмет, пов’язаних із
флорою. Проте ті з них, які збереглися, мають
раціональний характер і підтверджені науков
цями-природознавцями.
Довгострокові передбачення погоди ґрун
туються на спостереженнях за широким колом
даних (окремими метеорологічними явищами,
життям природи) і спираються на циклічно
повторювані явища. Такі прикмети насампе
ред прикріплені до народного календаря.
У народному календарі українців краю
можна чітко простежити протягом року певні
вузлові точки, за погодою яких передбачали,
якими будуть наступні місяці або цілі пори
року. То яке Стріченє [15 лютого. – О. В.], то
таке літо [11]. Єк погода на Теплого Олекси [30 березня. – О. В.], то тепла і ранна
[весна. – О. В.], а єк холодно, то студена і
пізна [16]. Як на Благовіщення [7 квітня. –
О. В.] файна днина, то така весна буде [8].
На Марків день [8 травня. – О. В.] ворожєт,
єк погода, то літо файне, єк мрака або дожді, то так і літо [16]. На Мокрини [1 серп
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чення передбачень уже перестало відігравати
важливу роль.
Усі розглянуті приклади базувалися на
принципі прикріплення до календарної дати.
Однак у метеорологічному календарі гуцулів
наявні також і прикмети, пов’язані з певними
святами, які не мали постійних дат, зокрема
з Вербною неділею. Єк на Бечкову [Верб
ну. – О. В.] неділю погода, то так і на Великдень [22]. Єк на Бечкову хмарно, то буде
хмарно і на Великдень. Єк дощ паде, єк сніг
паде, то так буде і на Великдень [23].
За народним уявленням гуцулів, дві поло
вини року взаємовпливають одна на одну, тому
в народній творчості багато порівнянь зими
та літа, весни та осені. У землеробському ка
лендарі усі складові пов’язані: одна пора року
визначається за іншою, а кожен місяць скла
дає пару з протилежним йому місяцем другого
півріччя. Вліті лакомо буде дощу багато, єк
багато взимі снігу [22]. Ворожєт з зими на
літо. Які зимні місяці, то таке будет літо.
Єк ідет сніг, то того місяця буде слота.
Будет слотове літо [11]. Проте одразу ви
дно, що головним критерієм тут є формування
певних пар метеорологічних явищ: мороз, хо
лод – спека, дощ – сніг.
Особливого значення у прогнозуванні нада
вали вечору на Меланії (13 січня), коли україн
ці прагнули дізнатися про погоду на цілий рік.
...Дідо клав цибулю на місяці. Цибулю розлуплював на дольки і в ті-о клав соли. І він
визначав, які місяці: котрі будуть мокрі,
зливи будуть там, дощі. Він визначав погоду по цьому. Якшо в цибулі було багато води,
значить буде мокрий, а потім як трошечки
лиш, то середно буде там. Але він клав там
січень, лютий, березень, усі дванадцять місяців. Проти каждого йшла мисочка з сіллю
і там показувало: якшо розпливлася, всьо,
буде мокро, а так лиш чуть-чуть... [20].
Подібним чином прогнозували й майбут
ній урожай у багатьох обстежених населених
пунктах. Дєдя мій бере цибулю, розрізає на
половини, та й вибирає по пластинці, таке
єк мисочки. Накладати силь тут, тут,
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За уявленнями українців краю, на свято
Стрітення припадає зустріч зими та весни або
літа. Гуцули вважали, що між ними відбува
ються певні змагання, суперечки. Якщо цього
дня випадав сніг, був мороз, завірюха, то це
означало, що перемогла зима і ще тривалий час
вона володарюватиме, якщо ж навпаки – було
тепло, сонячно, то переважила весна і не вар
то очікувати тривалих холодів. Зима з літом
стрічається на Стрітення, шо перемагає.
Єк сонце гріє, файна погода, то перемагає
літо. А єк холоно, то перемагає зима, щє
буде довго тігнутиси [22]. Єкшо капаєт,
то буде тепло, а єкшо не капаєт, замерзло,
то холоднина [23]. Єк на Стріченє кугут
води си нап’є, то весна файна буде. Так ото
угадували давні люди [12]. Зі святом Стрі
тення у більшості випадків пов’язують прогно
зування майбутнього урожаю, аніж погоди.
Єк з стріхи капає на Стріченнє, то буде
мід [13]. Єк когут води нап’єтси, то паша
буде і мід буде [15]. У с. Голови зафіксовано
подібну прикмету стосовно Благовіщення. Єк
у Благовіщенє файна днина і з стріха капає, так єк на Стріченє, то можна два рази
меду взєти. А єк нема, то нема [16].
День Сорока мучеників (22 березня) та
кож посідає вагоме місце в метеорологічному
календарі гуцулів. Із цим днем пов’язували ма
гічне число – сорок. На Сорок сєтих вже по
птасі диветси. Бо птаха є така, шо на Сорок сєтих буде мати сорок прутиків, носит
на гніздо, то кажут, шо буде весна ранна,
бо птаха носить собі на гніздо [13]. Проте
прикмети навіть на такій невеликій території
мають діаметрально-протилежні передбачен
ня. Єк мороз на Сорок свєтих, то буде сорок
морозив [23]. Єк на Сорок свєтих мороз, то
одні говорять так, а одні так. Говорє, шо єк
на Сорок свєтих мороз, то буде сорок морозив, а є дехто каже, шо на сорок свєтих мороз, то не буде морозу. Та й перечитси одни
з одними [22]. Розбіжність народних прикмет
може свідчити про втрату достовірності метео
рологічних прогнозів. Тому в пам’яті гуцулів
залишилося лише число сорок, а точне зна
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минає, вже літа немає [9]. По Петрі та й
по теплі [13]. До Спаса [19 серпня. – О. В.]
рукавиці в паса [8].
Деякі свята народного метеорологічного
календаря складають пари зі святами через
півроку. Зокрема, такими є зимові святці, осо
бливо Різдво, та день Петра – головне най
більше літнє свято, яке припадає на середину
липня. По Петру та й д Різдву. По Різдву д
Петру. Кожен день тепло робиться [9]. Попетритси і Різдво ближитси [13].
У всіх народів існує багато прикмет, за
якими вони визначають, чи буде урожайним
рік. Важливого значення надавали першому
грому, який супроводжувався різноманітни
ми ритуалами, що мали, за уявленнями гуцу
лів, забезпечити здоров’я людей протягом на
ступного господарського року. Перший грім
пов’язували також і з прогнозуванням урожаю
на наступний рік. Грім на голий ліс – то голоден рік, туго за всьо [22]. Проте інколи за
громом прагнули спрогнозувати погоду. Єк з
цеї сторони, з полонини, загримів грім –
буде дощове літо. То таке єк південь, південний захід [22]. Єк з сходу [уперше загри
мить. – О. В.], то недобре, а єк з опівночі,
то кажуть, шо тепліше літо буде. Єк з
сходу, то холодне літо буде [23].
У гуцулів побутує значна кількість метео
рологічних прикмет і ворожінь за кількістю
снігу та інею про погоду, врожай, господар
ські умови весни та літа. Єк сніг випадає,
врожай буде. Великий сніг падет – на
врожай [9]. На Николає єк є зима [сніг. –
О. В.], то є отава [16]. Єк е́ ней стоїть на
лісах, то то буде врожайне літо [11]. [Інею
багато. – О. В.], то говорять: «На врожай.
На врожай збіжжя» [22].
Гуцули прагнули дізнатися про урожай за
деякими рослинами. Найчастіше це були ті
рослини, які відзначалися великою кількіс
тю, рясністю плодів (наприклад, шишки на
смереці). Інколи вони прагнули дізнатися про
врожай кукурудзи, яка була основою їх харчу
вання. Єк шишки, то кукурудза вродить си
добре [22].
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тут – у кожну. Та й пише карточку. Ну,
взагалі вся горонина, єка є. Всьо, шо написано, всьо та й кладе. То єк розстане силь, то
буде врожай. А єк лишитси силь сухов, то
врожаю на то не буде [22]. У с. Микуличин
було зафіксовано досить оригінальний спосіб
прогнозування врожаю за жаром (гранню). На
Меланю ввечері дідо клав... колись були такі
маґлюниці [пральна дошка або рубель для пра
сування полотна. – О. В.] ...дідо брав з печі
букову грань... пише і кладе тако якось...
Перший вуглик поклав – це підписано картопля, той вуглик – пшениця, а там далі
всі овочі. Як сад, то садовина. Вкінці – рік.
Він це все відніс тамка в коридор чи в комору. І це рано вже йде. О, дивиться і каже
дід, шоб ти знав, пшениці не буде. Повністю
попіл розпалося, значить не буде. А як щось
припало, а на споді є вуглик, о, значить буде
врожай. Якшо розпалося геть чисто, значить не буде нічого. А рік, який буде рік?
Чи будуть зливи, чи буде погода? Якшо
тамка є вуглик, то буде середній рік [20].
У с. Криворівня про майбутній урожай воро
жили на Пущення. Для цього в руках тримали
прив’язане до нитки веретено, яке виконувало
роль маятника. На котрий вугол перший раз
веретено піде, то урожай буде. Ми собі знаємо. Це биб, а це горох, це картопляя, а це
ото, а це ото [23].
На Гуцульщині було поширене прогнозу
вання погоди на цілий рік за дванадцятьма
днями, починаючи від Семена Стовпника,
адже це був початок давньослов’янського но
вого року. Від Семена зачинаєтси новий рік,
на Семена січень іде, а відтак поступово усі
місяці: лютий, березень, аж до нового року.
Я це пробувала на собі. Не знаю, єк їм ішло,
тоє чєсом, шо так, а чєсом, шо не так [22].
У народному календарі жителів Верховин
щини можна виокремити дні й дати, які мають
взаємозв’язок з характерними сезонними яви
щами та подіями господарського життя. Це
прикмети, які констатують, що в окремі дні чи
короткочасні періоди року зазвичай буває пев
на погода. Бо вже Пе́ тра [12 липня. – О. В.]
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б’є [23]. Майже усі згадані свята не входили
до переліку так званих приписних святкових
днів, проте шанувалися селянами зі звичай
ної забобонності. Майже в кожному населе
ному пункті ми чули оповідки про роботи в
заборонені дні та про покарання, які спіткали
працюючих. За радянської влади гуцулам до
водилося порушувати деякі табу, зокрема, ко
сити у громові дні. Проте свідчення жителів
Верховинщини підтверджують важливість
цих днів в аграрному календарі. Було таке,
шо ми і робили. У колгоспі найбильше робили. Косарки були колгоспні, прийде накосит. Але гріх великий. І для маржини може
буть. Траву ж робиш для кого [14]. А у Зелений вівторок у колгоспі давно робили. Та
єк пшне у Зелений вівторок сапати буряк,
та град упав отак, а ми були босі, та доки
відти поприходити, то так си позастужували, шо ледве вилітувалиси, так кашляли. Колгосп, то є колгосп, а домашні не
роб’єт [16]. У колгоспі колись косили сіно.
Було, шо збиралося і по сто чоловік. [Один
чоловік сказав. – О. В.]: «Йдемо, побачимо,
шо нам Илля сьогодні покаже». Не сказав,
шо йдемо, Господку, поможи нам ци шо. Ще
й усі не зібралися люди, а він упав. Такий великий чоловік був, упав та й усе. Доки прийшли, то Федьо вже неживий був. Шо це
він проти Илля того сказав [13]. Інформа
торка із с. Ільці зауважила, що небезпечною
є не сама робота в такий день, а зухвалість,
з якою людина насміхається з Бога чи свято
го. Єке свято хоть би невелике, лиш би не
казав: А шо то за свято? [14]. Якщо лю
дина не могла обійтися без роботи у громовий
чи градовий день, вона мала попросити про
бачення в Бога за допомогою молитви. Я на
Онуфрея сапала, а якас баба прийшла...
Баба прийшла та вилізла на плит та так
на мене гарчит, шо пуда пуденного не дає.
«Ті чого согони сапаєш, а громи нам, блиски
усьо поблискают та позбав’єют. А гради
прийдут». А я кажу бабі: «Я Бога просила, а вас ні. Шо ви маєте до мене?». У баби
стовбирі лиш лишилиси в барабулі, а у нас
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За всієї достовірності народна метеоро
логія має у своєму складі чимало забобонних
повір’їв, спрямованих на усунення чи уникнен
ня несприятливих явищ погоди: грози, граду,
засухи. За народними уявленнями гуцулів,
магічні прийоми зупинення граду чи дощу, гро
зи, бурі – взагалі негоди, не розмежовуються.
Да то єк гроза, град, то це одне й саме [22].
Зважаючи на небезпеку, яку несли ці стихійні
лиха, люди вдавалися до різноманітних ма
гічних дій з метою відвернення погодних не
гараздів. Термін «град» потрапив до розряду
табуйованих слів. Єк скажеш град, то чорт
йому рад [13]. Саме тому окремі інформатори
намагалися уникнути такої назви, заміняючи її
на хміль [18], кмиль [13].
Дощ часто буває з грозою, тобто супро
воджується громом та блискавкою, якими, за
народними уявленнями, опікується Ілля Про
рок. Грозові властивості Іллі-громовика пере
несено на інші дні липня – серпня, названі
громовими днями. Пантелія, Ілія, Володимира – то це є дуже ці свєта громові [8].
Гавриїла, Ілія, Палія, Прокіп’я – це громові
дні, такі, шо грім може бити [22]. Гавриїла,
Володимира, Ілія, Пантелія. Єкшо люди
робили, бо було шо сіно накошене, а погода. Зроби сіно, грім єк ударе, сіно спале [15].
Скупчення багатьох громових свят саме на
цей час було невипадковим, адже на цей період
припадає пора сінокосів. Цілком природний
страх перед втратою врожаю внаслідок грозо
вих явищ, очевидно, і став причиною вшану
вання цих днів. Українці краю вшановували й
інші громові дні: Онуфрея [19], Розигри [16].
Інколи вони не тримаються конкретного чис
ла, а «блукають» по календарю, будучи при
кріпленими до іншого великого свята, при
міром, Великодня чи Трійці. У четверь по
Воскресенію, у четвер по Свєтій неділі – у
ці дни, кажуть, шо ні [не можна робити. –
О. В.], бо в городі туча б’є [8]. У Світлий
четвер [після Великодня. – О. В.] у городі
робити неможна, бо буря б’є. Та й у Зелений четвер тоже не робити, бо тоже буря
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отаву зі святвечірнього столу. Така є отава,
шо кладетси на Свєтий вечір на стів, та й
свічка, шо до вечері, то треба засвічувати,
«Вірую» казати, «Отче наш». Отаву палити, надвір виносити, вже град проходит.
Свічков запалювати [15]. Як уже грім, гримит, блискає, до ту отаву махом палимо.
Отаву палимо у шпаргатах, там ватру
кладемо і дим іде туди далеко [13]. Досить
часто одночасно спалювали різні освячені рос
лини, або окремо, або разом з вербою. Отаву
цю з стола мона палити, бечку ту свячену палити. Або в печі, бо дощ великий, як
надворі запалиш, то я в пічку кидала [18].
Палєт у печі шутку і маєннє. Шо на Зелені
свята маїться хата. У піч, запалити, аби
дим ішов [19]. Зілля оце, шо на Ивана свєтіт у церкві, то це тоже треба зілля виносити, палити навіть треба [10].
Особливо важливе значення в обрядовос
ті гуцулів надавалося свічці, яку освячували
на Стрітення в церкві. Серед низки її функ
цій найголовнішою варто виокремити проти
дію грозі. Ото свєті у церкві на Стріченє
свічку і тримають у хаті. Єк грім гримить,
запалюють цю свічку та й собі Богу молєтси [13]. Та свічка може бути на всьо: як
гримит, як дощі, бурі, святитси ту свічку. Коло образа світимо свічку [19]. Інколи
з цією метою використовують і інші свічки.
Свічку засвітив, перехристивси, «Отче
наш» виказав, свічені всі ці, шо на Побреженіє, тоже посвєтити, то запалити. То
є Видорші, то хресна свічка, на Великдеть
тоже свічка, шо в дорі свєтится, на Стріченнє – дуже важлива та свічка [9].
Піч і пічне начиння символічно асоціюва
лися із сонцем, спекою, засухою. Про це пе
реконливо свідчить використання в минулому
хлібної лопати та інших знарядь у ритуалі зу
пинення граду, відвернення грози. Хрест, за
давніми уявленнями слов’ян, символізує сонце
та вогонь, а це подвоювало магічні дії. Берут
кочергу да й коцюбку, да й весло то, шо хліб
садити, – навхрест класти поза поріг [16].
Єк дуже грім, блискає або град, то треба
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лиш промикав. Я Бога просила святенького, аби дав ласку простити [16].
В українській обрядовості поширене ак
центування ідеї «хрест – захист» у числен
них варіантах, проте нас найбільше цікавлять
ті хрести-обереги, які пов’язані з магічними
функціями відвернення блискавки на Верхо
винщині. На думку гуцулів, грім, який по
силає з неба Ілля-пророк, влучає в ті місця,
де перебуває нечистий. Єк гроза, то не під
яким деревом не ховаються. Краще сидіти на полі, бо у смереку грім б’є і тебе
уб’є. Може там, щазна, борони Боже, є чи
шо [13]. У с. Бистрець Верховинського райо
ну Ю. Буйських було записано, що такі хрес
ти-обереги вирізьблювали на смереці, бо там
переховується юда (чорт), який може захопи
ти душу людини, коли вона ховатиметься від
грози. Зробити собі хрестик на дереві, бо
може бити грім. Вискоблити хрестик [18].
Як дес гримит, то тре перехристит смереку так три рази. Та й однаково не варто
під смерекою стояти [14]. Про подібні віру
вання в с. Зеленици Надвірнянського повіту
(нині – с. Черник Надвірнянського р-ну ІваноФранківської обл.) писав А. Онищук на по
чатку ХХ ст. [28, c. 16].
Верба (бечка, шутка) – одна з найшано
ваніших рослин серед слов’янських народів, бо
вона найшвидше сповіщає про прихід весни.
Серед українців Гуцульщини особливо поши
реним було повір’я про оберегові властивості
верби під час грози. Бечку [на Вербну неді
лю. – О. В.] кладут у город, аби град не
бив [15]. На город бечку треба тикати, аби
гради не били. Коли посходит усьо, треба
покласти де-небудь у город, де шо посажене [16]. Шутку треба кидати, шо дают у
церкві, на дощ [19]. Спалення вербових гі
лочок могло уберегти хату від влучення в неї
блискавки, вигнавши нечисту силу, яка, за
уявленням наших предків, ховалася від грози.
Запалюют і бечку. Все мама моя палила.
Єк гроза наноситси, то запалювала [22].
Крім верби, гуцули спалювали й інші пред
мети. Найчастіше для цього використовували
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жени це вид нас». Вийти на поріг тай цев
водов так кропити [22].
За свідченнями інформаторів, деяким во
рожбитам було під силу зупинити або відвер
нути вбік стихію. Особливе значення надава
лося обрядам заклинання градових хмар, що
їх здійснювали носії езотеричної традиції –
мольфари, градівники. Польові матеріали по
казали, що на Гуцульщині донедавна існували
люди, які могли відвернути хмари. Дідо ... казав мені, шо вийшов волох, прийшов з Румунії чоловік та й то си злагодило на град,
на бурю. Та й каже, шо я тобі покажу. То ми
стояли надворі, а вин сказав, шо там дупло,
то я по дільниці допущу, а поза дільницю не
впаде ні зерна. Та й каже, шо я дививси, а
відтак єк ми пішли, то хіба би си покоти,
там попри дільницю всипало так, а поза
дільницев не було [11]. Я один раз попав,
шо я вийшов, він [дід. – О. В.] саме у хаті
був. Це було літом, а звідти сильний град
ішов. Я надворі якось був, вбіг і кажу: «Діду,
ану подивіться, яка зима йдет з Купович,
з Круглої». Дідо війшов, каже: «Іди-ко в
хату». Я ввійшов в хату, а дідо в хоромах.
...Я глипнув в шпарку. Дідо витєг сокиру
відти, та дес з другої сторони кавалок полотна витєгнув, якоїс тряпки. Вийшов на
ґанок. Війшов. Я лиш добре чув, що казав:
«Але впартивбис (?) да ти людські городи
б’єш. Іди-ко туда». Це сказав до хмар, які
несли град. А то град такий, шо то страшне. Вийшов на ґанок, відкрив двері, одну сокиру так зарубав, одну сокиру так зарубав
[топорищами утворили хрест. – О. В.] у ґанку у пориг. Але шо там робив, я не знаю, не
можу сказать, бо не знаю. А вже ближився
сюда цей град, відтак пішов лісами, через
ріку [17]. Жителі краю пам’ятають про можли
вість відвернення градових хмар за допомогою
палиці, якою відігнали вужа чи змію від жаби.
Говорє, шо це розгонит град, хто трафив
це, шо гадюка їст жабу. І це розигнати. То
якес говорили за цого Нечая, шо це йому так
си вдавало [22]. Це коли змія їсть жєбу, тре
суком розигнати, не дати їй з’їсти. То воно
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надвір виносити, у нас є хліб єк печеться – така кочерга, шо вигрібається, така
лопата, шо хліб туда накладається. То це
виносити надвір. Віник. Усе нахрест класти [10]. У с. Ільці було зафіксовано поряд з
пічним начинням використання сокири, яка,
імовірно, як гострий предмет повинна була по
дрібнити град. Кочерги, шо грань вигрібати,
мечуть навхрест і сокиру [14]. У Горачичах
(Сербія) для відвернення граду також надвір
виносили гострі предмети: сокиру, мотику,
косу, серп [31, c. 51]. Нині з метою припинен
ня грози та граду майже не використовують
пічне начиння, яке в більшості випадків ви
йшло з ужитку. То тепер кочергій нема, колись пекли хліб у печах, кочерга, то якась
замітавка, шо садили у піч. То тепер не
існує, бо хліб купуємо. Ні кочерги, ні замітавки, та й нема шо вимітувати [22]. На
віть там, де ще зберігаються ці предмети хат
нього вжитку, їх перестали використовувати,
розуміючи, що вони не мають жодного впливу
на грозу та град.
Народна практика виробила значну кіль
кість різноманітних форм відвернення граду.
Переважна більшість з них пов’язана із за
мовляннями й молитвами, за допомогою яких
можна відвернути градову хмару. Єк ти молишся Богу на Сєтий вечір, то ти говориш
«Вірую» та й «Отче наш». Треба говорити
«Вірую», як грім іде та й говорити: «Єк не
мав сили прийти на Сєтий вечір ґ мені на
вечерю, так не май сили прийти і тепер на
мої городи, на мою працю. Не май сили». Та
й знов говорити «Вірую». Ми тоте знали і
так боронилися, як буря, туча. Є шо і перебігає, а є шо така хвиля прийде і скакав
кмиль [13]. Досить часто молитва-замовляння
супроводжувалася виливанням на вулицю свя
ченої води. Переважно, єк буря наноситси,
знаєте, таке блискає, гримит, гроза. То це
так мама моя робила і так я роблю – піти
та й покропити [свяченою водою. – О. В.]
та й казати: «Щезай від нас, іди на потоки, на безлюддя. Де людей нема, то від нас
іди. Най водичко свячена йорданичко від-
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Порівняно мало магічних дій збереглося
для викликання дощу, оскільки, як ствер
джують місцеві жителі, у Карпатах достатня
кількість опадів, потрібних для вдалого госпо
дарювання. У разі тривалої відсутності дощу
найчастіше вдаються до молитов у храмах або
вдома. До церкви служби наймаємо, Богу
молимося та й дощ падет. У церкві таки.
Попа наймаємо, всі молимося: «Господи, дай
нам дощу» [9]. Як не було дощу, то служби
правили. А служби помагали. Такі жінки,
шо точно казали, як начав піп службу правити, кілько раз, то я вже вам не скажу, а
був то той дощ [13]. Ілля треба просити.
Ілля – він дощ дає. Молятси в церкві, можна і вдома помолитися [14].
На Гуцульщині досить розповсюдженими є
дії біля криниці з метою викликання дощу. Це
можна пояснити тим, що криниця входить до
системи земних водних об’єктів (поряд з річ
кою, озером, болотом) і водночас залишаєть
ся близьким і найзвичнішим джерелом земної
води. Зв’язок земної води з небесною є осно
вою міфологічних уявлень давніх слов’ян про
природу дощу та причини засухи [31, c. 99].
Можна припустити, що саме джерело чи кри
ниця в уявленнях наших предків – найзруч
ніше місце для впливу на води небесні. Існує
взаємозв’язок між підземними та небесними
водами. Проблеми одних спричиняють проб
леми інших. Цим пояснюється необхідність
відкривати закинуті, замулені джерела під час
засухи. У нас є головиці у Карпатах – це
таке, шо у зимі ця головиця ніколи не замерзає, а у літі вона холодна. Тоді треба
йти ту головицю дерти, вичищувати. Тоді,
кажуть, почнеться дощ [10]. Довбали. Воду
в кирниці рушіли. Дес є головиці тоті –
треба їх довбати [14]. Колис то я памнєтаю, шо не було дожжю довго, то казали,
шо треба головиці ківати. Де головиця, чурит вода, там треба її розроб’єти, аби вода
чуріла дужче та й буде дощ іти [12]. Берут
такі головиці, шо десь є громкі головиці,
то дерут головиці, розбивают, добувают
води, ніби, аби ківнути жили [13]. Інколи
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добре єк туча, то одгонити [16]. У с. Кри
ворівня нам вдалося поспілкуватися з жінкою,
яка дотепер практикує відвертання грозових і
градових хмар. Щоб мати таку силу, вона на
Святий вечір тричі запрошує бурі до вече
рі: «Чорнокнижнику, градобурнику, прошу
тебе до тайної вечері. З нами повечеріти.
У сивому вбранні на сивому коні з золотим
мечем. З тим, шо ти б’єш, ломиш ліс, убиваєш худобу. Всьо. Щоби ти ліки не брав.
А тепер приніс до нас, нам подав» [23]. Важ
ливо було останньою встати з-за столу, щоб
мати більшу силу над запрошеним. А тоді єк
близитьси туча [улітку. – О. В.], а сого року
я пропустила, бо я вийшла, а видси хтось
прислав, шо не було куда вернути. Бо видси я помолюса та й дес пропадає. Та й дуже
у нас тут знищило. Але то не було куда,
бо то вже був обід. Кажу: «Градобурнику,
чорнокнижнику, я тебе просила до тайної
вечері. Ти не приходив. Чого ти тепер прийшов? Я тебе просила, аби ти нас лишив».
Та «Пресвятая Богородиця», та говорю
«Отче наш». На коліна впаду та й мочить
трохи дощ. ...Та бечку у хату не можна нести, кусочок собі лишити там у земню. Відки туча йде, тай вертаю його туда. «Кіко я
очим стікаю, туда я тебе посилаю. Аби ти
не йшов на нашу священну церкву, та й на
наші люди». Та отак [23]. Гуцульський до
слідник початку ХХ ст. А. Онищук писав, що
зеленські градівники не мають великої сили:
вони відвернуть бурю лиш на тім просторі,
який можуть охопити зором [28, c. 123].
Було зафіксовано й інші досить оригінальні
способи відвернення дощу, які здійснювалися
оказіонально. Єк молоді женятси, то вішають рушник на калину, аби дощ припинивси. Молода, єк немає у себе калини, то може
йти дес, де є калина. Відтак вона знімає
собі, а так стоїть ціле весіллє [10]. Відро ще
якос обертают. Єк хмари таки несутси, а
ви ще тут шос недоробили, то перевертаємо відро, шоб нам ще трошки доробити. Відро лицем [верх відра має бути направлений у бік
хмари. – О. В.] [16].
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дощ буде». Наприклад, у нас є сіно. Ми дивимоси і вони косять. О, вже буде дощ, вже
наше сіно намочить [10]. Відомий дослідник
слов’янської етнології Д. Зеленін зазначав, що
в українців і поляків раніше побутувало повір’я
про якусь траву, скосивши яку можна наклика
ти дощ. Тому виникла заборона взагалі косити
до певного часу – заборона, яка тривалий час
існувала і в росіян, але з обмеженням у часі:
на кінець червня припадав час, коли відбував
ся ритуальний дозвіл косити сіно [25, c. 46].
У Зеленому відійшло в минуле уявлення про
особливу траву, проте точно вказувалося табу
йоване місце, де вона могла рости.
***
У пам’яті людей старшого віку ще збері
гаються різноманітні народні метеорологічні
прогнози, проте у зв’язку зі значним потеплін
ням останніх років гуцули відмічають, що се
зонно-повторювані явища починають втрачати
взаємозв’язки між собою. При загальній тен
денції звуження сфери функціонування тра
диційних народних знань, урешті, як і інших
складників традиційно-побутової культури,
спостерігається майже цілковите витіснення
із сучасного побуту й суспільної пам’яті жи
телів Гуцульщини народного прогнозування,
оскільки у другій половині ХХ ст. на перший
план виходять наукові методи передбачення
погоди. Проте ті прикмети, які були переві
рені часом, і нині продовжують побутувати в
гуцульських селах.
Важливе місце в системі народної метео
рології Гуцульщини посідають ірраціональні
методи корегування погодних явищ: засухи,
зливи, грози, граду. Такі методи можна по
ділити на дві групи: попередження несприят
ливих явищ погоди та безпосереднє усунення
певного стихійного лиха.

1. Астапенко П. Д. Вопросы о погоде / П. Д. Ас‑
тапенко. – Ленинград, 1986. – 392 c.
2. Булат В. Л. Оптические явления в природе /
В. Л. Булат. – М., 1974. – 143 с.
3. Бушкевич С. П. «Облакопрогонники»: кар‑
патско-южнославянские параллели / С. П. Бушке‑
вич // Живая старина. – 1996. – № 4. – С. 30–31.

4. Волеваха М. М. Атмосферні явища і прикме‑
ти погоди / М. М. Волеваха. – К., 1958. – 32 с.
5. Гальцов А. П. Наука о погоде и народные
приметы / А. П. Гальцов. – М., 1958. – 40 с.
6. Гнатюк В. Знадоби до галицько-руської де‑
монології / В. Гнатюк // Етнографічний збірник. –
1903. – Т. XV. – С. 1–172.

ІМ

Ф

Е

інформатори роблять деякі уточнення, визна
чаючи учасників акції, їхній зовнішній вигляд,
кількість джерел. Ішли та дев’єть головиц
дряпали. Драпают дев’єть головиц. А у нас
там з теї сторони є скрізь таке, шо головиці. То мама каже: «Розбирайси до голої, –
бо я це така, єк осьо Адріяна, – та йдіть
дряпайте та кажіть: “Я хочу дощу, я хочу
дощу”». Тай там дев’єть головиц, тай ніби
приходив дощ [23]. На особливу увагу заслу
говує поширений ритуал кидання в криницю
предметів, які мали стосунок до печі, вогню.
Давно то ще якес було, шо я дівчинов була.
То ще були такі старовіцькі печі, відси комин іде туди у сіни, дим виходит туди у
сіни. А каглєнка си називала – таке з верети скручене, не було шупрів цих – кагли.
Але забивают після ватри, та й називают
каглєнка. Та й говорили, єк дощу нема, так
украсти у кого каглєнку, забити у головицю, то буде дощ [22].
Хтонічні істоти, за уявленнями слов’ян,
також впливали на погоду й атмосферні яви
ща, на випадання чи відсутність дощів. Змії,
вужі, жаби, раки тощо можуть накликати
біду – засуху. Проте в гуцульських ритуалах
викликання дощу нами не було зафіксовано
мотиву плазунів. У наших польових матері
алах відмічено звичай вивішувати під час за
сухи ведмедку. Недавно тут сиділи. Сусіди
посходилися. Я кажу: «Ведмедика би ймив
та й підвісив». Я чула це. Взєти ведмедика
і завісити за лапку. На дощ [18]. Імовірно,
за народними віруваннями, жива тварина мала
плакати та просити дощу.
У с. Зелене стверджують, що коли поко
сити на певному сінокосі, то почнеться дощ.
У нас є такі поля, шо сінокоси. «Ой, – кажуть, – ади, вже скосили Летівку, вже
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ІМІТАТИВНА МАГІЯ У ЗВИЧАЄВОСТІ
ГУЦУЛІВ ВЕРХОВИНЩИНИ
Михайло Красиков
УДК 398.3(477.86)
У статті, написаній за матеріалами експедиції 2012 року у Верховинський район Івано-Франківської області,
досліджено різноманітні явища «магічного мислення», як ті, що втілюються у «магічній практиці» (акціональності),
так і ті, що функціонують як прескрипції; подано класифікацію імітативної магії.
Ключові слова: магія, імітативний принцип, обрядовість, гуцули.
The article based on the materials of the 2012 Ivano-Frankivsk Region Verkhovyna District expedition researches
the various manifestations of a magical thinking, both the ones being put into magical practice (actionality) and the others
functioning as the proscriptions. There has been given an arrangement of imitative magic.
Keywords: magic, imitative principle, rites, Hutsuls.

– дії (акціональний);
– якості (властивості);
– кольору;
– стану;
– просторової орієнтації (географічного на
прямку);
– звучання (фонетичний);
– чисельності тощо.
Звісно, у реальному побутуванні ці види
можуть поєднуватися один з одним (напри
клад, подібність форми та дії або дії та власти
вості суб’єкта), а також діяти разом з іншими
принципами. Наприклад, ініціальним – магі
єю початку.
Схожість за формою – частотний фактор у
звичаєвості та повір’ях, пов’язаних з вагітністю.
Деякі вагітні гуцулки спеціально крадуть на
полі трохи  гороху з бадиллям, аби діти народи
лися кучеряві [8]. Інші із цією ж метою кладуть
«горошѝну» в першу купіль дитини [3].
На цьому ж принципі базуються й чима
ло табу для вагітних. Наприклад, їм не можна
«пацє» (порося) бити, бо на плечах у дитини
виросте «шчотина», яка її колотиме; немовля
буде «йорзатись», плакати, погано спати [2].
«Вагітній не можна рибу їсти, аби дитина не
була слинова» [27]. Асоціація виникає тут
з бульбашками, які утворює риба, а також з
її слизькістю (у даному випадку «працює»,
окрім тактильного відчуття, й «імітативна»
фонетика: слизькість – слина).
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Традиційна народна культура гуцулів і
досі зберігає багато архаїчних рис. Одним з
найфундаментальніших принципів «первіс
ного мислення» є жадібний пошук аналогій,
паралелей, тотожностей у світі людському й
природному, створення або, навпаки, запобі
гання «ідентичних» ситуацій у сакральному
та профанному хронотопах. Наслідок цьо
го – психологічний паралелізм в усній народ
ній творчості.
Імітативна, за С. Токаревим (або «сі
мільна», за Є. Кагаровим, чи «гомеопатич
на», за Дж. Фрезером), магія на Гуцульщи
ні, як і скрізь у сучасній Україні (і взагалі у
слов’янському світі), широко представлена
такими видами: господарська або виробнича
(переважно сільськогосподарська), торгова,
лікувальна та профілактична,   апотропеїчна (захисна), метеорологічна, шкідлива.
Сферою її застосування  більшою мірою є при
ватне життя.
Поряд із суто м а г і ч н о ю  п р а к т и к о ю не
обхідно розглядати й пов’язані з «м а г і ч н и м  
м и с л е н н я м» явища: прескрипції (приписи
і табу), мантичні звичаї (наприклад, дівочі во
рожіння), певні світоглядні уявлення, що зна
йшли відбиток у фольклорі та в безмежному
світі прикмет.
Різновиди імітативної магії класифікуємо
за подібністю:
– форми;
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чаю, який тепер не усвідомлюється носіями
традиції, значно глибший.
Уподібнення людини тварині – характерне
явище в промисловій магії ще із часів первісних
мисливців. У с. Красник жінки, коли «підсипа
ють» квочку (кладуть під неї яйця), пов’язують
хустку таким чином, щоб спереду на голові
були маленькі хвостики, а зверху надівають чо
ловічий капелюх (у багатьох регіонах України
вважається правильним нести яйця під квочку
в чоловічому капелюсі, і краще взагалі це роби
ти чоловікові – тоді виведуться не півники, а
курочки). Роблять це, «щоб курята були в шап
ках – чубаті» [2], такі кури «красивіші».
Звуконаслідування голосів тварин у са
кральний час, як і скрізь в Україні, відбува
ється на Гуцульщині в селянських хатах на
Різдво. «На Свєт-вечір дітва під стіл лізе і
кльохкають» (квокчуть) [18].
Однак на Верховинщині трапляються й до
сить рідкісні господарські магічні дії, зокрема:
«Коли підсипають квочку, треба називати жі
ночі імена: Марійка, Єлена, Василина. Нази
ваєш ім’я – і кладеш єйце, і будуть курочки.
Одна казала: “А я забула і не називала – і по
ловина когутів у мене!”» [7].
Імітація дії – найхарактерніший спосіб
магічного впливу на обставини. Швидкість
руху в певних обрядових ситуаціях є запо
рукою добробуту. «Коли продають корову зі
стайні – скоро двері закривають, щоб скоро
корова була знову» [2]. Так само швидко за
чиняють двері, коли винесли покійника (цей
звичай побутує і в інших регіонах України),
але з протилежною інтенцією: щоб скоро не
було наступного покійника в хаті. Як тільки
зняли з лавки домовину й виносять небіжчи
ка, уся родина, швидко зачинивши двері, од
разу сідає на лавку, де щойно лежав мрець.
За одним тлумаченням, щоб найближчим ча
сом ніхто не помер з родичів [6], за іншим, –
«щоб гаразд дома сідав, аби не пішов за по
мерлим на цвинтар» [13].
Швидкість певних дій під час сакрального
акту – весілля – має прогностичну спрямова
ність щодо подружнього життя.
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На Верховинщині розповідають сотні іс
торій про те, як наприклад, ішла вагітна й у
чийомусь квітнику зірвала півонію. Випадково
притулила до ноги – і була в дитини на нозі,
під коліном, велика червона пляма, як та піво
нія. І мусила бідна дівчина носити завжди дов
гі спідниці [7].
Напівжартівливий характер має весільний
імітативний прогностичний звичай розривання
калача: «кому більша частина дістанеться –
той і буде командувать, і буде більше грошей
приносити» [13].
Уникання навіть погляду на деякі речі в
певний (сакральний) час за принципом ана
логії – дуже архаїчний апотропеїчний засіб.
Наприклад, на мотузку «на Різдвяні свята не
можна дивити, аби весь рік не видити гадюк»
[27]. З тих самих міркувань не можна під час
Різдва дивитися й на веретено (його ховають)
[29]: певна довжина і наявність у нього округ
лої, деякою мірою сплюснутої «голівки» та го
струватого «хвостика» легко викликали асоці
ацію з гадюкою.
Подібність форми має неабиякий сенс для
тих, хто дбає про врожай і вірить у «город
ницьку магію». Є таке поняття на Верховин
щині, як «порожні дні». Це дні, коли Місяць
тільки народжується, його майже й не видно.
Якщо посадити в ці дні – порожньо буде на
городі. «Бараболю» (картоплю), капусту й
усе, що нагадує кулю, радять садити на пов
ний Місяць (як він «уповні») [23]. «Цвіту
ще» садять на новий Місяць (квіти), а «не
цвітуще» (картоплю, гарбузи) – на старий.
«Гарбуз, огірки, кабачки як на новий Мі
сяць посадиш – будуть цвісти, а не будуть
в’язатись» [6].
Широко розповсюджений на Гуцульщи
ні весільний звичай молодим дивитися крізь
дірку в калачі також ґрунтується на подібності
форми: роблять це, «щоб дітки були кругле
сенькі, гарнесенькі» [13]. Утім, не тільки задля
того, щоб діти були круглолиці (хоча етнофори
саме так трактують необхідність цієї дії), адже
коло – універсальний оберіг, символ гармонії
та досконалості, тобто давній сенс цього зви
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Акціональний принцип майже завжди ви
користовують у шкідливій (шкідницькій) магії.
Причому певна фізична дія передбачає ви
кликання відповідної дії в переносному (мета
форичному) значенні. Наприклад, коли почи
нають будувати хату, старший майстер робить
перший удар сокирою і кладе в кишеню першу
трісочку від дерева, яке кладуть у підвалину.
Після розрахунку з будівельниками, якщо тес
лі задоволені, старший віддає ґазді цю трісочку
з добрими побажаннями. А якщо майстри не
задоволені (їм недоплатили, погано годували,
ображали тощо), то старший майстер «може
кинути трісочку на крутіж (де крутиться вода)
[водоверть на річці. – М.К.] – і той ґазда нічо
го не заведе: ні сім’ї, ні господарства – усе буде
крутитися, як крутиться вода» [6].
Так само метафоричний, символіч
ний характер має широковідомий звичай
«розв’язування розуму», що побутує в кож
ному верховинському селі. Пуповину піс
ля народження дитини зазвичай зберігали,
зав’язували, а у віці 6–7 років давали дитині
розв’язати – «щоб розв’язалося усе в голо
ві» [8]. Причому робити це треба було за спи
ною – «бо так складніше» [8], а ще для того,
щоб «пам’ять розв’язалася» [6]. Дехто вважає,
що найкраще розв’язувати пуповину на базарі,
тоді «дитина буде спритна, буде швидко гроші
рахувати, буде, як єврей, їй все буде легко вда
ватися – і торгівля, і все...» [3].
Серед пояснень відомої заборони підмітати
ввечері існує цілком поетично-метафоричне:
«щєстя вимітаєш» [19].
Розповсюджена на Гуцульщині заборо
на замітати в хаті, де лежить небіжчик [23],
пов’язана з уявленням, що його, таким чином,
передчасно «вимітають» з хати. Він, відповід
но, може «образитися» і помститися нечемним
родичам.
На Верховинщині, як наприклад, і на Київ
щині, є люди, які одразу ж після того, як винес
ли мерця, підмітають і миють підлогу в кімнаті,
де він лежав, «вимітаючи», виганяючи Смерть з
дому; однак достатньо й таких, хто не поспішає
цього робити. Дехто 40 днів після смерті рідної
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На Гуцульщині, як і скрізь в Україні, побу
тує прикмета: хто першим стане на рушничок
у храмі, той і буде «першим» (тобто головним)
у родині. Однак є моменти під час церемонії,
коли швидкість – зайва. Молодий і молода
зазвичай під’їжджають до храму окремо, і
вважається: якщо ти швидко під’їдеш (раніше,
аніж другий екіпаж), «будеш під п’ятов» у чо
ловіка (жінки) [3].
Є ще один приклад імітативної магії,
пов’язаний із прискоренням дії: щоб швидше
прийшли гості, гуцулки іноді замітають хату
від порогу [25]; зазвичай так і підмітають,
аби добро йшло до хати, а також, «аби гості
йшли» [26].
«Наочність» дії присутня і в такій регламен
тації побутової поведінки: «Віником не можна
бити – не буде триматися хати; як віник ходе
у руках, так і людина або тварина буде бігати
через плоти, штрикати через забори...» [17].
Така сама переконлива «очевидність» у прик
меті, добре відомій по всій Україні: «жаринка
вилетить з печі – гості будуть» [2], а в суто
гуцульській прикметі: «Якщо почнеш підміта
ти, а на половині кинеш – тебе кинуть на по
ловині данцю [танцю. – М. К. ], а це ж сором,
ганьба, неповага!» [3].
На свято Василя верховинці робили калач
із глини, устромляли в нього «патички» (по
значали, де чий) і підпалювали їх. Якщо па
личка схилялася або падала вбік – її власни
кові жити, а якщо всередину калача – цього
року вмирати [18]. Падіння в отвір хлібного
виробу досить виразно пророкувало / імітува
ло похорон.
Цікаву магічну імітацію руху спостерігає
мо в поведінці пасічника під час застілля: «У
кого є бджоли, тому на застіллях треба вихо
дити у той бік, у який заходив, інакше бджоли
можуть втекти, коли рояться, а так вони вер
нуться до вас на пасіку, десь близько сядуть,
що ви познімаєте, а як далеко – то ні» [6].
В інших регіонах України ми часто фіксували
це правило: виходити з-за столу в той самий
бік, що й заходили, однак уперше почули таку
професійну регламентацію.
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лигачі, знімає його, а покупець налигує корову
своїм, спеціально принесеним [19; 38].
Характерний приклад метеорологічної імі
тативної магії – це спосіб боротьби з градо
вою хмарою за допомогою «чарівної палички».
Такий метод нами фіксований у багатьох екс
педиціях по Україні та в Бєлгородській області
Росії, однак на Гуцульщині є своя специфіка
посилення чудодійних властивостей інстру
менту управління погодою.
Відомо, якщо почуєш незвичайні крики
жаби – значить, близько вуж, що її «загіп
нотизував», і в пащу до нього вона сама лізе.
Треба взяти гілочку і мерщій розігнати жертву
й хижака – тоді ця паличка буде «дуже по
мічною»: нею можна розганяти хмари, сміливо
йти з нею до суду – і судді мирно «розведуть»
з тим, хто тебе в чомусь звинувачує. З нею
добре йти і на ринок торгувати – ви «благопо
лучно» розійдетеся з покупцем. В експедиції у
Верховинський район ми записали інформацію
тільки про метеорологічне використання «ча
рівного патика»: «Є у Криворівні така баба,
що град відвертає – махає бечков [освяченою
у Вербну неділю гілкою верби. – М. К.]. Гапія
жєбу розгонила і гадину, і тим патиком град
розгоня» [11].
Симптоматично, що на Гуцульщині, де
церква має неабиякий вплив на життя мешкан
ців (особливо літнього віку), суто язичницька
магічна практика підкріплена своєрідним цер
ковним «благословенням»: «Вужа з жєбою тре
ба роз’єднати й тим патичком можна град розга
няти. Але треба, щоб обидва залишилися живі,
а той патик внести в церкву, підсунути туди, де
ікону цілують [аналой. – М. К.], і щоб 12 служб
відправили, а тоді забрати, і вже буде відганя
ти. Як перехрестить тим патиком град, коли він
з’явиться з-за гори, він верне назад» [6]. Утім,
на Верховинщині не зник із вжитку й інший
старовинний спосіб боротьби з градом (відомий
також по всій Україні). Наприклад, мешканка
с. Красноїлля Василина Савчук (1918 р. н.),
коли хоче відігнати градову хмару, викидає з
хати на подвір’я кочергу та хлібну лопату («за
міталку») так, щоб вони лягли навхрест. Воче
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людини замітає сміття в кути й не виносить з
хати (бо душа покійного до цього часу перебу
ває тут), а дехто й рік так робить. Якщо білять
у цей рік хату, то «у кутиках не білять» [2], що
кореспондує з християнськими уявленнями про
«роковини» та є виявом культу предків.
Відома в багатьох місцевостях України «по
гана прикмета» «гойдати пусту колиску – ді
тей не буде» – на Верховинщині в більшості
сіл має протилежний сенс: «плазується скоро
на другу дитину» [27]. Гойдання пустої колис
ки в даному випадку магічно «викликає», про
вокує появу в ній дитини.
Метафорично звучить і таке попередження:
«Їсти дорогою або вночі – Долю проїси!» [28].
Магічна акціональність – основа апотро
пеїзму. Коли «чародійниця» «насилає» жабу
(велика чорна жаба лізе в хату), «цю жєбу ме
чуть на грань» (вогонь), і вона «пукає» (тріс
кається). І в ту ж мить, уважають, «пукне»
корова відьми [13] або «ту бабу круте» [18].
У торговій практиці певні дії також набу
вають символічно-магічного значення. На
приклад, коли люди купують корову, то про
давець повинен віддати її зі своїм налигачем
(«курмиком», як його називають у Головах,
або «петелькою», як кажуть у Замагорі). Це
означає, що «він віддає з молоком, з усім» [13].
Однак є люди, які не віддають свій налигач, бо
бояться, що не буде молока від наступної ко
рови [14] або взагалі вважають, що, віддавши
мотузку, можуть «віддати удачу» [16].
Катерина Дроняк так висловилася з приводу
того, чому треба віддавати покупцеві налигач:
«н е й д е  в  р у к у  без мотузки» [18].
Вочевидь, висловлювання, що стало фра
зеологізмом, походить саме від старовинного
магічного звичаю торгівлі худобою: тварина
повинна «йти у руку» у прямому значенні цьо
го слова – даватися (за налигач) у руку нового
господаря.
Утім, «курмик» зазвичай не передають з
руки в руку (бо так продавець може переда
ти своє щастя): часто покупець його кидає, а
продавець лове [18]. Оптимальним є такий ва
ріант: господар виводить корову на своєму на
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чимо її, наприклад, у такому табу: вагітній не
можна виливати воду з порога – «дитина буде
зригувати молоко» [14]. Такі табуювання добре
відомі й у інших регіонах країни. Ці два фак
тори поєднуються і в заборонах, пов’язаних зі
святом Головосіка: у цей день не можна різати
все, що нагадує голову (капустину, картопли
ну, цибулину), а також висмикувати на городі
головки часнику (бо вона так і називається –
«головка») [14].
Імітативний принцип чітко простежується
й у такій весільній прикметі: якщо в печі калач
сідає після того, як піднявся, робиться значно
меншим – подружжя буде жити бідно [13].
Подібність у двох хронотопах дії та форми
(опозиція ціле / пошкоджене) яскраво вира
жена в наступній прикметі: «як коровай вийде
попуканий [тріснутий. – М. К.] – лихо жити
будуть» [18], тобто «трісне» родинне щастя,
подружжя може розійтися або «розумерти
ся» – хтось може овдовіти.
«Магічно» «програмується» життя моло
дих і такою прикметою: «на весіллі файна по
года – файно будуть жити» [18]. Дощ під час
весілля – житимуть погано [27]: асоціація зі
сльозами і взагалі з поняттям «п о г а н а  по
года». Проте в інших місцевостях України, по
ряд з аналогічним тлумаченням, трапляється
й протилежне: дощ на весіллі – на щастя, що
пов’язане з архаїчними уявленнями, що небес
на волога «запліднює», оживлює землю, спри
яє зростанню всього живого.
Властивості об’єкта (предмета), за тра
диційним «магічним» світоглядом, легко мо
жуть передатися суб’єкту. На Гуцульщині, як
і скрізь по Україні, селяни переконані: «Мар
жину сухим не можна бити, бо всохне» [4].
Тобто не можна поганяти худобу сухою гіл
кою. З тих самих міркувань нікого  «не можна
бити віником – буде сохнути» [5].
Інша асоціація за формою: «Бити віником
не можна, щоб не був худий, як віник» [13].
Також «лупленим прутом не можна гнати
маржину, не можна без кори, треба не лупити,
аби у корі був» [22]. У цьому припису «закодо
вана» «магія багатства»: згадаймо дівочі воро
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видь, здатність цих предметів (до того ж освя
чених належністю до святая святих хати – печі)
згрібати, «замітати» й зробила їх популярними
магічними знаряддями «вимітання граду» [31,
с. 94–98].
Використовують у цій функції разом з ко
чергою також віник і бечку, які при наближенні
грози викидають з порога, «аби віник град за
мітав, а бечка відбивала» [26].
Подібність дії та схожість за формою не
рідко об’єднуються у свідомості носіїв тра
диційної культури. Вагітні гуцулки не пере
ступають мотузку або «ланц» (ланцюг), бо
дитина буде перевита пуповиною [13; 30,
с. 397]. Щоб цього не трапилося з немовлям,
не можна також лізти в дірку в плоті (огоро
жі). Утім, у цьому випадку, за іншим повір’ям,
дитина народиться «тридушною» – «живіт
буде вздувати, сильно боліти, і до року дити
на буде плаксива» [14].
За велике щастя вважає вівчар побачити
навесні в полі чи на дорозі, як повзуть один за
одним, ланцюжком, білі черв’ячки. Він їх зби
рає й згодовує вівцям разом із гресом та сіллю,
«аби стадо йому трималося, як червачки лан
цуха тримаються» [26].
Тут також простежуємо подібність за дво
ма ознаками. «Дієвість» цієї акції «гаранту
ється» й ініціальним моментом: так роблять,
коли вперше в новому році побачили процесію
«червачків».
Утім, принцип схожості за формою в подіб
них магічних практиках не обов’язковий. Голов
не – сам   х а р а к т е р   д і ї. Наприклад,
під час Святої вечері «дєдя [батько. – М. К.]
бере вареного бобу руками і мєчє [до стелі або
сволока. – М. К.] – на корову, вівці, кури, на
всю худобу, аби тримали хати, аби добре
водилися» [7]. Сакралізованим локусом тут є
не тільки хата, але й стеля (образ Неба) і сво
лок (на якому вирізали, випалювали чи писали
хрест, викарбовували цитати зі Святого Пись
ма); сама ж акція відбувалася в найбільший за
сакральністю час – у  С в я т и й  вечір.
Однак схожість дії та «матерії» залишаєть
ся актуальною в багатьох випадках. Ми ба
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перед цим на неї стають колінами й моляться –
«тоді вона вас не порубає протягом року» [6].
У селах Верховинського району, «як спару
валась корова з биком, через залізяку (кава
лок заліза) або сокиру переходе» [24]. Роблять
це, коли заводять тварину додому.
Загалом, носії традиційної народної куль
тури намагаються максимально використо
вувати святкові дні (сакральний час) задля
«магічного впливу» на долю, на «об’єктивні»
обставини. На Благовіщення треба «до схід
сонця скопати грядку – кинути пару шанців,
з метр робиться, і що маєш садити, то всьо
го треба посадити (по пару штук кукурудзи,
гороху, бараболі...) і попросити Бога, щоб дав
здоров’я обробити і дав урожаю» [7]. Звісно,
окрім імітативного, тут є ініціальний момент:
оскільки на Благовіщення все благословля
ється, потрібно розпочати «веснувати» саме в
цей день і, таким чином, «подовжити» дію са
крального часу на звичайні дні, аби й подальші
посадки були «благословенні».
Дитині на Верховинщині перший раз да
ють пити води із дзвіночка – одного з тих, з
якими ходять колядники, «аби дзвінкий го
лос був» [8]. Роблять це також, коли дити
на не може говорити – «буде голосне, як той
дзвін» [6]. Магічну дію дзвіночка підсилює й
те, що це особливий атрибут – атрибут сакра
лізованого ритуалу. У даному випадку ініці
альна магія поєднана з імітативною.
Таємничий, але досить міцний зв’язок є в
людини традиційного суспільства з інстру
ментами, якими вона користується. Анімізм та
аніматизм простежуються в багатьох повір’ях
гуцулів. Наприклад, сокиру «не добре за
кєту лишєти» [тобто, устромлену в щось. –
М. К.] – «мозолі будуть робитися, руки будуть
терпнути: його [майстра. – М. К.] ремесло не
відпочиватиме» [7].
Михайло Дудедра розповідав, що в одного
лісоруба була звичка встромляти під час від
починку сокиру в смереку, яку мали рубати.
Михайло Ілліч знав, що так не можна роби
ти, що «має віддіхати ремесло», тобто лежати
під час перерви (як і люди), однак «не міг йому
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жіння по кілочках тину (вони мали місце й на
Гуцульщині на свято Андрія): якщо попадеть
ся кілочок у корі – чоловік багатий буде [6].
Слобожанські селяни прямо кажуть: не мож
на гнати худобу палкою білого кольору – без
кори або зструженою. Імовірно, в основі цієї
заборони – схожість за кольором з молоком:
«луплений патик» може магічним чином «віді
гнати» молоко від корови.
Наділення людини бажаними якостями
речей знайшло відбиток й у такому відомо
му звичаї: немовля після народження одразу
«замотували у мужеску сорочку і клали на
припічок, аби здоровий був, як піч» [6]. Тут
патріархальний захист поєднано з матріар
хальним – і батькова сорочка, і піч-мати повин
ні дати малюкові головне – с и л у.
А молодим одразу, «як прийдуть від слю
бу, дають три рази з ложки меду на солодке
життє» [6] (у сито сиплять пшеницю, став
лять калач, а в дірку калача – горщик з ме
дом) – отакий, власне, початок на Гуцульщині
м е д о в о г о  ж и т т я, а не місяця.
Як апотропей українці здавна широко ви
користовують залізо. Сенс магічних ритуалів
у даному випадку в тому, щоб той, кого захи
щають, став міцним, «як залізо».
На Благовіщення треба «вступити босою
ногою на залізне, аби людина була така, як
залізо – нічо не ломиться, не бере ніяка сла
бість, ніяка примівка» [26]. Аналогічна магіч
на профілактична акція відбувалася й на інші
свята. Олена Керащук згадувала: «Є день,
коли треба прокинутися і стати на залізне, аби
не було набоїв – не попробивали ноги. Це на
Великдень роблять. У нас завжди стояло залі
зо з півметра у кутку, по господарству його не
використовували, мама загортала його рушни
ком, аби не видко, що залізо стоїть. А на Ве
ликдень дєдя клав його дітям...» [7]. Отже,
таке неутилітаризоване залізо виконувало
виключно оберегову місію і, ймовірно, осмис
лювалося не тільки як запорука «залізного
здоров’я», але і як захисник оселі.
Задля здоров’я і благополуччя присутніх
сокиру на Свят-вечір «під стіл підсовують», а
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особливо добре, якщо ця людина «легка на
руку» – тоді жінка легко народить дитину [6].
Вагітній же не можна (протягом усього термі
ну вагітності) давати зі своїх рук пити: «чашку
треба поставити на стіл, на лавку, а ви собі за
берете», а інакше їй «тяжко буде родити» [6].
У цьому випадку вагітна разом з водою може
передати  й легкість бігу води. Аналогічно не
віддають гроші з рук до рук, аби не віддати їх
«зовсім» (тобто не збідніти), банку молока по
купцеві (треба поставити її на стіл або лавку, а
покупець мусить її сам забрати).  
Плинність води враховується й у пересто
розі при виборі місця для будівництва хати: не
можна будувати хату там, де близько вода – і
не тільки тому, що хата мокрітиме, а ще й тому,
що тут, «як би тяжко не працював господар,
вода все забере, гроші уходитимуть, як в пі
сок» [19].
Трапляється на Верховинщині під час про
водів до армії звичай «переливати дорогу»
призовникові: «через дорогу перед ним сипали
воду з відра» [6] – це, власне, очисна апотро
пеїчна магія. Володимир Савчук згадував, що
коли він ішов до армії, дід-сусід набрав із кри
ниці воду й перейшов йому дорогу з повним
відром, побажавши, щоб він спокійно відслу
жив і повернувся. «І правда, я спокійно відбув
армію» [12].
Перший грім – подія, яку відзначають
певними ритуальними діями носії традицій
ної народної культури в багатьох країнах сві
ту. У гуцулів цей момент використовують для
«магічного» укріплення здоров’я. Марія Плит
ка розповіла про роки свого юнацтва: «Були
ми у полі. Перший раз загріміло. Дивлюсь:
одна жінка кладе камінь на голову, а друга –
сапу залізним.
Клади і ти, дівчино, аби й у тебе голова міц
на була!» [11].
У центральних та східних районах України
в цьому випадку домінує прескрипція обіпер
тися на щось дерев’яне – хоча б на держак тієї
ж сапи, щоб спина не боліла.
Правила етикету певним чином підпоряд
ковані ідеї збереження добробуту в хаті та
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сказати, бо він старший був». Цей лісоруб
невдовзі «заслабів і на операції загинув» [10],
тобто в лікарні йому зробили невдалу опера
цію – «зарізали» медичними інструментами.
Інформант пов’язує передчасну смерть колеги
з анормативністю його поведінки і розглядає її
як «помсту» «ображеної» сокири: не випадко
во він ужив слово «загинув», а не «вмер».
Потенційна здатність ножа різати може
призвести до того, що вагітна, яка їсть з ножа,
«відріже язик» майбутній дитині, тобто наро
дить її німою [8].
Властивості води і вогню здавна були улюб
леними атрибутами очисної магії. Однак у
деяких ритуалах апотропеїчна здатність води
може відходити на другий план, а на перший
виходити інша. Наприклад, можливість води
текти. У с. Красник, коли проводжають до ар
мії, на дорозі розбивають повну пляшку горіл
ки (де-не-де це робить сам «герой дня»), «щоб
йому хорошо велося» (служилося), і примовля
ють: «Скоро вернешся!» Швидкість розлиття
горілки викликає асоціацію зі швидкістю по
вернення солдата (тут має значення й локус
дії – дорога, оскільки саме вона повинна при
вести хлопця додому).
Утім, у с. Яблуниця існувала трохи інша
традиція: коли хлопець уже сів у машину, на
неї кидали «флєшу» (пляшку) з горілкою:
«лихо буде, як розіб’ється»; якщо вціліла –
віддавали бідній людині  або п’яниці [17]. Це
своєрідне ворожіння, основане на паралелізмі:
уціліє пляшка – уціліє і солдат в армії.
Раніше (ще кілька десятиліть тому) був
інший звичай: брали повне відро, ставили за
порогом і новобранець його переступав, при
казуючи: «Аби мені так служба йшла легко, як
йде вода!» Добу ця вода стояла в хаті – нею не
користувалися [2]. Цікаво, що тут нема «на
очної дії», однак потенційна здатність води
текти всім відома й мається на увазі.
Легкість, з якою тече вода, має передатися
породіллі. Коли ще народжували вдома, існу
вала нормативність поведінки оточуючих: як
жінка має родити, а хтось чужий зайшов до
хати, він повинен їй дати напитися з кружки;
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ти її і, волочачи за собою, обійти город – «не
буде киртиці», тобто вона «омертвіє» [6].
«Мертвість» може передатися і живій лю
дині під час похорону: «Коли ховають, старі
завжди кажуть: “Сокотіт [пильнуйте. – М. К.]
дітей, аби, коли піднімуть трунву на плечі, не
пролізли під нев – не будуть рости!”» [6].
Омертвіти може й зародок – навіть при згадці
про мерця. Наприклад, одна жінка «виношу
вала» під пахвою в яйці «діттьо» (дідька) і їй
сказали, щоб подивилася, узнала, хто вмер –
«і той завмер у єйці» [6]. Саме так поясню
ють носії традиції той факт, що «неумитий»
не вилупився з яйця. У деяких селах Східної
України не садять нічого, якщо є непохований
небіжчик, бо вважається, що насіння в землі
завмре – і нічого не виросте.
Відома на Гуцульщині заборона вагітній
іти в куми (пояснюється інформантами також
за магічно-сімільним принципом): «тій дити
ні дуже важко буде, бо вагітна кєжка» (тяж
ка) [14], тобто стан вагітної «передається»
хрещениці або хрещенику, однак не у фізично
му, а, знову ж таки, метафізичному плані – у
цієї людини буде важке життя. На аналогічній
підставі базується пересторога: «підстрига
тися не можна вагітній – у дитини короткий
розум буде» [14].
Народна прогностика дуже часто будуєть
ся на імітативному принципі, пов’язаному з
певними відчуттями. Музиканти, наприклад,
кажуть: «Якщо легко гралося на весіллі –
значить файно будуть жити, а буває таке ве
сілля, що перемучишся...» [11]. Запрошена на
весілля «кухарька приходе і одразу ріже хліб,
і одразу каже: “Тут доброго не буде!” [якщо
він ріжеться важко. – М. К.]; або: “О, добре
житимуть!” – як легко йде хліб» [27]. Буді
вельники вважають: «якщо легко виходить
робота – люди щирі, доброзичливі, відкриті,
а як важко – господарі тугі, скупі» [3]. Якщо
легко йде робота, майстри також кажуть, що й
жити в цій хаті буде легко [27].
Фонетичній подібності слів народна куль
тура надає великого значення. На Гуцульщині
збереглося вшановування святого Уласія (Вла
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базуються на магічній прогностиці. Виявля
ється, старші люди можуть образитися, якщо
гість усе з’їсть зі своєї тарілки: «Обов’язково
треба після вгощання щось лишєти, аби доста
ток у хаті був. А то кажуть: “О, прийшов, усьо
позмітав!”» [3]. За іншою ж версією, якщо
гість не залишив нічого на тарілці, «за ним
голод буде кєгнутися [тягнути. – М. К.], а це
нічого тим, хто прийма» [6].
Досить суворі нормативи існують у тра
диційному суспільстві щодо регламентації по
ведінки різників. Зокрема, тим, хто вбивав
гадюк, не можна різати свиней, бо м’ясо буде
тверде, оскільки «змія сильно тверда» [13].
Якість м’яса змії, за народними повір’ями,
якимсь дивним чином передається забитій
тварині, що є своєрідною помстою різникові:
він стає «профнепридатним».
Людські особливості, за народними уяв
леннями, впливають магічним чином на, зда
валося б, цілковито об’єктивні речі. Не тіль
ки на Гуцульщині, а й скрізь в Україні, люди,
причетні до торгівлі, зізнавалися авторові
цих рядків: якщо зранку першим покупцем
виявиться скупа людина та ще й буде довго
торгуватися, вибирати – у цей день торгівля
не заладиться. Цікаве спостереження зробив
один з мешканців с. Яблуниця: якось його під
стригла скупа людина – два місяці волосся не
росло, «а дружина підстриже – за два–три
тижня відростає» [21].
Однією з типових магічних практик є
прагнення передати свій стан у певний мо
мент іншим особам. Наприклад, у Святвечір дівчина, яка мала ворогів, брала нитку
й в’язала вузлики, до кожного приказуючи:
«Це Іван.., це Василина.., це Марічка...».
А потім сідала на нитку з вузликами й си
діла деякий час мовчки – «щоб вороги так
мовчали, як вона сидить тихо» [9]. Описаний
звичай зафіксовано в XIX ст. в централь
них районах України (його навів, зокрема,
О. Воропай) [1, с. 46] .
На принципі імітації стану засновано метод
боротьби з «киртицею» (кротом): мерця помі
ряти  по довжині ниткою (мотузкою), відріза
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У деяких селах уважають на краще, коли
немає ніякого звуку в момент «зав’єзку» [15;
26] – це віщує тишу, мир, спокій у майбутній хаті.
Момент зарубування є не тільки сакральним
і вкрай відповідальним завдяки своїй «доле
носності», а й небезпечним для господарів.
«Хто перший [після першого удару сокири. –
М. К.] обізветься – першим вмре. Як півень –
він здохне» [10]. Любов Буцянюк розповідала:
«Зарубували, а батько у цей час йшов двором і
заговорив – і помер того ж року» [20].
Числова символіка відіграє значну роль
у народній культурі. Традиційна свідомість
передбачає магічний вплив на перебіг подій
завдяки тотожності цифрових кодів порівню
ваних життєвих ситуацій. На Гуцульщині, як
і в багатьох інших місцевостях України, ува
жають, що в хаті має бути лише один віник,
«бо один господар повинен бути дома»; якщо
буде два віники – ґазда помре, а його жінка
вийде заміж вдруге, тобто з’явиться другий
хазяїн [16].
Не можна за обідом хлопцю їсти по чер
зі два «кусенця» хліба – «дві жінки буде
мати» [18], тобто двічі одружиться.
Отже, традиційна народна культура верхо
винців надзвичайно багата на архаїчні повір’я
та звичаї, значна частина яких базується на
«магічному» мисленні, де імітативний фактор
відіграє одну з провідних ролей.
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сія), якого дуже любили й у минулі століття як
в Україні, так і в Росії (російські селяни нази
вали його «Скотьим богом»), тому що він опі
кувався худобою. До речі, наступником Велеса Власій став саме завдяки співзвуччю його
імені з іменем язичницького бога.
Ім’я Уласія у свою чергу співзвучне з на
звою тварини, яка мешкає в багатьох сільських
обійстях і може завдати шкоди худобі – ласиця. Тому деякі завбачливі мешканці Верхо
винщини в цей день шанують ласицю в такий
спосіб: дають троє яєць за її здоров’я людині,
яка могла б виказати «Отче наш» і помолитися
за здоров’я цієї тварини, оскільки вважали, що
здорова ласиця не чіпає нікого (корову, коня),
а як заслабне, може вкусити худобину, і та
може навіть померти [11].
Усталені символічні значення певних іс
тот і явищ, згідно з народними уявленнями,
магічно впливають на перебіг подій у житті
людини, особливо, коли відбувається акту
алізація цих значень у сакральні моменти.
Наприклад, коли «зав’єзують» хату (закла
дають підвалини) і старший майстер зарубує
монету «на щєстя» – усі прислуховують
ся: якщо собака гавкне – «не буде щєстя у
хаті» [15] або із сусідами будеш лаятися [3];
якщо півень заспіває – хата згорить [3; 14];
«добре, коли чути корови, вівці – це на ста
ток, добре – гомін людей, значить, буде люд
но, весело в хаті» [3].
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ЛОК А ЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНОГО Х АРЧУВАННЯ
У ХХ СТОЛІТТІ НА ПОРУБІЖ ЖІ ГУЦУЛЬЩИНИ
ТА ПОКУТТЯ
Надія Боренько
УДК 392.81(477.85/.87)“19”
У статті розглянуто окремі питання народного харчування на території Косівського району Івано-Франківської
області. Ця місцевість ділиться на Гуцульщину (південно-східна частина) та Покуття (північно-східна частина).
Такий поділ зумовлює багато локальних відмінностей у рецептурі та приготуванні повсякденної їжі в польових і до
машніх умовах, а також у специфіці святкових і обрядових страв.
Ключові слова: Гуцульщина, Покуття, харчування, їжа, продукти, молоко, сир, хліб, м’ясо, гриби, фрукти.

Е

The paper discusses some issues of folk nourishment on the area of Kosіv District (Ivano-Frankivsk Region). This area is
subdivided into the south-eastern (Hutsulshchyna) and the north-eastern (Pokuttia) parts. This subdivision leads to many local
differences in recipes and cooking everyday food in the field and home, as well as in the specifics of holiday and ceremonial dishes.
Keywords: Hutsulshchyna, Pokuttia, nourishment, food, foodstuffs, milk, cheese, bread, meat, mushrooms, fruits.

На специфіку народного харчування в цих
двох частинах Косівського району, окрім від
мінностей з господарсько-економічного та
географічно-кліматичного боку, впливав і той
фактор, що на території Покуття було значно
більше міст та містечок, які, хоча нині є селами
чи селищами міського типу, зберігають вагомі
ознаки міського способу організації господа
рювання та побуту.
У гуцульській частині району постійно
домінував полонинський випас худоби. Відпо
відно частка продуктів тваринництва тут була
вагомішою, що створювало значно відміннішу
ментальність та рівень світоглядних уявлень:
«Розвитку тваринництва на Гуцульщині спри
яла велика кількість гірських пасовищ – по
лонин, які використовувало місцеве населення
для сезонного літнього випасу худоби. Тому
тваринництво, передусім відгінне вівчарство,
займало в минулому одне з найважливіших
місць у господарській діяльності гуцулів. Воно
довгий час було основним засобом існування
селян-горян і мало великий вплив на весь їх
життєвий уклад, побут і культуру» [14, с. 97].
Фактично такий уклад, при якому основ
ним заняттям населення високогірної части
ни Косівщини було тваринництво і пов’язане
з ним пастухування, не тільки зберігався до
1939 року, але й перейшов у практику колгосп
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Харчування – найважливіший фактор
людського існування. Воно як невід’ємна галузь
матеріальної культури відображає не тільки
спадкоємність поколінь, але й ступінь та істо
ричні й соціально-економічні умови розвитку
нації. Відомий дослідник народного харчуван
ня на території Карпат Т. Гонтар зазначала:
«Оскільки харчування народу значною мірою
залежить від господарського напрямку регіо
ну, воно, зрозуміло, в порівнянні з іншими
елементами матеріальної культури, найбільш
консервативне і найменш підлягає зовнішнім
впливам» [1, с. 3].
Гуцульщина розташована в гірській системі
східної частини Українських Карпат. З півночі
вона межує з Покутським передгір’ям, яке про
ходить по лінії Делятин – долина ріки Осла
ви – Косів – Кути – Вижниця. Саме тому
територія Косівського району, яка входила в
предмет дослідження експедиції, проходячи
по межі Косова, ділиться на Гуцульщину (пів
денно-східна частина) та Покуття (північносхідна частина). Це зумовлює чимало локаль
них відмінностей у багатьох аспектах, зокрема
й щодо специфіки народного харчування. Як
свідчать проведені польові дослідження, жи
телі Покуття не ототожнюють себе з гуцула
ми, утім, і самоназва «покутяни» їм на сьогод
ні невідома.

37

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 6/2013

Нині дедалі частіше в домашніх умовах бринзу
виготовляють з коров’ячого молока за спроще
ною технологією, минаючи стадію «будзу» та
без додавання «вурди», коли після стікання
сироватки висушений, іноді завуджений сир
перемелюють на м’ясорубці чи млинком, дода
ючи солі. Раніше бринзу виготовляли протягом
літа на полонині (з вівці потрібно було одержа
ти два кілограми сиру). Засушені шлуночки
розводили в теплій перевареній воді – один
шлуночок на трилітрову банку води, на котел
молока потрібно було півсклянки такого роз
чину: «...та й так все скисає, робитси такий так
єкби кисляк, це вибиваєси, потому сціджує си
в цідилах, робитси сир, а з сира бринзу. В ці
дилах сціжуєси, аби жинтиця стекла, потому
сир викочьуют на такі дошки, і дим, тут ватра
горит, крізь дим, дим продимлює його, він ви
стоюєтси, робитси сухий, тогди перемелюют
на млинку, ти й б’ют бринзу уже в бербениці. І
масло били, вурду варили на ций жинтици, шо
після бринзи. Вурда – таке саме, єк бринза,
таке, єк бринза, лиш воно не аж таке сухе, воно
смачніше. За вурдов дужче, бирше хотє вурди,
ніж бринзи. Вурда – така ніжна страва, лег
ка» [6]. Гуслянка, як видозміна ряжанки – це
типовий молочний продукт, який трапляється
передусім на Гуцульщині, хоча відома вона і в
Румунії та Болгарії [14, с. 104]. На полонині
виготовляли також овече й коров’яче масло,
його збивали в бочкоподібних бондарних по
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ного господарювання з послідовними зміна
ми: якщо раніше, коли на полонинах випасали
овець і всіма процесами роботи (у т. ч. доїн
ням і приготуванням їжі з чітким розподілом
обов’язків) займалися тільки чоловіки, то за
радянських часів, коли поголів’я овець значно
зменшилося, на полонину виїжджали бригади
жінок-доярок і перебували там весь сезон.
«Я знаю, що моя мама постійно, як була до
яркою, то ходила в полонину... то доярки ходи
ли туда, то ранче. То тепер уже ні, а то раніше,
як мама в колгоспі була» [7].
«Були і такі частні газди, мали свої поло
нини... Газда собі сам допроваджував на по
лонину» [8].
На сьогодні лише окремі фермери вклали
свої паї і фактично утримують приватні по
лонини, де професійні ватаги, такі як Петро
Васильович Сумарук, 1959 р. н., із с. Бабин,
працюють уже в них: «А зараз вже він там із
Верховини, тут в якогось підприємця робит,
ну, від фермера, по‑вашому, від одного» [6].
Основними молочними продуктами, які
виготовляли й досі частково виготовляють
безпосередньо на полонині, є грудковий сир
«будз», «бринза», яку виготовляють з будзу,
«вурда», «урда», що виготовляється із «жен
тиці» після вибирання будзу, та густе кисле
молоко «гуслянка». (Назви та технологія при
готування їх не змінилися протягом століть,
єдина різниця – фрагментарний або повний
перехід з овечого молока на коров’яче, а від
повідно з полонинського господарства іноді й
на домашнє). Для виготовлення «будзу» брали
свіже молоко, підігрівали, щоб воно було тро
хи тепліше від свіжовидоєного, і додавали до
нього кілька столових ложок «клягу», «глєгу»,
виготовленого із висушеного засоленого шлун
ка теляти, ягняти або козеняти. Починаючи з
30‑х років ХХ ст. набуло поширення заквашу
вання пепсином, який іноді використовують і
тепер. Після зсідання молока його збивали ве
ликою ложкою або «колотівкою». Після цього
сир, як звичайно, підвішували для стікання
сироватки. Це був «будз», який можна було
їсти відразу або виготовляти з нього бринзу.

Бондарні коновка для води і колотівка для масла
та гончарний мальований посуд із с. Пістинь
Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
50–60-і рр. ХХ ст.
Світлина Н. Боренько
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овес, ну, горох, таке‑о, квасолю. Оце основний
продукт був. Хліб пшеничний – це тільки був
на свята, тільки на свята, так ніхто пшеницю
ньи, основне – картопля була і кукурудза,
оце був основний продукт. Кулеша заміняла
хліб. Жито, рож, так. Рож, дес таке, хто був
сильніший, трошки хто мав, то перебивавсі,
мав і житний хліб, це ржаний, як кажут, жит
ній хліб, тут технологія проста була» [8]. Ще
в ХІХ ст. як гуцули, так частково й покутяни
випікали прісний хліб із вівсяного та кукуру
дзяного борошна. Вівсяний хліб на початку
ХХ ст. майже виходить з ужитку, натомість
кукурудзяний зберіг свою актуальність і дони
ні. Тепер у домашніх умовах найчастіше печуть
хліб з кукурудзяного борошна, яке перед тим
пропарюють або навіть проварюють, а відтак
змішують із пшеничним і додають дріжджі.
Випікають у бляшаних формах.
Цікава історія випікання житнього хліба в
містечку Кути. У 20–30‑х роках ХХ ст. там іс
нувала пекарня поляка Кароля Рожанковсько
го. Перед 1939 роком це була єдина польська
пекарня, крім десятка єврейських. Відразу піс
ля війни до хлібопекарської страви взявся Іван
Васильович Баб’юк (непересічна особистість),
учень цього поляка, що перед 1939 роком пі
шов до нього в підмайстри та завдяки набутій
спеціальності й протекції свого вчителя зміг
пережити вивезення на примусові роботи в
Австрію.   Після закінчення війни він очолив
у Кутах хлібопекарське виробництво й довів
його до такого рівня, що за кутським хлібом у
часи радянського дефіциту приїжджали з ін
ших областей України. За Польщі «подовий»
хліб виробляли вручну і ставили підходити в
спеціальні лозові кошички. Іван Баб’юк запро
ектував їх на зразок домашніх солом’яних і за
мовив майстрові на прізвище Клим’юк. За ра
дянських часів для збереження ваги за рахунок
вологи хліб випікали у формах та всаджували,
як і колись, на дерев’яних лопатах у глибоку, на
три метри, промислову піч. Тісто замішували
в коритах метр заввишки, 70 см завширшки і
близько 5 м завдовжки. Ось що розповів син
Івана Васильовича: «Дуже важко було вручну,
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судинах. У домашніх умовах цей процес відбу
вався у вузьких конусоподібних «колотівках».
У першій половині ХХ ст. на кожній по
лонині працювали пастухи, кількість яких за
лежала від кількості тварин, а старший пастух
(«ватаг») мав добре знати технологію пере
робки молока, розумітися в обліку тварин,
кількості надоєного молока й виготовлених з
нього продуктів. Харчувалися пастухи в основ
ному молочними, рідше – м’ясними продук
тами, неодмінною стравою була кукурудзяна
«кулеша». Зазвичай пастухи споживали їжу
тричі на день (у той час, коли вівці спочивали
в кошарі). З поширенням випасу корів доярки
також пристосовувалися до цього розпорядку,
використовуючи час між доїнням.
Отже, найпоширенішою стравою, що на гу
цульській частині Косівщини й досі фактично
заміняє хліб, є повсякденна «кулеша». Для її
приготування необхідне кукурудзяне борош
но, яке засипають в окріп і варять помішуючи
десять-тридцять хвилин, залежно від темпе
ратури та бажаного результату. Святковою й
недільною стравою з того-таки кукурудзяного
борошна був «бануж», «бануш», для приготу
вання якого замість окропу використовували
вершки: «А бануш – бануш варитси на са
мій сметані, тоже кукурудзєна мука, береси
сметанку сьвіжу з молока, таку но ріденьку, і
засипаєси тоже так муку, і підбиваєси, і підби
ваєси, та й варитси бануш» [6]. Споживали ці
страви з гуслянкою і бринзою. Хліб на поло
нині бачили вкрай рідко, найуживанішим тут
був хліб з кукурудзяного борошна.
Натомість на покутській частині Косівщи
ни, придатнішій до землеробства, ніж до тва
ринництва, був значно популярнішим житній
хліб. На початку ХХ ст. на території Укра
їнських Карпат побутувала вирубно-вогнева
система землеробства, хоча водночас функ
ціонувало й багатопільне господарство з еле
ментами сівозміни, рідше – невпорядкованої
системи землеробства. Найпоширенішою зер
новою культурою було яре та озиме жито, про
те пшеницю вирощували також (хоч і в знач
но меншій кількості): «Кукурудзу, картоплю,
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і все. [В чому тоді секрет? – Н. Б.] У роботі,
у вмінні, у вмінні того. І тато завжди за муку
дуже переживав, шоби була відповідна мука.
Та муку привозили централізовано з Снятина.
Вони привозили машинами, але тато вибирав
там, бо знав де, шо, коли, бо той привіз кращий
був такий, знаєте, партія муки йшла краща,
гірша, то вже відповідно і випікання визнача
ло. То як вивозили хліб, то люди за тим бігли.
Розумієте – хліба не вистачало, кожен радий
був вхопити хліба, буханець, дві буханки хліба.
В руки більше не давали, як дві буханки хлі
ба, то був такий час, шо взагалі. А за Хрущова
пік з кукурудзяної муки, то жовта така, то був
жовтий хліб. Тато додавав до того за Хрущо
ва, як така біда була, шо кукурудзяний хліб
був, то додавали до того трошки пшеничної
муки, і кукурудзяної, так, бо то з самої куку
рудзяної не міг бути» [10]. Кутський житній
хліб випікають і тепер, а заслужений ветеран
Іван Васильович Баб’юк, у віці під дев’яносто,
ще співаючи в місцевому хорі «Черемош», не
може прожити без того, щоб іноді не прийти
в рідну пекарню й подивитися, як там працю
ють, хоч і шкодує, що з його виходом на пенсію
усе-таки щось змінилось, і хліб став не такий
смачний.
Крім власне хліба, на Косівщині за будьякої нагоди пекли ще й так звані «переверта
ники»: «Та було – якіс перевертаники пекла
на листю капусьтєнім, такий є з капусти лист,
розумієте, та й то клала. Всередину клали ше
й жменю бринзи, та й так стулювали такий, єк
вареник, але бирший такий, то це називалоси
“перевертаники”. Кропу щє туда, або черешні,
як є деревні такі, чьорні, клала баба черешень
на то, та й то переверне, та й то потому з че
решньов, з афинами такі добрі перевертаники
були. А так, як на піст, капусти могла накласти.
Ну таке всєке, єк хто міг» [6]. По суті, це були
ті ж загальноукраїнські, поліфункціональні
за своїм призначенням і споживанням пироги
чи навіть мандрики, приурочені до пастушого
свята Петра – з картоплею, сиром, бринзою,
кислою капустою, ягодами, найчастіше з «ра
зового» борошна на соді. Проте слова «пиро

Солом’яний кошичок для формування
буханок хліба. Середина ХХ ст. Експозиція
краєзнавчого музею смт Кути Косівського р-ну
Івано-Франківської обл.
Світлина Н. Боренько
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так, так, то ставали три робітники, першому
було дуже легко тому, що перший – він лиш
так, як кажут, легесенько розбовтував водичку
і муку. Другому вже було важче, а третьому то
було найважче. Одна людина йшла поступово,
другий відразу ставав поряд, і отак пішли, піш
ли, пішли, і отой другий, і третій. І це всьо так,
що вимішувалось вже аж до верха, корито було
десь отако не доповнене до верха, сантиметрів
п’ятнадцять. То все мусіло перетиратися, роз
тиратися, щоб не було тих гудзків, як кажуть,
розумієте, комків, то всьо розтиралось, а потім,
ну, то це тато саме ішов вже в кінці, найважче
то всьо, всьо він робив. А потім то залишалося,
накривали спеціальними дерев’яними накрив
ками, і воно собі потихесенько підростало. До
години часу. Та й потім то всьо розкривалось,
міг трошечки збити легенько тако, щоби ті гази
трошечки вийшли, і знову лишити на пару
хвилин, і воно знов тоді ще раз піднімалося
легесенько, от, і ставали до вироблення хліба,
як кажуть. То вже тато йшов перший, рука
ми, настільки мав міру в руках, настільки мав
міру, розумієте, отак до себе, до корита брав,
і в форму, і це все ідеально, ни додати, ни від
няти, настільки це відповідально було просто,
шо потім важили, ну, це все виходило, шо ди
вувалися, як це все можна. Я скільки пробував,
в мене ніяк не виходило. Ніяких жирів до того
хліба не додавалось, ніяких білків, вуглево
дів, нічого абсолютно – вода, дріжджі, мука,
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ному даю писанку. Зазульки, колачь, булочь
ки – шо собі хочєте, придумаєте і так даєте
дитині, і там цукерки єкісь, і там, єк Ви, так і
я, до мене всі йдут, бо там все писанки дают.
Я даю писанку кождому, і воно каже: “Про
стибі”. – Я даю там за сина, за Івана, напри
клад, за Василькову душу, за Івана там, за
маму, за тата, знаю: ім’я обов’єзково казати,
і це‑во, і воно каже: “Простибі, най Бог при
йме!” – І пішло, і зараз поличіт, подивітси:
вже є четверо-троє других, і знов. Цего року в
мене було двайціть девіть» [5]. Таку ж обмінно-
поминальну функцію під час Великодня, крім
обов’язкової паски, виконували «перепічки» й
«навертники» (вид печива).
У багатьох областях України й донині іс
нує звичай відзначати перший день Великого
посту або так званий Жилний, чи Чистий, чет
вер характерними традиційними пісними стра
вами або прісними коржиками. На Поліссі,
зокрема, такі коржики називали «дужиками»,
ними ділилися, розламуючи. З’ясувалося, що
такий звичай побутує й дотепер на Косівщині,
тільки з характерною місцевою особливістю –
це знову ж таки кукурудзяні коржики, часто
з додаванням вареної м’ятої картоплі: «Ну, та
коржі, можна сказати, що ці коржі печемо і в
піст, такі, як картопля, зварена картопля як
лишається, то можна добавити кукурудзяної
муки і зробити коржі» [7]. Молодіжні воро
жіння на свято Андрія або в переддень Нового
року з пиріжками, пампушками чи балабушка
ми для собаки або кота, дуже рідко для півня,
коли успіх в заміжжі залежав від послідовнос
ті схопленої тваринами випічки, на Косівщині
вирізнялися тим, що для цього варили варени
ки (вони мали назву «пироги»).
У міському побуті Кутів, де були знач
ні впливи вірменської, а особливо польської
кухні, недільною стравою часто були домаш
ні макарони, замішані із пшеничного борошна
на яйцях, дуже тонко розкачані й нарізані то
ненькими смужками. Їх могли споживати зра
зу до бульйону («росолу») з домашньої курки,
а могли й висушити і зберігати в полотняних
мішечках. Пекли також «пляцок» з відваре

Гончарне мальоване «горнятко для молока»
із с. Пістинь Косівського р-ну
Івано-Франківської обл. 60-і рр. ХХ ст.
Світлина Н. Боренько
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ги» в такому контексті жителі Карпат не зна
ли, оскільки саме так тут здавна, як і у всій
Галичині, називали борошняні вареники.
Окрім поділу на пісні та скоромні дні і свя
та, у зв’язку із чим міняли начинку, такий вид
печива дещо зміненої форми й зменшеного
розміру називався «зозульки», «зазульки» і
відповідно перебирав на себе роль «кукуців»,
тобто відчужувального печива, яке, зокрема,
обов’язково випікали до Жилного четверга пе
ред Великоднем. Його роздавали дітям у дні
Різдвяно-новорічних чи Великодніх свят, коли
вони ходили до рідні чи сусідів «за простибі».
Так називали характерний для Косівщини й
актуальний до сьогодні поминальний обряд:
[Що це таке – кукуци? – Н. Б.] «Отаке, шо
прийде: – Слава Ісусу Христу! – Стоїт отам
перед порогом, а Ви те знаєте, маєте йому шос
злагодити, має бути там або єкас булочька, або
єкас зазулька, а так, єк тепер уже, то шоко
лада, плитка шоколади, паличьки. До мене то
купами ходєт, бо знают, шо є писанки, я кож
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який випікали лише на всі свята календарно
го й сімейно-обрядового циклу. «Колач» на
Косівщині був неодмінним і найважливішим
атрибутом весільного дійства, він виступав
матеріальним символом багатьох весільних
актів, був фактичною заміною загальноукра
їнського короваю, оскільки на досліджуваній
території не зауважено традиції випікання
короваю і в попередніх століттях. Тому й до
жінок, які випікали «колач», висували одна
кові вимоги й перестороги – вони мали пере
бувати в щасливому шлюбі, бути доброзичли
вими й безкорисливими. На весілля випікали
багато «колачів» – їх потрібно було роздати
всім хрещеним, дружбам і дружкам, бажано
всім весільним гостям, три «колачі» необхід
но залишити в церкві, двома благословляють
батьки, тричі перехрещуючи молодят, і потім
зустрічають після вінчання. Не так давно ви
ник звичай випікати маленькі «колачики» ді
тям, які йдуть перед молодою парою у весіль
ній процесії. Подекуди ще існує давній звичай
розламування «колачів». «Колач» як знаковий
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них макаронів з яблуками: «А для запікання
мама макарон варила, а потім додавала яйця,
яблука з корицею, посипала цукром, давала
туди масло, бажано, ну, або маргарин і такий
робила типа пляцка, то в нас “пляцок” на
зивалось, так, це печене тісто, на, як то в нас
мама називала, на братванках, накладалося на
братванку і тоді в духовку в основному, ну, то
піч не розпалювали для того. І дуже смачне ви
ходило» [9].
На Андрія нині популярне «кусання кор
жа», однак це має суто привнесений характер і
ніяких місцевих традицій не відображає, тому
й коржі до цього свята нічим не відрізняються
від пісних.
На Косівщині сьогодні не зафіксовано
звичаю випікати на Святий вечір спеціаль
ний святковий хліб «василь», «василяник»,
як це траплялося в північно-західній частині
Гуцульщини, очевидно, за аналогією до бой
ківського чи лемківського «крачуна», «кара
чуна» [2, с. 209]. Роль обрядового хліба тут
виконував універсальний «колач», «калач»,

Гончарний теракотовий, полив’яний та неполив’яний,
декорований охрою та чорно-лощений посуд. Перша половина ХХ ст.
Експозиція краєзнавчого музею смт Кути Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
Світлина Н. Боренько
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зу більше. Давній «колач» формували спіраль
ними смужками в круглій формі, вставляючи
всередину дерев’яний «ковбан» [1, с. 88]. «Ко
лач» для Святого вечора отвору не мав, його
функція була відчужувальною, тісто замішу
вали на воді й без яєць: «Ну, калачі кручені,
це, що дирка всередині, калачі, так, дирка все
редині. Та є й без дирки, ну, бо ми даємо, по
минаємо за померших, а на спід круглий хліб,
хліб такий з муки ци з білої, ци з чого, аби, ну,
цей хліб, ну, тарілку, в тарілці там і конфети, і
мандарини, шо вже там є, пампушки печемо, а
зверьхі і хліб, і колачь, і там вже ци яблука, ци
шо, і зверьху сьвічьку, і це ми поминаємо своїх
померших, даємо за них на Святий вечір, так,
ідемо до сусіда. Цего року ми ходили туда до
сусіда, а на цей рік, Бог поможе діждати, до
нас прийдут» [4].
Великодня паска теж була кількох видів.
Найбільша паска, призначена для освячуван
ня, з наступною відчужувальною функцією,
називалася «дора»: «Ну, така, як Вам сказа
ти – ні, не спеціальна, ну, паска, але чос кажут
«дора», така велика вона має бути, найбирша
паска, так, так. Та й це ріжеси її на кусочки,
кладеси в усі мисочки, шо даєси за простибі,
за душу, та й у кошичок її, та й додому не
сеси, кладеси у кошик, в кошик, я перерізаю,
так кладу насередину у кошик, на цу солони
ну, відси, там ковбаса, сир, хренівка, масло,
сіль сьвєчена обов’язково в маленькому ста
канчику кладу. А це кусочки решта то накла
даю в мисочки, там шос знову такого самого, і
зверьху ці перепічки, шо я казала, то це я даю
за душу, а цей кошик, єк завертаєтса д’хаті, та
й з кошика їсться» [6]. Великодню паску випі
кали з іще здобнішого тіста, ніж «колач», туди
давали більше масла, цукру, яєць, додавали
різні домішки, скажімо родзинки. Верх паски
прикрашали смужками прісного тіста у фор
мі хреста, «кучериків», «зазульок», косички.
Залежно від достатку й кількості членів сім’ї,
випікали від чотирьох до десяти пасок, окремо
ще пекли маленькі пасочки для поминальних
обрядових дій. Досконалішою за рецептурою
була бабка; у тісто на бабку клали переважно
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Бондарна діжка для зберігання сала
з кованими обручами. 80-і рр. ХХ ст.
Світлина Н. Боренько
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предмет відігравав важливу роль на хрестинах
і фактично замінював відому поліську хрестин
ну кашу – на нього, як і на кашу, потрібно було
покласти гроші або подарунок: «Ну кумам,
хресним батькам домашні батьки дают кола
чі, три колачі дают, а вони вже там на колачі
став’ют хто гроші, хто якіс подарки. Домашні,
тато з мамов дают хресним батькам» [6]. Від
відини новонародженої дитини перед хрести
нами також передбачали принесення із собою
«колачів», крім обов’язкового меду або цукру:
«Я знаю, шо в нас єк дитина нехрещена, то це
не можна йти з порожними руками в хату, щос
треба принести. Тоже так само – калачі несут
те й обов’язково там або цукор, або манка, або
якіс крупи, так, та й це дают за здоров’є, не
за душу, це дают за здоров’є своїх дітей, на
приклад, або внуків, як я уже, там вже в мене
унук» [6]. Весільні та інші святкові «колачі» у
ХХ ст. випікали й надалі випікають з отвором
(«діркою») всередині. Для цього у викладене у
форму («тасу») здобне тісто вкладають склян
ку або «слоїк» (скляна банка), які зберігають
уже тільки для такої потреби, оскільки під час
випікання вони покриваються кіптявою, щора
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гриби, бурачинка – бураки з грибами: бура
ки варені та й проквашені, та й гриби варені,
та й це заряжено олієм. А пироги переважно
ми робимо з маком, салат капустєний, фасулі
заправляємо олієм. А, узвар обов’єзково, це
таке з сушениц» [6]. Сучасний варіант «бу
рачинки» з додаванням цибулі та часнику за
радянських часів був поширений у закладах
громадського харчування під назвою «шухи»
і навіть увійшов в окремі кулінарні довідники.
Подібна страва, тільки з кормових буряків,
під назвою «закуска» або «свекла» й досі є
неодмінною весільною стравою на покутській
частині Косівщини: «Єк нема цеї закуски, то
не є весілля в нас, єкби цего не було на столі,
то такий би вже був шум за столом – шо це
є, шо нема закуски? Це готується з кормових
буряків – уже там тиждень до весілля у неді
лю, наприклад, тиждень до весілля сходяться
сусіди, чистять всі буряки, і ріжут тако солом
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жовтки, і вона була значно жовтіша («кипрі
ша»), додавали більше родзинок. Це вже було
суто солодке печиво. Бабку освячували, мож
на сказати, у другу чергу, якщо залишалося
місце в кошику. Верх бабки не прикрашали.
У харчовому раціоні жителів Косівщини
каші з гречаних чи навіть кукурудзяних круп,
як і раніше, зовсім не популярні. Наявність
кукурудзяної каші на весільному столі, що є
традиційним у сусідньому Верховинському
районі, викликала навіть здивування: «А то
ми поїхали були з чоловіком у Голови на весі
лє, туда, там його родина була, нам дали щє й
кашьу, із крупів на молоці варена. В Голови, в
село, у Верховиньский район, то там була чьет
верта страва кашьа. А то мені так си було дуже
вдало, та кашьа – крупи кукурузяні на моло
ці варені, так, то дуже така смашна їда була.
Гуцульска страва» [5]. Святковою (особливо
різдвяною) стравою на Косівщині є «начин
ка» – страва з кукурудзяного борошна і ман
ки, запечена з пареною цибулею, яку можна
подавати зі свинячими ребрами. І, звичайно ж,
традиційна святвечірня кутя, яку тут назива
ють «пшениця», з медом і маком. З нею ще до
вечері треба обійти домашню худобу й занести
до сусідів або рідні «за простибі» й аж після
того сідати вечеряти: «Чьоловік покутає худо
бу і несе аж туда до сусідки за померлих, за
простибі, а тоді молимоси і сєдаємо їсти. Тоже
так несе кутю, ну, пшеничьку набрану, там
пироги вкладу в миску, зверьхі колачь, хліб,
сьвічька в одній мисці. То це несе за простибі.
Та й вони приносєт до нас тут, таже вже так
собі принесли, отак одні до других, так пере
важно кожного року, хто до кого йде. Я знаю,
шо я маю до них піти, вони знают, шо мают
до нас прийти, бо у мене тато з мамов дальше
туда-во, шо мені тєжко туда у це всьпіти, ми
собі до сусідів» [6].
На Святий вечір нині обов’язково готують
12 страв, хоча в давнину магічне значення
мали непарні числа – 7 або 9. Це зумовлює
наявність найбільшого асортименту пісних
овочевих, грибних та рибних приготувань:
«Пшеничка варитси, кутя, голубці, пампушки,

Бондарне відро з кованими обручами,
сучасна робота.
Світлина Н. Боренько

44

http://www.etnolog.org.ua

Спеціа льна тема випуску: «Су часний етнографічний обра з Гуц ульщини»

ли залежно від обставин. Найчастіше голубці
готували з капусти, поквашеної головками. На
гуцульській частині, аналогічно до Закарпат
тя та Буковини, голубці готували з молодого
бурякового листя. Універсальною стравою за
лишається борщ. Як на храмове свято, так і на
весілля варять борщ або грибну юшку. Борщ
на Святий вечір можна зварити буряковий,
з капустою і навіть з додаванням домашньої
лапші (без яєць). За таким рецептом, тільки
з додаванням м’яса й сметани, готують борщ
на різноманітні свята. На полонині здебільшо
го варили борщ без капусти, лише з буряка й
картоплі. Повсякденною й недільною стравою
був капусняк під назвою «росівник» на олії
або вудженому м’ясі з пшоном або висівками.
Капусняк, який готували в цій місцевості, ви
різняється тим, що варять його без картоплі,
натомість їдять з нею, переважно звареною
або печеною в лушпинні.
На Косівщині, як і загалом у гірських се
лах, досить важливу роль після кукурудзи
відігравала картопля («бульба», «барабу
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кою дрібненько цей буряк, і це собі залива
ється водою теплою, і воно так собі чуть якби
прокисає, і всьо. Після того буряк той зварити,
шоб він був зварений, вже той прокислий бу
ряк цідиться, вариться до готовності і заправ
ляється: жариться цибуля з олією. Можна
добавити трошки запашного олію, і такий цей
рафінований так, як тепер, і трошки запашно
го, чуть-чуть, небагато. Так, аби не був дуже,
не давало велику гіркоту, і всьо, і цибульку
цю заправляєте, товчеться часничок, дається
часничок, і всьо. Коли вже то всьо зготовлено,
подається за столи – зверху грибочками, су
шені гриби мают бути, варені сушені гриби по
сиплені зверху тако, ну, як котра кухарка собі
зробит, є, котра собі може перемішати та й так
подавати, але так, май, сервіровка краща» [11].
Страва, що найяскравіше репрезентує святко
вий стіл Косівщини – це голубці у всіх варі
антах. Найуніверсальнішою начинкою була
кукурудзяна крупа з додаванням смаженої
цибулі, перцю та солі, а вже жир (олію або
сало), яким мастили відварені голубці, вжива

Сирні коники, виготовлені з коров’ячого молока.
Світлина Н. Боренько
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це навіть мови не може бути» [11]. На Велик
день освячували м’ясо, ковбаси, масло, сир і
обов’язково хрін. Споживання освячених про
дуктів слід починати з хрону, а потім уже поді
литися яйцем. Цьому є таке цікаве пояснення:
«Коли Ісус Христос воскрес, він перший раз
узяв у рот хрін. Хрін отак, як ви осьвєтили цей
кошик, ви маєте прийти додому, помолитисьи
Богу, узєти перший раз в рот хреню, після
того яїчко, а після того їжте шо хочете і пийте
горівку чи шо там маєте» [5]. Нині як вівчарі
на полонині, так і косарі насамперед спожива
ють солоне сало із цибулею, часником, до того
ж тепер для тих, хто виконує тяжку фізичну
роботу, існує розуміння відміни посту в Спа
сівку чи Петрівку, хоча дотримання його по
п’ятницях виконується неодмінно. Утім, най
постійнішою повсякденною їжею й надалі за
лишаються «кулеша», яйця, молоко й молочні
продукти. У більшому вжитку куряче м’ясо.
Слід також згадати про своєрідний вид сирних
виробів – т. зв. «коники», що виробляються
(суто для споживання) з коров’ячого сиру,
який набуває пластичності після плавлення
його в окропі та вимочування в «сировиці» –
солоній воді. Цікаво, що цей харчовий продукт
готують тільки в домашніх умовах, і його виго
товлення характерне для жителів окремих сіл,
зокрема Космача та Брусторів: «То треба сир,
треба молоко, ну, як – глєдіти, то це глєдіти
молоко треба, коров’єче, так, вже свіже, тий
треба, шоби то постояло трошки, би прикис
ло, а потому їх то-то, а потому їх беретси та й
ліпитси вже, виліплюєтси в кип’єтку. Окремо
робитси коніка, а потому ці сідла робитси, а
потому в’яжитси то всьо, і тогди вже, єк воно
вже це все, тогди ми вже складаємо їх. А ко
лись тоже робили так – і на базарь ходили, і
на празники ці ходили, лиш шо є такі, знаєте,
церковні празники, туда тоже ходили, ходімо
ми, на фестівалі ми ходімо, так, ми скрізь хо
дімо» [12].
У горах багато грибів, що й надалі зумов
лює їх широке вживання в їжу, а також сти
мулює продаж у сушеному вигляді. Дрібно
порізані гриби спочатку сушили на сонці, а по
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ля»), яка з’явилася на Прикарпатті в середині
ХVІІІ ст. й поступово проникала в гори. Най
частіше її варили та запікали. Значно рідше
з неї готували «терчаники» з домішуванням
житнього або вівсяного борошна. Варену тов
чену картоплю додавали до «кулеші». На свя
та готували так звану «начинену барабулю»:
усередині картоплини робили отвір, який на
повнювали м’ясом. Усе це заливали сметаною
і ставили в піч. Найсмачніша ця страва тоді,
коли вона традиційно запечена в гончарно
му посуді. Протягом року на свята і в будні
варили або споживали заквашеною капусту,
у ХХ ст. частіше в пошаткованому вигляді.
Огірки та помідори (що з’явилися значно піз
ніше), навіть до святкового столу й досі просто
нарізають (навпіл або на чотири частини), а
салатів не готують.
У першій половині ХХ ст. страви з м’ясом
готували навіть в скоромні дні далеко не що
дня. М’ясо, здебільшого свиняче завуджене,
використовували для готування перших страв,
а сало – для засмажки. Традиція подавати на
весільний, святковий стіл борщ або юшку на
вудженому м’ясі збережена й донині. Барани
ну споживали восени, коли закінчувалися за
паси свинини. Святковий і особливо весільний
стіл сучасної Косівщини нині щораз більше
збагачений асортиментом м’ясних страв: «Йой,
в нас багато страв було. Так, шо я вже не годна
й сказати. Ну м’ясне це само собов, холодец це
само собов, ковбаси різних видів там свої, свої,
це в нас свої вироби, свині свої. Дрогобицку
роблять, кури копчені, ці тепер, як то кажуть,
ляжки, копчені кури, тепер шо щє, що в нас
там ще в м’ясне йде – ну ничьо так, бирше
переважно в м’ясне це йде, а так салати різні,
салат «олів’є» обов’язково має бути, тепер там
різні: і «черепашка» якась, роблять, і «шубу»
дехто є, шо дає, ну, сельодка, це всьо йде, це
всьо має бути, заливне обов’язково, різні тепер
роблять. Шо щє, я знаю, шо кури ці цілі дава
ли начьинені, ребра начьинені, барабулі мают
бути переважно, якшо тако весілє, шо вже така
барабуля, шо немолода, то пюре в основному
тако, пюре, до того там уже м’ясо, голубці –
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тут не було того, місцеве населення таким не
займалося вирощуванням, а вони привезли з
собою це все» [10]. Відповідно в Кутах і донині
збережена традиція приготування окремих ві
рменських страв, різноманіття овочевих супів,
ягідних киселів, солодких десертів і випічки,
не відомих жителям навіть села Старі Кути,
яке має ще більше населення та з яким Кути
безперервно єднає одна вулиця. Як уже згаду
валося, покутська частина Косівщини зберегла
містечкову ментальність у багатьох населених
пунктах. У ХVІІІ ст., крім Косова, містами
були Кути, Пістинь, Уторопи, Яблунів. Ви
никненню цих міст сприяли бурхливий роз
виток солеваріння і обмін товарів. На початку
ХХ ст. на території Покуття розміщувалося
83 солеварні [3, с. 113]. У с. Пістинь і донині
в задовільному стані збереглася криниця із со
ляною ропою «сорвицею».  
Посуд для їжі та напоїв протягом ХХ ст.,
унаслідок законсервованості традицій та тяг
лості розвитку ремесел, змінився, на диво,
мало. Оскільки бондарне ремесло тут не тільки
не занепало, а й одержало нині новий поштовх
через пошук заробітків, горяни й надалі ви
користовують дерево для виготовлення відер,
бочок для зберігання сала та «бербениць» –
для бринзи. На Смодницькому базарі в Косо
ві постійно можна побачити такі «бербениці»
з випаленим написом «бринза». Із цих «бер
бениць» її продають. Інші ємності, напри
клад, рахви, рахівки, у яких транспортували
полонинське масло, тепер перейшли в розряд
сувенірних і багато орнаментовані різьбою чи
іншими техніками у значній кількості заполо
нили споживчий ринок. М’ясо для зберігання
частково заморожують, проте значною мірою
утримується традиція завуджування. Гриби й
надалі масово сушать і зберігають у скляній
тарі. Для випікання застосовують металеві й
бляшані форми, які часто зберігаються вже
протягом півстоліття. Найпоширенішими під
видами гончарного посуду, яким користували
ся донедавна, були горщики різного розміру
(більші з них носять назву «горнець», «баняк»
і розрізняються за призначенням), молочні
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тім підсушували в печі, своєрідно перевіряючи
температуру: «Трошечки в печі натопити, лиш
трошечки-трошечки: кидают тако муку, чутьчуть, а мука так горит – значит, дуже напале
но. А так, шо мука менче кукурузєна горит –
значит, трошки напалено, так, аби засунути
в піч, і так тільки за один раз висихают. Ну
піч, жар вигорнутий, і тако дрібочку муки: ага,
мука дуже горит, значит, дуже напалена, нехай
вистигає. А єк вона вистигне, отоді поставити
гриби, і за один раз сутки» [13]. Із грибами ва
рили юшку, відварені гриби споживали окре
мо, заправляючи олією, товченим часником, у
скоромні дні – сметаною. З 60‑х років ХХ ст.
гриби починають маринувати.
На покутській частині Косівщини здавна
найрозвиненішим було городництво, займа
лися також садівництвом, виноградарством,
вирощуванням садових ягід. Фрукти (яблука,
сливи) тут, порівняно з високогірною терито
рією, відігравали вагомішу роль у харчуванні.
Сушені фрукти і ягоди також масово продава
ли або міняли: «Ну то такі є суниці, суниці, а є
така домашня суниця, справжня домашня су
ниця, то приїхали заготовувачі, брали. Лиш то
називаєси «лісова», а ца називаєси «городня»,
домашна. То їх продавали, приходили, про
давали, мінєли за муку, мінєли за зерно, та й
так з того жили, і худобу тримали, та й земле
робство, скотарство, і бирше ніхто нікуда» [6].
Садівництво було найбільш розвинене в міс
течку Кути. Досить цікава історія його виник
нення. Згідно з привілеєм, наданим 18 липня
1715 року великим коронним гетьманом Йоси
фом Потоцьким, у новозаснованому місті мали
право осідати мешканці всякого стану й релігії,
які на п’ять років звільнялися від усіх подат
ків. Так тут оселилися євреї і вірмени [3, с. 81].
Друга хвиля вірменської еміграції припадає на
самий початок ХХ ст.: «А вже найбільше їх
поселення це було за Австро-Угорської імперії,
от коли Франц-Йосиф надавав землі для посе
лення, і то все. Вони привезли сюди дуже бага
то, вони привезли сюди з собою садівництво,
виноградарство, овочівництво, городництво
це, дуже багато культур різних таких, що в нас
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культурно-побутові й мистецькі зміни, які
також глобально впливали на перебіг націо
нальних традицій та збереження матеріаль
них і духовних цінностей. Ураховуючи те, що
народна їжа й харчування як важлива галузь
культури нації значною мірою відображає со
ціально-економічні й історичні умови розви
тку етносу, матеріальну й духовну спадщину
і водночас є найконсервативнішим та найменш
підлеглим зовнішнім впливам елементом жит
тєдіяльності народу, у ній збережено чимало
чинників, які в процесі дослідження склалися
в цікаву й самобутню картину побуту та історії
українських горян.
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глечики (у кожному селі вони мають свої на
зви: «збанок», «глєчик», «водопійче», «гор
нєтко для молока»). Фактично все виробни
цтво гончарного посуду було зосереджене на
території Покуття, зокрема й у місті Косові, де
на сьогодні надзвичайно розвинена мальована
кераміка, аналогів якій важко знайти на світо
вому рівні.
Отже, у системі народного харчування на
Косівщині виявлено локальні особливості,
що характеризують порубіжну зону взаємо
впливів Гуцульщини і Покуття, сільської і
містечкової культур. Протягом ХХ ст. тут
відбувалися значні історично-економічні та
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ТРА ДИЦІЇ НАРОДНОГО Х АРЧУВАННЯ ГУЦУЛІВ
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У статті розглянуто систему традиційного харчування гуцулів у контексті життєзабезпечення етносу.
Проаналізовано вплив міжкультурних та глобалізаційних чинників у системі сучасного харчування населення
(за матеріалами польових досліджень Верховини).
Ключові слова: гуцули, народна кулінарія, раціон, «бануш», гуслянка, «буришник».

Е

The article considers a system of the Hutsul traditional nourishment in context of ethnic life sustenance. There has been
analyzed an impact of cross-cultural and globalization factors in the population’s modern nourishment system (after the materials
of Verkhovyna field research).
Keywords: Hutsuls, folk cookery, diet, banush (a kind of thick corn gruel cooked with sheep fat), huslianka (baked and
clotted milk), buryshnyk (a kind of bread made of potatoes and corn meal).

Дослідження традицій народного харчу
вання є складовою сучасної етнологічної нау
ки. Серед інших аспектів матеріальної культу
ри саме система харчування зберігає етнічну
своєрідність і характеризується найбільшою
стійкістю та консерватизмом.
Джерельною базою статті є польові матеріа
ли автора: інтерв’ю з двадцятьма мешканцями
тринадцяти населених пунктів Верховинсь
кого району. Для отримання порівняльного
матеріалу проведено опитування в с. Яворів
Косівського району та с. Микуличин Ярем
чанської міської ради.
Перші описи харчування населення Гу
цульщини датуються кінцем ХІХ – початком
ХХ ст. Локальні особливості народного хар
чування гуцулів висвітлено в контексті ана
лізу системи харчування українців у працях
Л. Ф. Артюх [1]. Історіографія дослідження
харчування українців Карпат детально роз
глянута в праці Т. Гонтар [2]. Монографічні
дослідження щоденної та обрядової їжі були
здійснені в 1970‑х роках. Свою статтю ми при
святили характеристиці моделі харчування
гуцульського населення Верховинського ра
йону. Основні завдання роботи полягають у
висвітленні сучасних традицій народного хар
чування з виокремленням давніх елементів та
визначенням інновацій. В основі опису народ

ної кулінарії – щоденна та святкова трапеза
гуцулів.
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Основні риси моделі харчування
гуцулів Верховини
Сьогодні страви з картоплі, кукурудзи та
бобових становлять значну частину як щоден
ного, так і святкового харчування населення
Гуцульщини. Природні умови сприяють виро
щуванню саме цих культур.
Картопля отримала широке визнання лише
із середини ХІХ ст. Її смакові якості, кало
рійність, пристосованість до кліматичних осо
бливостей гірських районів зумовили широке
розповсюдження цього овочу на Гуцульщині.
З одинадцяти назв картоплі, що побутують
у різних регіонах України, три – «буришка»,
«бараболя», «ріпа» – зафіксовано нами у Вер
ховинському районі та с. Микуличин Ярем
чанської міської ради.
Крім того, що картоплю відварюють чище
ною, у лушпинні або товчуть, з неї готують і
складніші страви: «буришник» («барабуля
ник»), «книші», «кишки», «перевертеники»,
«терчиники», «деруни» тощо.
«Буришник» замінює хліб; кілька десяти
літь тому його пекли щодня майже в кожній
родині. Цю страву й сьогодні споживають
здебільшого люди літнього віку. Варену кар
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на. У побуті їх називали «сірими пирогами» [6].
З білого (пшеничного) борошна намагалися
пекти печиво на Різдво, Великдень, весілля.
Поширеною щоденною стравою залиша
ється «кулеша». Існує два різновиди цієї стра
ви. Звичайну «кулешу» готують з кукурудзя
ного борошна, звареного в окропі. Найбільш
розповсюджена «кулеша» не у вигляді рідкої
каші, а переважно у вигляді хліба. Раніше її
нарізали на шматки за допомогою звичайної
нитки. Нині готують таку страву, як «кулеша
на буришці». Для її приготування в окріп ки
дають подрібнену варену бараболю, додають
борошно (переважно – кукурудзяне [19], але
трапляються рецепти з використанням ячмін
ного) [5]. Їли «кулешу» з бринзою, сметаною,
солониною (солоне сало) або з «джоринами»
(шкварками). Ще в середині ХХ ст., коли не
завжди можна було купити дріжджів, опару
для хліба замішували з картоплі.
Значне місце в щоденному раціоні посідає
молоко та молочні продукти. Старші люди лас
каво називають молоко «Божою росою». До
сьогодні зберігаються рецепти виготовлення
сиру, бринзи, гуслянки, сметани. «Кипятили
молоко, насипали там чи у вєдро, чи були ко
лись коновки мали, дерев’єні такі, і наливали
гуслянку так, ну, шо є така, залишок. Але мо
локо повинно вистигнути так, шо палець мож
на тримати, аби вона добре вишла. Як палець
не парить, то вже можна підкладати [заквас
ку. – Т. В.] [6]. Гуслянку вживають як щодня,
так і на свята. У спекотну погоду п’ють гуслян
ку, розмішану з водою. Такий напій називають
«розвід». Поширеними щоденними і святкови
ми стравами залишаються голубці (невеличкі
з «квасної» капусти з рисом, кукурудзяною
крупою або борошном, салом та великі зі сві
жої капусти з додаванням до начинки м’яса),
вареники (місцева назва «пироги»), барабуль
ка з олією, борщ, «зупа», «росівниця» тощо.
М’ясні страви й надалі є переважно свят
ковою та недільною їжею. Розводять свиней,
овець; качок, індиків та курей у господарстві
небагато. У сучасний період свиней колють
переважно два рази на рік: у листопаді та пе
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топлю товкли з борошном (кукурудзяним,
пшеничним) і пекли на капустяному листі.
Для приготування «книшів» відварену в
лушпинні картоплю охолоджують, чистять,
товчуть, додають борошна й солі. Заготов
лену масу кладуть на дно форми, потім шар
бринзи, зверху знову кладуть товчену кар
топлю й запікають. Останнім часом поширився
простіший варіант приготування цієї страви
під назвою «картопляники», для приготуван
ня яких картоплю змішують з бринзою, а по
тім викладають у форми і запікають. «Пере
вертеники» готують за технологією, подібною
до технології приготування «книшів», різниця
тільки в тому, що в «тісто» кладуть сиру терту
картоплю. Страву «кишки» готують, як до
машню ковбасу, але на основі продуктів рос
линного походження. Свинячі кишки чистять
і начиняють сирою тертою картоплею, зміша
ною з кукурудзяним борошном грубого по
мелу, заправленою цибулею, «чебриком» [19].
«Терчиники» печуть із сирої тертої картоплі,
перемішаної з борошном [18].
У рідкі страви – гуцульський борщ, «ро
сівницю», як правило, картоплі не додають.
Її можуть подати окремо як замінник хліба.
У сучасній трапезі – як святковій, так і що
денній – невід’ємною складовою став дріж
джовий хліб із пшеничного борошна. Як за
значають респонденти, такий хліб (місцева
назва – «кислий хліб», «палєниця») набув по
ширення в другій половині ХХ ст. Пшеничне
борошно привозять з інших регіонів України.
Упродовж ХХ ст., за даними опитування, за
мінниками хліба були «буришник» («барабу
ляник», або корж), «кулеша» і просто варена
картопля. Деякі респонденти повідомили, що
й сьогодні до окремих страв замість хліба по
дають варену картоплю (наприклад, до голуб
ців або до «росівниці»). У селах та присілках,
розташованих високо в горах, респонденти
пам’ятають хліб, спечений з ячмінного борошна,
замішаного з меленими бобами [5]. Для опари
замість дріжджів використовували варену ба
раболю, замішану на гуслянці [7]. Навіть «пи
роги» (вареники) готували з ячмінного борош
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заборон, наявністю страв, які вже вийшли зі
щоденного харчування і мають лише ритуаль
ний характер.
Найбільш збереженими сьогодні є перед
різдвяна (увечері 6‑го січня) і великодня  
трапези. Перший Святий вечір припадає на
останній день передріздвяного посту. Навіть
якщо людина не постувала впродовж Пили
півки, однак 6‑го січня вона дотримується
правила не їсти нічого цілий день, а на вечерю
готувати тільки пісні страви. На Святий вечір
(«Свєт вечір») серед обов’язкових 12 страв
(хоча окремі респонденти стверджують,
що правило приготування саме дванадцяти
страв є сучасним і в першій половині ХХ ст.
його ще не було) [3] обов’язково мала бути
«пшениця» (варена пшениця з товченими
волоськими горіхами, маком, халвою), пісні
гуцульські голубці, гриби, «пироги» (варени
ки) з повидлом, бараболею, маком, «сливки з
фасулями», пампушки, «біб».
Головною стравою на Святий вечір вважа
ється варена пшениця. Саме з неї розпочина
ють вечерю. У селах Верховинського району
пшеницю не замінюють рисом, як це сьогод
ні спостерігається в інших областях України,
наприклад південних. Тільки старші люди
згадують давню назву цієї святвечірньої стра
ви – «глогаза» [3], люди середнього віку на
зивають варену пшеницю «кутею», однак до
дають, що це не місцева назва.
Окремі свідчення, записані переважно в
гірських оселях, дають змогу припустити, що в
давнину основною обрядовою стравою на Свя
тий вечір могли бути варені боби («біб). «А біб
кличе вечерю. Кидають перший біб. Давно це
було. Як помоляться да сідають за стіл, пер
ший беруть бобу... Тай я пам’ятаю береться
біб та метається. Так шоб маржинка там пло
дила. Усьо-усьо плодило. Давно це було» [7].
Сьогодні респонденти нечасто згадують давню
функцію «кликати вечерю», але в багатьох осе
лях миска з вареними бобами є обов’язковою
складовою святкової трапези.
Давньою стравою можна вважати «сливки
з фасулями». Відварені окремо сушені сливи
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ред Паскою. Часто запрошують людину, яка
вміє акуратно та правильно зарізати худо
бу – «рєзника». Насамперед обробляють сало
(«солонину»): нарізають на шматки, солять у
банках; раніше його складали у «бербениці» –
високий дерев’яний посуд округлої форми.
М’ясо розбирають і сортують на ковбасу, «бу
женицю», для приготування картоплі, «зупи»
(суп), кістки та реберця коптять («будети»).
Найкраще для копчення підходять букові та
яблуневі дрова [4]. Поширеними м’ясними
стравами є «бужениця» і «студенець» (нині
цю страву частіше називають «холодець»).
Для «бужениці» м’ясо не менш ніж два-три дні
витримують у маринаді (вода, сіль, часник,
лавровий лист, чорний перець), а потім коп
тять («будять») [4].
Сьогодні господині для приготування окре
мих страв використовують соняшникову олію,
яку купують у магазинах; сорок-п’ятдесят ро
ків тому ще споживали льняну або конопляну,  
виготовлену в домашніх умовах. Могли також
споживати гарбузову [9], горіхову (з волось
ких горіхів) олію [12], навіть т. зв. «жир» –
олію з насіння бука [13].
Серед безалкогольних напоїв споживають
згаданий вище «розвід», молоко, просту воду,
«вар» (компот із сушених фруктів). Разом з
трав’яними чаями, що готують за давніми ре
цептами (з гілок фруктових дерев, гірських
трав), споживають чорний чай. Зелений особ
ливої популярності не має. За останні двад
цять п’ять років улюбленим напоєм стала чор
на кава – розчинна або натуральна.
Особливості природно-кліматичних умов
Карпат зумовили низький показник спожи
вання овочево-фруктових рослин та широке
споживання дикорослих їстівних, насамперед
суниці, чорниці (місцева назва «афіни»), ожи
ни («чорниця»), брусниці («гогодзи»), малини
а також грибів («білі», «рижкі», «лисички»).
Їжа в обрядах календарного циклу
Усталеними є традиції побутування обря
дових страв. Святкові трапези характеризу
ються збереженістю певного ритуалу дій та
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чотирьох кутах столу по головці часнику, «щоб
сатана не мав сили в моїй хаті». Під стіл мо
жуть класти кінське сідло, ножиці, часто стіл
перев’язують червоною ниткою.
Перед вечерею всі члени родини обов’язково
моляться. Вечерю розпочинає або старший чо
ловік – господар, або «хатня» – старша жін
ка, яка веде домашнє господарство. Під час
вечері діє заборона вставати і виходити зі сто
ла до того як закінчиться трапеза.
Обов’язково на Свят-вечір печуть «колачі»,
бажано із пшеничного борошна вищого ґатун
ку, але 6‑го їх не їдять, хоча вони обов’язково
мають бути на столі. Буває, що стоять «кола
чі» до Васильного вечора і навіть до Видорщі
(«Водохреща»).
Примітно, що страви на Святий вечір і Ве
ликдень ставлять на стіл у великих мисках,
їдять по черзі з кожної миски ту чи іншу страву.
Ще не так давно (навіть у 1970–1980‑х рр.)
в окремих далеких присілках повсякденну їжу
члени родини споживали з загального посуду,
кожен мав свою ложку. Сьогодні цієї давньої
традиції дотримуються під час Великодньої
трапези та Святої вечері.
На Різдво (7-го січня) вже їли молочні та
м’ясні страви.
На Василя (з 13‑го на 14‑те січня) господи
ні намагалися накрити багатий стіл. Доставали
пшеничного борошна, пекли паляниці, «книш»,
варили «пироги» (вареники) з бринзою, готу
вали м’ясні страви, «бануш». Дівчата ворожили
на майбутнього чоловіка: ставили «пироги» із
сиром і запускали голодного кота –   котрої з
дівчат вареника з’їсть, та має віддатися (тобто
вийти заміж) в цьому році [16].
На зимові свята, починаючи з Різдва, од
нією з найулюбленіших страв був «бануш».
Його готують з кукурудзяного борошна, зва
реного у сметані.
Цикл зимових свят закінчується Водохре
щем. Напередодні свята – другий Святий ве
чір. Готують ті самі страви, що й на перший,
однак у меншій кількості.
Про Масляну (Масницю) респонденти
згадують нечасто. Їдять молоко, сир, «пироги»
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та квасолю перемішують, останнім часом іноді
додають цукру. Пампушки – солодка страва
зі смаженого на олії тіста.
Рибу на Гуцульщині на вечерю готують
рідко. По‑перше, раніше вона була менш до
ступною. По‑друге, побутують уявлення, що
«риба має кров», тому це не пісна страва, або
якщо поставити рибу на Святий вечір, то в ро
дині цілий рік будуть сварки [4].
На особливу увагу заслуговують дії та за
борони магічного характеру, яких дотриму
ються не лише під час вечірньої трапези, а й
упродовж цілого дня. Так, за традицією не
їдять до вечері, до «першої зірнички». Перед
тим як родина сідає за стіл, необхідно «заку
тати» худобу. Продовжує побутувати звичай
«носити вечерю» «за прости, Біг», тобто за
упокій душі померлих родичів. У новий посуд
кладуть частину всіх приготовлених страв і
несуть до сусідів і родичів. Подекуди (напри
клад у селах Криворівня, Вигода, Барвінково)
6‑го січня відвідують цвинтар та поминають
душі померлих родичів. На Гуцульщині вече
рю носять перед тим як родина сяде за свят
ковий стіл. До цього дня окремі респонденти
продовжують традицію закликати померлих
родичів на вечерю та залишати для них лож
ки на столі: «Пам’ятаю, дєдя ложками стука
ли на дворі і кликали померлих: “Всі померші
душі, приходьте на вечерю“. Ложки потім на
столі лишають» [10]. За старовинним звича
єм також можуть ставити «під вікно потроху
12 страв, бо стареня казали: “Ангелики при
йдуть”» [15].
Ритуальний характер має все, що стоїть на
святковому столі або під ним. Усі респонден
ти повідомили про обов’язкове підкладання
під скатертину отави, мотивуючи це тим, що
«Христос народився в сіні». Цій отаві надають
магічного значення: спалювання її з молитвою
може зупинити бурю, град, вітер; трапляються
й більш архаїчні вірування, наприклад, під час
спалювання цієї отави слід сказати «Керелей
ся» (від грецького «Киріє, елейсон» – «Гос
поди, помилуй»), для того, щоб «вовчі зграї
розбігалися» [14]. Також можуть покласти на
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санку. Писанки замовляли жінкам, які виго
товляли їх задовго до свята. Святкову трапезу
розпочинали молитвою. Продукти з «дори»
викладали на стіл: перша страва, якою розгов
лялися, було освячене, нарізане шматками (на
відміну від цілих крашанок в інших регіонах
України) яйце, потім уже м’ясні продукти і сир.
Трапезу розпочинає голова родини. Він з’їдає
половину освяченого яйця, а потім ділить його
між іншими членами родини [11]. Великодня
трапеза також обов’язково закінчувалася мо
литвою.
Інші календарні свята відзначають, го
туючи звичайні страви, серед яких перевага
надається гуцульським голубцям, «банушу»,
гуцульському борщу.

Е

із сиром [15]. Незалежно від церковних кано
нів, цього тижня споживають м’ясні продукти.
Останній день Масляної – неділя перед по
чатком Великого посту – називається «Пу
щенням». За свідченнями більшості респон
дентів, у цей день можна їсти все.
Великодню передує строгий Великий піст.
Сьогодні більшість господинь намагаються
спекти великодній хліб у домашніх умовах.
Обрядовий хліб на Пасху на Гуцульщині буває
двох видів: «паска» і «бабка». Печуть їх пере
важно в суботу, іноді – у четвер. До складу
«бабки», на відміну від «паски», додають бага
то сметани, яєць, цукру. Раніше паска не була
солодкою і за смаком нагадувала хліб [19].
Звичай прикрашати зверху паску білою
глазур’ю та крашеним пшоном не був поши
реним у цьому регіоні. Прикраси (пташки,
косички, квітки, хрестики) виробляють пере
важно з тіста. Для освячення паски та бабки
використовують спеціальний дерев’яний по
суд – «пасківник».
Господині ретельно зберігають та переда
ють своїм донькам і невісткам сімейні рецепти
великоднього печива, серед якого можуть бути
й такі види солодких хлібів, які печуться тіль
ки в тій чи іншій родині, наприклад «великод
ник», «медівник» [19], перепічка (солодка бу
лочка) тощо.
Для розговіння після посту готують т. зв.
«дору» – у спеціальний посуд («корінники»,
«коновки») складають порізані шматками
хліб, ковбасу, «буженицю», «солонину будже
ну», «сир гледжаний», яйця, зверху знов хліб,
часник і обов’язково писанку. Окремо готують
тарілки з пасхальною їжею, щоб віддати бід
ним «за прости, Біг», тобто пом’янути помер
лих родичів.
З приготуванням до святкування Велико
дня пов’язані прикмети, яких дотримуються чи
мало родин і сьогодні: «дору» треба скласти до
заходу сонця, тоді будеш встигати добре пора
тися по господарству; хто раніше прийде з пас
хальної служби додому, тому щастить цілий рік.
Після повернення зі служби всі члени роди
ни вмивалися водою, у яку клали освячену пи
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Їжа та трапези в обрядах
життєвого циклу
Величезна роль обрядової їжі зберігається
на весіллі та на поминальних трапезах.
У сучасний період фіксується збереженість
посади старшої кухарки, яка обслуговує весіл
ля. Часто вміння готувати й організовувати
весільні столи передається від доньки до ма
тері. Кухаркою може стати жінка, яка смачно
та акуратно готує. Інших вимог не висувають.
Весілля святкують у суботу та неділю. Ще
кілька десятиліть тому кухарка розпочинала
роботу з понеділка, сьогодні – частіше із се
реди. На кожен день були чітко розплановані
види робіт. У перші дні (понеділок, вівторок)
пекли печиво, тепер його переважно купу
ють [11]. У середу різали худобу, розбирали і
сортували м’ясо. Бувало, що це починали ро
бити у вівторок [16]. «Стегонці – на борщ, ве
ликі кості – на холодець. Без косточок борщ –
не борщ. Розбирали мнєсо на бараболю, мясні
рулети, «заєць» – мясний хліб, ну то давно,
а зараз кажуть – хлібці. У ньому має бути
усередині яйце» [16]. Четвер присвячували
приготуванню чималої кількості гуцульських
голубців із квашеної капусти. Так, за свідчен
ням жінки, яка тривалий час була весільною
кухаркою, готували не менше 6–7 двадцяти
літрових горшків голубців [8].
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Весільна трапеза не обходиться без гу
цульського борщу (ще одна назва – «бура
ки»). Готують його на бульйоні з вудженого
(копченого) м’яса та квашених білих буряків,
без картоплі, заправляють смаженою на салі
цибулею, обов’язково додається «чебрик».
У деяких селах борщ готують із червоних
буряків.
Кілька десятиліть тому обов’язковою
останньою стравою на весіллі була каша. Це
міг бути «бануш». «Скільки я не кухарила,
завжди був бануш» – згадувала кухарка з
смт Верховина [16]. У с. Яблуниця варили
т. зв. «гуцульську кашу» з кукурудзяної кру
пи, подавали її з гуслянкою. Пізніше до куку
рудзи стали додавати рис [8]. У другій поло
вині ХХ ст. обов’язковою останньою стравою
на весіллі була молочна рисова каша. Сьогодні
кашу майже не готують на весіллі.
Треба підкреслити, що за останні півсто
ліття весільний стіл став багатшим як кількіс
тю страв, так і їх різноманітністю.
Весільний обрядовий хліб на Гуцульщи
ні – «калач». Його виробляють із пшенично
го борошна, він має круглу форму, прикраша
ють квітами, пташками з тіста. Ще недавно
гості, ідучи на весілля, брали кілька калачів
(їх могло бути чотири) і салом. Тепер здебіль
шого несуть горілку. Родичі молодих також
готували 12–15 калачів: «Два калача стави
ли під весільне деревце, чотири – лежали на
краї стола, де сиділи молоді перед тим, як йти
до спису, молоді і гості вклонялися калачеві,
бо це – багатство, добро, здоров’я», беруть
калачі до розпису, там молоді дивляться че
рез калач – скількох дітей будуть мати, по
калачеві давали секретареві і голові сільради,
під час вінчання батько і мати (хрещені бать
ки) тримали калачі на плечах молодих [8].
На хрестини спеціальних обрядових страв
не готують. Як правило, гостей пригощають
тим, що вважається гуцульськими страва
ми: «банушем», голубцями, різноманітними
м’ясними стравами.
Готуючи поминальні страви, строго дотри
муються пісних днів. Імовірно, раніше в день

похорону столи накривали до того, як покійни
ка віднесуть на цвинтар. Сьогодні ця традиція
зберігається лише в гірських селах та присілках.
На поминальній трапезі найпоширенішими
стравами є борщ, гуцульські голубці, «студе
нець», останньою стравою є рисова молочна
каша з гуслянкою. Нині почали готувати біль
ше видів страв.
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Харчові заборони
Стійкими залишаються деякі харчові забо
рони. Так, наприклад, жінки, у яких померли
діти, до Івана Купала не вживають ягід: «Не
можна їсти до Івана черешні, малини, афени, ну
ягоди всякі, а то на тому світі дитині не дадуть
і скажуть, що твою ягоду свиня з’їла» [17]. На
Головосіка забороняється їсти все, що нагадує
«голівку»: мак, часник, капусту [20], рибу,
яблуко [15] тощо.
Важливу роль в організації харчування,
сезонності певних харчових заборон відігра
ють пости (місцева назва – «говіни», також
пісні дні ще називають «сухими»). Пісну їжу
найчастіше називають «сухою», трапляєть
ся також назва «божка» [4]. Зазвичай упро
довж року постують у понеділок, середу
і п’ятницю – або у всі ці дні, або вибірково,
узявши якусь обітницю: за здоров’я та щас
тя дітей, особливо, коли син служить в армії,
за себе, за худобу. Крім понеділка, середи і
п’ятниці, деяких одноденних постів (наприклад
11 вересня – день Усікновення голови Іоанна
Предтечі), дотримуються чотирьох багато
тижневих постів: перед Великоднем (Великий
піст, Великодній піст – назва в с. Криворівня,
Дземброня); перед святом Петра і Павла (Пе
трівка, буває велика й мала – назви в с. Верх
ній Ясенів), перед святом Успіння Пресвятої
Богородиці (Богородницький піст – назва в
с. Дземброня, Посток – назва в с. Криворів
ня); перед Різдвом (Пилипівки, Пилипівка,
Пилипочний піст тощо).
Складність природно-кліматичних умов,
особливості господарської діяльності в гір
ській місцевості, тяжка праця зумовили певні
особливості пісного столу гуцулів. Так, чи
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З розповідей респондентів видно, що пере
важна більшість працездатного населення до
тримується лише названих днів посту, а також
першого та останнього тижнів Великого посту.
Інші дні постують  або «набіло», тобто вжива
ють молочні продукти і не їдять м’яса, або до
зволяють м’ясні страви. Головні заборони під
час посту стосуються розваг: не можна пити,
співати, танцювати, грати весілля.
Показово, що під час посту більше готу
вали страви, які вважаються найбільш арха
їчними. Цю рису пісного раціону відзначила
дослідниця української кухні Л. Ф. Артюх [1,
c. 81].
Постити за всіма правилами діти починали
з п’ятнадцятирічного віку [7].
Система харчування гуцульського насе
лення характеризується збереженням архаїч
них рис у засобах приготування й споживан
ня їжі, домінуванням бобових, картопляних
та круп’яних страв (насамперед з кукурудзи)
та значним відсотком молочних продуктів.
За останні десятиліття поширилися страви із
пшеничного борошна першого сорту, які вхо
дять не лише до святкового, а й щоденного ра
ціону. До цього часу салати зі свіжих овочів та
солодощі вважаються розкішшю й готують їх
на великі свята та для гостей.
При приготуванні обрядових страв, зокре
ма й пісних, простежується стійкість етнічних
традицій.
Загалом, незважаючи на локальні особли
вості, зумовлені насамперед природно-клі
матичними умовами, система традиційного
харчування гуцулів формувалася на загально
українській основі.
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мало людей під час багатотижневих «говін»
«постили по‑білому» або «набіло», тобто
м’ясних продуктів не вживали зовсім, а яйця
і молочні їли у вівторок, четвер, суботу та не
ділю. Найстрогішими були перший і останній
тижні Великого посту. У перший великопіс
ний день – «Москотавний понедівнок» (інша
назва – «запусний понедівнок» [17]) – за на
родними уявленнями, нічого не можна роби
ти. Посуд ретельно ошпарюють, щоб змити
залишки скоромної їжі. Поширеними пісними
стравами є пісні голубці з «квасної» капусти
з кукурудзяною крупою, часником, бараболя,
повидло, «пироги» (вареники) з олією та ци
булею тощо (записано в с. Бистрець), узвар
із сушениць, буряки квашені, «киселиця» –
відварені сливи та груші протирали крізь
сито й підбивали кукурудзяним борошном,
«терчиники» тощо (записано в с. Дзембро
ня). У селах або присілках, розташованих
високо в горах, пісний раціон був скромні
ший: боби, квашені білі «бураки», відварені
й заправлені олією та часником, квашена ка
пуста, горох, сушені сливи [5]. Особливо ре
гламентованим щодо роботи та прийому їжі
є останній тиждень Великого посту, зокрема
п’ятниця та субота. У п’ятницю забороняєть
ся всяка робота, споживання навіть пісної
їжі: день присвячують посту та відвідування
храму. Основні підготовчі роботи до Вели
кодня припадають на четвер та суботу. Тра
пляються випадки, коли людина повечеряє в
четвер, а в п’ятницю та суботу до Великодня
не їсть нічого. Однак цього строгого правила
дотримуються тільки окремі люди, переваж
но літнього віку.
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Стаття присвячена особливостям весільного обряду Верховинського району Івано-Франківської області. На
основі залучення польових матеріалів автора визначено локально-територіальну специфіку ритуальної, атрибу
тивної, термінологічної канви традиційного весілля, простежено динаміку його змін протягом останніх десятиліть
ХХІ ст.
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The article deals with the peculiarities of wedding ceremony of Verkhovyna District in Ivano-Frankivsk Region. By attracting
the author’s field materials, there have been detected the locally territorial specifics of ritual, attributive and terminological outline
of traditional wedding, there has been also retraced the dynamics of its changes over the last decades of the ХХІst century.
Keywords: Hutsul wedding, tradition, ceremony, rite, attribute.

Основу цього дослідження складають по
льові матеріали, зібрані автором у селах Вер
ховинського району Івано-Франківської об
ласті. У розвідці репрезентовано 7 сіл: Верхній
Ясені́в, Зама́гора, Зеле́не, І ́льці, Кривопі́лля,
Криворі́вня, Устері́ки. У статті визначено ло
кально-територіальну специфіку обрядової,
атрибутивної, термінологічної канви весілля,
простежено динаміку її змін протягом остан
ніх десятиліть ХХІ ст. Хронологічно польові
матеріали охоплюють середину ХХ – початок
ХХІ ст. і базуються на інформації, отриманій
від жінок віком від 16 до 88 років, які або самі
виходили заміж в означений час, або знають
про особливості весілля зі слів батьків.
Інформанти зазначають, що раніше весілля
грали найчастіше взимку протягом двох днів –
у середу та четвер. Нині весільний час утратив
свою прив’язаність до пори року, тому молодих
на конях у верховинському селі можна побачи
ти як улітку, так і взимку. Щодо днів тижня,
то сьогодні святкування припадає на суботу
й неділю. Про місце його проведення батьки
«кнєзі» (молодого) і «кнігині» (молодої), як і
раніше, домовляються на «ста́ростах».
Здавна вибір пари цілковито залежав від
уподобань батьків, які самостійно вирішува
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Весільні звичаї та обряди займають одне
із центральних місць у системі сімейної обря
довості. Яскравим проявом живучості давніх
українських народних традицій і обрядів на
території гірської України є феномен гуцуль
ського весілля. Його вивченням займалося
багато дослідників матеріальної та духовної
культури Гуцульщини. Серед них варто на
звати С. Витвицького [1], В. Гнатюка [2],
Р. Кайндля [11], В. Шухевича [13], П. Шеке
рика-Дониківа [12]. Усі вони визначають гу
цульське весілля як найважливіший родинний
обряд, який законсервував у собі значущі са
кральні й театральні елементи.
Незважаючи на появу на початку ХХІ ст.
значної кількості інноваційних обрядових
елементів, гуцульське «вісілє́» продовжує
зберігати високий рівень традиційності. За
твердженням Я. Зеленчука, ступінь її збе
реженості значно вищий порівняно з Бойків
щиною, Покуттям та Лемківщиною, де «об
ряд весілля суттєво змінився, аж до втрати
автентичності» [10]. Водночас деякі елементи
обрядовості подекуди виходять із загально
го вжитку, однак їх сакрально-ритуальний
зміст залишається в пам’яті респондентів
різного віку.
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Сучасні батьки значно демократичніше
виховують своїх дітей, тому вибір подруж
ньої пари став переважно особистою справою
молоді.
Примітно, що раніше досить рідко молод
ших дітей віддавали заміж / одружували пер
шими. У народі казали, що цього робити не
можна – старші «залишаться в дівках / па
рубках». Однак через бідність батьки багато
дітних сімей подекуди змушені були порушу
вати це правило.
До традиційних структурних компонентів
місцевого весільного обряду, за матеріалами
польових досліджень, належали «ви́знавки»,
«ста́рости», «вінки́», «зачи́нанє», власне
«вісілє́» та «смії́ни» (через тиждень після
весілля). Поступово необхідність ходити у
«ви́знавки» зникла, оскільки молоді люди по
чали знайомитися самостійно, тому знали про
наміри батьків заздалегідь. Відповідно змен
шилася ймовірність почути відмову.
За традиційним сценарієм, після поперед
ньої згоди батьків нареченої, отриманої на
«ви́знавках», представники роду нареченого
«йшли у ста́рости». До їхніх атрибутів нале
жала горілка й лише подекуди хліб, яким обмі
нювалися батьки на знак згоди дітей на шлюб.
На сватанні молода обдаровувала старостів
рушниками й «колача́ми».
На Верховинщині не було зафіксовано зга
док про звичай «давати гарбуза». Очевидно,
це зумовлено тим, що в гірських районах така
овочева культура (гарбуз) практично не куль
тивується. Однак і словесна відмова для мо
лодого гуцула була великою образою, тому він
міг помститися дівчині, ще під час сватання.
Подібний випадок був у с. Устеріки. Почувши
про наміри обраниці почекати із заміжжям,
хлопець «прити́с гузи́цив [сідницями. – С. М.]
двері», щоб до неї більше не приходили ста
рости. І справді, після цього молода гуцулка
дуже довго не могла вийти заміж [5].
На «старостах» поширеними були ме
тафоричні тексти про «мисливців», які за
«куни́цив сі гони́ли» [5]. Мотив полювання
під час гуцульського сватання перегукується
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ли долю своїх дітей навіть усупереч їхній волі.
Будь-який спротив з боку молоді жорстоко
карався. Одним із прикладів розплати за не
слухняність є розповідь, записана в с. Зама
гора. В одного із замагорських «ґаздів» була
шістнадцятилітня донька. Якось до неї почав
ходити парубок, який лише стояв за воріть
ми і мріяв її побачити. Дівчина, знаючи, що
батько цього не схвалить, довго йому від
мовляла. Але через деякий час таки наважи
лася на зустріч. Молоді люди постояли біля
воріт, поспілкувалися й розійшлися. Дізнав
шись про це, батько з матір’ю били дівчину
«корбаче́м» по черзі – поки один бив, інший
відпочивав, і навпаки. Отримавши важкі ті
лесні ушкодження, юна гуцулка померла че
рез дев’ять днів [8].
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і встромляли в «колач». Після завершення
ритуалу молоді з «дружками» і «дружбами»
йшли запрошувати гостей на весілля. Кла
сичним зверненням до тих, кого запрошували,
було традиційне для різних регіонів України:
«Просив дє́дя і мама, та й я вас фа́йно прошу
до нас на вісілє́». Особливість місцевої говірки
демонструють лексеми «дє́дя» (тато), «фа́йно»
(гарно), «вісілє́» (весілля).
У четвер зранку молодят готували до вінця.
Високим рівнем збереженості в межах Верхо
винського району характеризується інститут
«убиральниць» – щасливих у шлюбі жінок,
які не лише одягали та зачісували молоду, але
й виготовляли для неї власноруч до сходу сон
ця весільний «віночок». До того ж виконувати
цей ритуал можна було лише натщесерце.
Вінок дозволялося шити або в понеділок,
або в четвер. Напередодні дівчата-«дружки»
збирали «барвєнок» і зносили до хати «уби
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із загальноукраїнською традицією. Старостам
під час сватання замість справжньої нареченої
могли вивести «підмінну», щоб переконатися,
чи вони прийшли до тієї хати. В одному із до
сліджених сіл був зафіксований кумедний ви
падок, коли старості спочатку запропонували
старшу сестру нареченої, потім середню, а на
останок – його ж «любаску» (коханку).
Обов’язкового для українського весілля ета
пу приготування весільної випічки («коровайно
го» обряду) у верховинській традиції зафіксо
вано не було, оскільки, як засвідчив матеріал, у
межах району обрядовий хліб мав значно менше
ритуально-магічне навантаження й був репре
зентований переважно «колача́ми».
У середу напередодні весілля «дру́жки»
збиралися в хаті «кніги́ні», а «дру́жби» – у
хаті «кнє́зі», як казали, «на вінок», де вбирали
весільне «деревце́». Його виготовляли із сосни
або кедру, прикрашали саморобними квітами

Молоді. с. Кривопілля Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. 1954 р.
Світлина з приватного архіву С. Маховської
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«Віночок» «кнєзі» відрізнявся від «віноч
ка» «кнігині». «Убиральниця» на вінку для
парубка робила китиці з дубового листя. Він,
очевидно, символізував чоловічу силу молодо
го. Обидва атрибути (вінки молодої й молодо
го) після весілля подружжя обов’язково збері
гало протягом усього життя.
Весільний одяг молодих на Гуцульщині вра
жає своїм багатством і колірною гамою. Однак
він не був би таким виразним, якби «убираль
ниці» не дотримувалися послідовності одяган
ня тих чи інших частин строю. Спочатку моло
ду садовили на стілець на подушку, після чого
починали вбирати. Найперше одягали сороч
ку, потім – «ка́пці» й «постоли́» (давній тип
шкіряного стягнутого взуття). Поверх сорочки
«попру́жкою» (широкий тканий пояс) підпері
зували дві «запа́ски»: одну – спереду, іншу –
позаду. А зверху на «попру́жку» вішали від
трьох до семи хусток.
На другому етапі «убиральниця» мала за
плести коси дівчині-«кнігині». Посередині
голови вона робила проділ; у косу вплітала
«за́плітки» (косички, довжиною приблизно пів
метра, плетені з кольорової вовни), поверх яких
пускала «по́плітки» (батіжки), потім обидві коси
складала навколо голови в обруч, зв’язувала їх
«пере́в’язкою» і клала на лоба «чільце́» (подеку
ди кажуть «чілце́»). Від останнього вниз на плечі
«убиральниця» спускала «вулічки́», а на маківці
укладала послідовно стрічки з «лелі́тками».
Найпоширенішими прикрасами були «ко
ралі», «зґарди» (монети на нитці) та «се́лінка»
(килимок з бісеру), які необхідно було повіси
ти на шию молодій після вбирання головного
убору.
Потім на сорочку дівчині одягали кожух,
поверх якого через шию вішали «ранту́х».
Цікаво, що останній призначався лише для
дівчини; у весільному строї жінок, які вдру
ге виходили заміж, його не було. Подібні
застереження пов’язували також із «запас
ками»: дівчині одягали дві «запаски», а мо
лодиці – «запаску» і «хвартушок». На праву
руку молодим у давнину вішали «колачик» –
варений сир у хусточці, власноруч вишитій
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ральниці». Перш ніж розпочати роботу, жінка
клала на стіл «колач» і втикала в нього зовсім
нову голку. Основу «віночка» можна було ро
бити тільки із червоного сукна, зшитого чер
воною ниткою. За свідченням «убиральниці»
Василини Іванівни Яцковської із с. Устеріки,
колись одна майстриня використала для вінка
тканину чорного кольору, і наречена досить
швидко овдовіла [5].
Важливо, щоб «віночок» був зшитий одні
єю суцільною ниткою без «ґудзів» (вузликів),
тоді життя молодят буде гладким, без сварок
і негараздів. Оскільки раніше не було клею,
то «позлі́тки» (мішуру) на сукняну основу
«убиральниця» могла прикріплювати медом.
У вінку вона обов’язково ховала зубчик часни
ку (з метою захисту молодої від нечистої сили)
і маленький грошик (на багатство). Ззовні ві
нок, окрім «позлі́ток», прикрашали барвінком,
чим і завершувався процес.
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нареченою. В останню чергу на голову мали
причепити барвінковий «віночок», після чого
гуцульська «кнігині» була готова до вінця.
До весільного вбрання молодого входила
сорочка, «тузінки́» або «ґа́чі» (штани), кожух,
«пас» («вибиваний пояс»), «порошни́ц я» або
«тобі́вка» («пас» із торбочкою). На голову
хлопцеві одягали «борші́вку» або «креса́ню».
У руках наречений міг нести «ба́ртку» (топі
рець), як казали, для «ґонору» [4]. У сучасно
му розумінні наявність у молодого «ба́ртки»
свідчила про його «мажорність».
Після вбирання молодих відбувалося
«зачи́нанє» – батьки тричі обводили дітей
навколо столу, що символізувало початок ве
сілля. Важливою частиною автентичного гу
цульського обряду було недільне вінчання в
сільській церкві, яке супроводжувалося знач
ною кількістю обов’язкових дійств. Насампе
ред до них належали «виводини» і «прощі».
Після застілля молоді разом із «дружками»,
«дружбами» та батьками, тримаючись за
руки, утворювали живе коло й тричі обхо

дили весільні столи «за сонцем». На цьому
весільному етапі повсюдно в досліджених се
лах виконували обрядову пісню «Ой з‑за гіря
місяченьку»:
Ой з-за гіря місяченьку, з-за гіря,
Ой чєс тобі, молоденька з-застілля.
Зачінаї Божа днинка світати,
Чєс си тобі, молоденька, збирати [5].
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Після цього перед молодими стелили «ліж
ник», вони ставали на нього на коліна, і «ви
бірний» чоловік виголошував «прощу». Мати
дівчини в цей час тримала в руках «колач».
Після «прощі» батьки благословляли своїх ді
тей на шлюб.
До церкви наречені їхали кіньми (тради
ція зберігається й на сучасному гуцульсько
му весіллі). Той з молодих, хто приїжджав
першим, обов’язково чекав посеред дороги на
іншого. Зустрівшись, «кнєзь» і «кнігині» об
мінювалися подарунками. Те саме робили
«дружки» та «дружби». Обряд церковного
вінчання проводив священик за чітко ви

«Кнєзь» і «кнігині» на конях. с. Криворівня Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. 2012 р.
Світлина С. Маховської
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Ф

Молодий і молода дивляться крізь «колач» на сонце.
с. Криворівня Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. 2012 р.
Світлина С. Маховської

першим пранням обов’язково зв’язували за ру
кави, щоб повінчані завжди «були укупі» [5].
Наступним після вінчання весільним
дійством була урочиста зустріч молодих на
подвір’ї власного будинку. При цьому «друж
би» й батьки знімали «кнєзі» і «кнігиню» з
коней, ставали в один гурт навколо весільного
«деревця». Батьки вітали молодих із вінчан
ням і тричі обходили навколо них. Під час цьо
го обрядового обходу («за сонцем») мати тричі
частувала молодят та «дружбів» і «дружок»
медом, постійно кидала вгору зерна пшениці з
решета, які падали на молодих та гостей. Цей
весільний обряд у гуцулів називався «обси
пання молодих» і вважався одним з важливих
весільних дійств.
Про глибину української традиції свідчить
також звичай при зустрічі невістки батьками
молодого закривати піч. У народі вважали,
що якщо дівчина загляне в неї, уперше пере
ступивши поріг чоловікової хати, то свекруха
швидко помре.
Раніше, за традицією, гості йшли на весіл
ля з «бисагами» (подвійна торба, яка склада
ється з двох «бисажок») через плече. У тор
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значеним ритуалом. Для гуцулів – це основ
не сакральне дійство, кульмінація весілля.
Вийшовши із церкви, молоді дивилися крізь
«колач» на сонце, «щоб діти були круглі» (пов
ненькі), і «рвали» його на дві частини, щоб
визначити, хто буде господарем у домі. Після
вінчання пару також обсипали пшеницею, і всі
присутні вирушали до хати, у якій за домовле
ністю мало продовжуватися святкування.
Склад весільних чинів демонструє певні
локально-територіальні закономірності. Так,
окрім «дружок» і «дружбів», свідками під час
вінчання повсюдно були «куми́» – переважно
заміжні жінки («куми́») та одружені чоловіки
(«ку́ми»). На більшості обстеженої території
їхні функції виконували хрещені батьки –
«ма́тка» й батько. До обов’язків «шлюбних
батьків» («кумі́в») входило простилання в
церкві рушника перед «кнізєми» та утриму
вання над їхніми плечима «колачів» і свічок.
Вінчальний обряд для гуцула мав неаби
яке значення. Весільні атрибути, пов’язані з
церковним ритуалом, за народними віруван
нями, впливали на майбутнє життя молодого
подружжя. Зокрема, вінчальні сорочки перед

62

http://www.etnolog.org.ua

Спеціа льна тема випуску: «Су часний етнографічний обра з Гуц ульщини»

Заключним етапом гуцульського весілля
є «завивання молодої». Спочатку з «кнігині»
знімають «рантух», після чого вона «рубає»
вінок молодому, і навпаки. Розплітають «кні
гиню» або рідні брати, або «убиральниці», а
молодий «завиває» її хустиною, що символі
зує перехід дівчини до статусу заміжньої жін
ки – молодиці. Після покривання присутня на
весіллі молодь виходить на «данцо́вню» (па
латка для танців), і «кнєзь» «перегулює» капе
люх із «дружбами» та іншими неодруженими
хлопцями. «Кнігині» так само «перегулює»
свій «вельон» (фату). Суть обрядодії полягає
в тому, що молодий і молода, поклавши своїм
друзям на голову відповідно капелюх або фату,
з кожним танцюють танець [5; 6]. Наостанок
«дружби» виносять весільні «деревця» надвір
і закидають їх на «є́блінку» (яблуню) біля бу
динку. Раніше, за традицією, проводжаючи
гостей, господарі давали останнім на знак по
дяки «півколача» й горілку. Сьогодні цей зви
чай трапляється рідше.
Обрядів, пов’язаних із демонстрацією цнот
ливості нареченої, на дослідженій території
майже не було зафіксовано, за винятком пооди
ноких згадок про вивішування «про́стині» [3]
або червоного «прапора» [5]. А от у с. Криво
пілля, якщо дівчина втратила цноту до весілля,
у давніші часи молодий міг запропонувати тещі
випити горілки з дірявої чарки [7]. Практично
зникло з ритуальної канви весілля також об
рядове рядження гостей.
Через тиждень після весілля влаштовували
«сміїни». Цей етап включав перевезення при
даного молодої та застілля.
Локальний характер побутування мали
такі звичаї: класти шматочок цукру в шкар
петку нареченої, щоб чоловік любив [5]; під
час запросин на весілля заходити в першу
хату до щасливих «ґаздів» [3]; «закликати
стрічного» на весілля, «щоб не клєв» (прокли
нав) [5]; ховати перший принесений гостями
«колач», щоб на весіллі не билися [3]; сідати
на пальці – скільки років молода не хоче мати
дітей, на стільки пальців вона має сісти при
першому посаді за стіл після вінчання [5; 7];
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бинки зазвичай клали 1 кг крупи, 2 хлібини,
2 «колачі» та подарунок. Хліб і крупи вміщу
вали в заднє вухо «бисаг», а все інше – у пе
реднє. Прийшовши на «вісілє́», гості складали
свої дари на один великий стіл, що стояв при
вході. Під час застілля за другим частуванням
принесені гостями «колачі́» «крої́ли» (різа
ли) і роздавали всім присутнім. Традиційний
весільний набір страв складався з голубців,
юшки (борщу), кукурудзяної каші на молоці й
«борешки» (картоплі). Пізніше до святкового
столу почали подавати холодець.
На сучасному весіллі молодих обдаровують
дещо інакше. У селах Верховинщини напри
кінці застілля проводиться весільний обряд
«по́вниця» – обдарування молодих грошима,
які певною мірою покривають фінансові ви
трати батьків на проведення свята. Середній
грошовий подарунок в обстежених селах –
3000 грн, а найменший (від найбіднішої бабу
сі) – 500 грн.
Збір подарунків зазвичай проводить роз
порядник весілля. При цьому від кожної сім’ї,
яка прийшла на свято, запрошують главу ро
дини та всіх присутніх її членів такими сло
вами: «Просить пан молодий / пані молода
[залежно від того, чий рід представляють
гості. – С. М.], аби були ласкаві приступити
до “повниці...”», а потім називають прізви
ще й ім’я глави сім’ї та імена всіх присутніх
її членів. Запрошені підходять до молодих і
обдаровують їх грошима. За давньою гуцуль
ською традицією, розпорядник весілля оголо
шує всім гостям, скільки грошей було здано в
«повницю» від кожної родини, а потім через
отвір в «колачі» кладе гроші в дерев’яну миску.
У такий спосіб миска наповнюється гроши
ма – звідси і походить сама назва обряду «пов
ниця». Під час цього ритуалу продовжується
застілля, звучить жива весільна музика, а піс
ля завершення розпорядник весілля оголошує
для всіх присутніх гостей загальну суму зібра
них грошей. Традиційними весільними інстру
ментами і досі залишаються бубон, скрипка та
цимбали.
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весільних заборон: 1) молодій у вінку не можна
було дивитися в дзеркало, щоб чоловік не рев
нував [6]; 2) не можна було першою / першим
на «вісілє́» приходити вдові / вдівцю, бо ку
харці буде важко готувати [7].
Отже, як засвідчує аналіз особливостей
весільного обряду в селах Верховинського ра
йону Івано-Франківської області, гуцульське
«вісілє́» продовжує зберігати високий рівень
автентичності, що проявляється на різних
рівнях обрядової структури – часовому, ло
кативному, предметному, агентивному, акціо
нальному. Однак у весільній традиції навіть
сусідніх районів області існує ряд відміннос
тей, які заслуговують на окреме історикоетнологічне дослідження.

Е

зберігати «зрублені віночки», які були наділе
ні, за народними віруваннями, лікувальними
властивостями (димом від «підкуреного» (за
паленого) вінка обробляли сорочку хворої ди
тини) [3; 7] тощо.
На Верховинщині вдалося зафіксувати
також ряд народних вірувань, пов’язаних із
весільним обрядом. Зокрема, інформанти за
значали, що погода в день народження дити
ни відповідає погоді в день її весілля [6]. Про
дощ у весільний день побутує два варіанти:
1) дощ віщує багатство подружжю [6]; 2) дощ
указує на те, що молодій дружині доведеться
багато плакати [9]. Сонячна погода повсюдно
була свідченням того, що «кнєзиви» і «кніги
ні» «буде файно». У гуцулів існував також ряд
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ПОХОРОННИЙ ОБРЯД НА КОСІВЩИНІ:
СЕМАНТИК А І НОМІНАЦІЯ
Ірина Коваль-Фучило
УДК 393(477.86)
У статті проаналізовано номінацію та засоби супровідної вербалізації похоронного обряду на Косівщині як скла
дову цілісного культурного обрядового тексту, яка називає реалії персонажного, акціонального, предметного, часо
вого, локативного, музичного кодів.
Дослідження здійснено на матеріалі, зібраному автором під час експедиційної роботи в селах Косівського району
Івано-Франківської області. З метою діахронічного порівняльного аналізу залучено фіксації похоронної традиції
початку ХХ ст.
Ключові слова: Гуцульщина, поховальний обряд, народна номінація.
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The article analyzes nomination and means of supporting verbalization of the Kosivshchyna exequies as a component of
integral cultural ritual text that describes the realities of character, actional, subject, temporal, locative, and musical codes.
The research is based on the material collected by the author during the expedition into Kosiv District (Ivano-Frankivsk Re
gion). For the purpose of diachronic comparative analysis, the fixations of the early XXth century funeral tradition were attracted.
Keywords: Hutsulshchyna, obsequies, folk nomination.

кількості так званих мисок або подаваників,
тобто жертовної їжі, скільки було померлих
у хаті: «Роздают подаваники за того, шо
вмерли, – тата, маму, діда, бабу. Там може
бути і п’єть парастасів – хто жив на тім
місці» (СВЮ). Назви членів сім’ї небіжчика
на Косівщині не відрізняються від загально
українських: дружина померлого – «удова»,
«удовиці», «вдівиці» (КБВ); чоловік помер
лої – «удовець», «вдівець» (КБВ); діти по
мерлого / померлої – «сироти». Це персона
жі, які найчастіше не беруть активної участі в
підготовці тіла до поховання. Їхні обрядодії –
це приготування пожертви («мисок», «подаваників») і оплакування покійника.
Спорядження тіла може здійснювати і ро
дина, і сусіди. У цьому на обстеженій території
немає одностайності: «Дехто свої обмивают,
а дехто – кличут» (ВГІ); «То вже спорідєт
його тамка, убирут шо треба <...> родина
собі робить» (ЛМВ).
Роздача пожертви – це завдання найближ
чих родичів, по суті, – сім’ї: «І це роздают:
за першим столом дає тато і брат дідів, і
сестра лишилися – найближча родина, за
другим столом роздає тато і невістка, і
зєть дідови, їх було п’ятеро в сім’ї» (ПБВ).
Найщедріші пожертви, так звані миски, роз-
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У червні 2012 року тривала наукова екс
педиція співробітників Інституту мисте
цтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського в Косівський район
Івано-Франківської області. Було зібрано ма
теріал з усної історії краю, традиційної обря
дової культури.
Мета нашого дослідження – репрезенту
вати номінацію та засоби супровідної верба
лізації похоронного обряду на Косівщині як
складову цілісного культурного обрядово
го тексту, яка називає реалії персонажного,
акціонального, предметного, часового, ло
кативного, музикального кодів. У статті ви
користано записи дослідників від 1902 року і
до наших фіксацій 2012 року. Зрозуміло, що
заявлена проблема потребує спеціальної сту
дії, а наша стаття торкається лише деяких її
аспектів.
Персонажний код. Гуцульський похо
вальний обряд містить багату номінацію його
учасників. Актуальною під час похорону стає
бінарна опозиція сім’я померлого – родина,
сусіди, знайомі, яка в ширшому обрядово
му контексті є трискладовою із третім полю
сом – покійник (а також небіжчики, які по
мерли в тій хаті, де відбувається похорон). Про
це свідчить приготування на похороні такої
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дають насамперед близьким родичам: «Якимось фіїнам [похресники. – І. К.‑Ф.], сест
рам, якшо є пе́ рві [двоюрідні. – І. К.‑Ф.]
сестри, родині або добрим сусідам» (СГП);
«Дают рідним, двоюрідним, сусідам близьким, потом сусідам дальшим» (ПБВ).
Наші матеріали засвідчують, що в тради
ційній обрядовій культурі номіновані всі учас
ники похорону, які були причетні до померлого
і / або допомагали в проведенні похоронних
обрядів. Для їх означення використовують
найчастіше описові звороти. Локальною особ
ливістю є виділення людей, які були присутні
під час смерті небіжчика; хто перший прийшов
відвідати померлого після смерті; ті, які сиділи
вночі біля тіла; сусіди померлого, з якими
межувало його поле: «Ті, хто був найближчим, хто найбільше помагав на похороні,
хто перший прийшов» (КБВ); «Ті, шо миют,
збирают» (ЮПЯ); «Ті, шо одівали, тим дається колач, покривало якесь, руки накрити» (РЛІ); «Ті, шо трунву робили» (РЛІ);
«Ті, шо робили домовину» (ПБВ); «Тим, шо
копали, тим, шо збирали» (СГП); «Ті, шо
копают яму, копальники» (СГП); «Тоті,
шо єму копали, тоті, шо домовину робили. Коли кличут, шо через домовину дают:
“Тоті, шо єму копали”, “тоті, шо домовину робили”. П’єть копає єму та й п’єть чоловіків робє домовину. Штири несут. Ті,
шо робили, ті мают нести, і п’єтий хрест
несе» (ПБВ); «Копачі формують такий
горбик і його оцими вінками обкладають
довкола, а свічки укладають в ногах могили» (ДЮЙ); «Ті, шо несуть трунву, кришку, – по відрові кожному» (РЛІ); «Тим, шо
ночували, тоже дают колачі» (СНЮ).
Важливо, що такими назвами іменують лю
дей під час роздачі «подаваників», до того ж
зберігається певна ієрархія, яка виявляється
в послідовності викликання: «Потому начинают роздавати. Кличут: “Тоті, шо були
при смерти”, хто був в тій кімнаті, коли
він вмирав. Роздают кожному: чоловікам –
рушник, жінці – хустку. Ото наливают в
тарілку воду, шо я казав. Потом тим, шо
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робили домовину, потому дают рідним,
двоюрідним, сусідам близьким, потом сусідам дальшим» (ПБВ). Увага до людей, при
сутніх під час смерті, була зафіксована в опису
П. Шекерика-Доникова: їм заборонялося по
рядкувати в хаті, оскільки «кажут, шо єк кне
смерть, то кров сикне на три шежні від трупа
и все, шо є в хаті, обрискає» [8, с. 262]. На
початку ХХ ст. була зафіксована назва «грабар», яку нині нам не вдалося почути: «Граба
рєм є таки самий паламарь; вин копає гроби
в ціні від одної корони до штирнацїть корон и
харч в додатку» [8, с. 264].
Традиція виробила назву для всіх людей,
присутніх на похороні: «У́ рід – сусіди, родичі,
ті, шо там помагали, шо несли, шо в у́ ріді
були» (ЛМВ). Дотепер збереглася назва жін
ки, яка варить їсти й допомагає порадами сім’ї
померлого – «кухарька» [8, с. 263], (РЛІ).
На похороні актуальною стає опозиція чоловік – жінка: «Якщо вмирає чоловік, то
чоловіки збирає, жінки робє катафе́льку.
А якщо вмирає жінка, то жінки збирає, чоловіки роблє катафе́льку» (ПБВ); «Потім
дают запростибіг глек. Першому – якщо
чоловік, то чоловікові, якщо жінка – то
жінці. На обіді першими за стіл сідают чоловіки. Посердині під образами сидять найстарші чоловіки, і нема різниці, в яку сторону вони сідают» (ПБВ).
Кількість спеціальних учасників похорону
збільшувалася, якщо помирала неодружена
людина. У такому випадку для дівчини бра
ли дружку – дівчину її віку, а для хлопця –
дружбу. Ця традиція збереглася до нашого
часу: «Парубкам призначюют дружбив, а ді
вчатам дружки, котрі при похороні несут де
ревці до гробу и затикают у гріб» [8, с. 263];
«Дружба, дружка» (ЛМВ). На похороні
неодружених необхідні також удови, які ши
ють померлому / померлій вінок, водночас на
весіллі це роблять жінки, які гарно живуть
у шлюбі: «І це вдовиці шиют. Живим –
одружені жінки, ні вдови, ні розведени́ ц і, ні
зведени́ ц і. Це має бути жінка, котра добре
жиє в шлюбі» (ПБВ).
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«священик» (КГІ); «дяк і паламар, ксьондз
іде коло домовини» (СВЮ). Дослідники ми
нулого століття зазначали, що плата священи
кові була досить високою, це було обтяжливо
для родини. Священики виявляли своє неза
доволення низькою платою, відмовляючись сі
дати за стіл на поминальному обіді [8, с. 263].
Сучасні матеріали не містять таких свідчень.
Із персоною священика раніше пов’язували
багато знаків, які свідчили про шанси помира
ючого вижити й долю його душі: «Єк вийдут
перед хату, тогди піп опроводи тіло тай чіт ат
Євангелиє. Люди лиш дивєси, на єкім отво
рит Євангелиє, бо кажут, шо єк на черленім
отвориси, то душа піде до неба, а єк на чор
нім, то до пекла» [2, с. 290] (див. також працю
П. Шекерика-Доникова [8, с. 254]). Нам уда
лося зафіксувати лише одне схоже, але досить
суперечливе свідчення: «Як ксьондз приходе
та й єлей освічує: якщо дим іде у двері, то
<...> я не знаю, як то. [А коли це?] Коло
мертвого» (ЛМВ).
Унаслідок втрати дитини, особливо немов
ляти, матері заборонено їсти фрукти і ягоди до
Спаса, оскільки на тому світі її дитина не ма
тиме такої їжі: «В нас ще кажуть, що якщо
дитинка така вмирає маленька, то мамі
тій, котра поховала дитинку, до Спаса не
можна їсти ніякі фрукти, ягоди, бо там
усі діточки їдє ті овочі, а та дитинка, шо
мама з’їла, – то в куточку дивисє і плаче, ї
не дают» (СНЮ). Це вірування поширене на
всій території України [7, с. 95].
Ще одне цікаве свідчення про учасників
передпохоронних обрядодій. На Косівщині ві
рять, що є люди, молитва яких може допомог
ти померлому під час агонії: «Хтось такий
прийде, помолися, і легко вмирає» (СГП).
Ми зафіксували заборону для певних
соціовікових категорій брати участь у похоро
ні. Це вагітні й маленькі діти, а раніше – ще й
дівчата: «Дітей давно не брали ні на похорон,
ні на грушку, хіба рідні. То тепер йдут. Дів
чєтам не можна було йти» (СВЮ); «Ой, не
можна вагітним. Не можна на похорон йти
і киртівниці рушєти» (ВГІ).
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Удови на Гуцульщині мають особливий са
кральний статус: уважають, що їхня молитва
допомагає у важких ситуаціях. Улаштовують
так званий удови́ чний обід – гостину для вдів,
перед якою вони разом моляться: «[А є таке, що
вдовиці йдуть, і їх годують?] Це я сама робила
кожний рік. Просто запрошую 5, 7, 9, скільки хочеш, удовиць. [І вони моляться?] Вони
моляться, їх садиш за стіл. Даєш їсти, всьо
гет. Помолилися зразу перед тим... Я перший раз давала за здоров’я дітей, за всіх,
шо є в хаті, а на послідку давала за мерлих.
[То їх можна закликати з будь-якою метою?]
З будь-якою. Коли собі придумав, тоді можна це робити. [І вважають, що їхня молитва
така помічна?] Так. В мене середу́ ща дочка
родилася на Івана Головосі́ ки. І тих, шо родилися на це – одна дівчинка втопилася,
другу машина збила. То я стараюся кожен
рік так зробити, шоб нічо... То я зранку удовиць кличу, коли я готую день народження,
а навечір сходяться гості вже. [А вони щось
беруть iз собою?] Нє. Ми сами даєм тарілку,
печиво, батон цей, там мандаринка, апельсинка чи що, і це в мішечок. [Свічка?] Якщо
за покійника – свічка, а за здоров’я дається
то всьо, тільки без свічки. [А як це назива
ють?] Удови́ чний обід» (РЛІ).
Серед нових учасників похоронного обря
ду, про яких нічого не зафіксовано в записах
початку ХХ ст., особливо популярними ста
ють хористи – це жінки, які співають у цер
ковному хорі і яких запрошують на похорон.
Обов’язкова плата за їхню послугу – хустина.
Цікаво, що участь хору в похороні підвищує
соціальний статус сім’ї і свідчить про повагу
до померлого: «В нас є навіть такий хор –
“Гомін”, то до людей, до яких вони вважають за потрібне, то йде хор. Це дуже так
поважно» (КБВ). Про участь хору в похоро
ні ми фіксували інформацію в с. Прокурава і
с. Химчин Косівського району Івано-Фран
ківської області.
Сьогодні, як і століття тому, жоден похорон
не обходиться без священика. Існують такі його
номінації: «піп» [2, с. 288], «ксьондз» (ЛМВ),
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«проготувати»: «Якшо встигают приготувати, то може бути дві [доби тіло в
хаті. – І. К.‑Ф.]» (ПБВ); «Займаютси тими
процедурами: хору шукают, музики, готуют їду. Кухарьку наймают» (СГП).
«Приготування тіла» до поховання на
зивають дієсловами «зібрати», «спорядити»: «Обмили, зібрали і поклали на
тапчан» (ВГІ); «Зібрати в послідну дорогу» (СГП). Іноді інформатори просто пере
раховують дії тих людей, які «готують тіло»:
«Закривают очи, бо то людина сама вже не
закриє, та шо вмирає, вона вже не має сили,
спорідєт його тамка, убирут, шо треба» (ЛМВ); «Помиют, перебирут» (СГП).
На початку ХХ ст. для означення «приго
тованого тіла» зафіксовано дієприкметник
«складене»: «Єк вже тіло складене на лавици,
укривают єго рантухом» [8, с. 262].
У дослідженні В. Шухевича маємо свідчен
ня, що на початку ХХ ст. людину споряджали
перед смертю: «Як лише чоловік показує на
смерть, кладуть єго на лаву коло столового
вікна, убирають у біле шмаття, миють руки і
ноги теплою водою, а старшого мушину бри
ють» [9, с. 241]. Нині таких свідчень ми не за
фіксували.
У номінації гуцульського похорону сталися
певні зміни. Так, вечір, коли люди приходять
до покійника, та відвідини померлого загалом
нині називають поширеними колись назвами
ігор при небіжчику – «лопатка», «грушка»:
«В нас в Косові, коли ідеш на перший день до
померлого, то кажуть “лопатка”» (КБВ);
«На грушку приходє. Вони заходє, ставлять свічку, коли вже виговори “Отче наш”,
тогди вже – “Слава Ісу!”. “Добрий вечір”
не кажут. Або: “Дужі?”» (ПБВ); «Ввечері приходять люди прощатися. Називаєся
“грушка”» (РЛІ). У с. Лючки Косівського
району Івано-Франківської області зафіксо
вана назва «правилі»: «Я була у Яблунові в
лікарні, то там кажут, шо на грушку ідут.
А в нас – прави́лі» (ВГІ). Про ігри знають
усі жителі Гуцульщини, проте описати їх мо
жуть лише довгожителі: «[А були колись ігри
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Померлого називають «мертвец» [8,
с. 263], «небіжчик», «тіло» («підійти до
тіла») (КБВ), «покійник» (РЛІ).
Згідно з віруваннями гуцулів, померлі не
залишаються осторонь на похороні, точніше
на тому етапі похорону, який відбувається
на цвинтарі. Так, люди не радять учасникам
похоронної процесії відвідувати могили сво
їх рідних, бо «усі покійники 1 зустрічають
того, шо принесли» (РЛІ).
На похороні набуває актуальності опозиція
молодий – старий. Тобто похоронний обряд
різних вікових категорій має свої особливос
ті: «В нас відкритих несут молодих [тобто
до цвинтаря не накривають домовину криш
кою. – І. К.‑Ф.]» (ПБВ); домовину в могилу
опускають, як правило, на мотузках, проте
молодих опускають на рушниках: «На шнурках [спускають. – І. К.‑Ф.]. А потім забирают, бо то церковні. А якшо молоде – то на
рушниках» (ПБВ); «Якшо такий молодий,
то не брали чорну процесію, а брали світлу,
білу процесію» (ПБВ).
До нашого часу занепало багато вірувань та
уявлень про душу померлого. Нам не вдалося
зафіксувати популярного колись звичаю ви
являти, чи душа приходила до хати. Підвікон
ня посипали борошном і дивилися, чи вранці
будуть якісь сліди: «Ци душя приходила, бо
душя лишєє на муці сліди» [8, с. 262].
Акціональний код. Номінація акціональ
ного коду похорону, тобто обрядодій, також за
знала змін. Сьогодні важко зафіксувати описи
ігор при небіжчику, поширену раніше назву
для вечора з іграми – «посіжінє» [8, с. 252].
Значно менше побутує розповідей про важку
смерть, довгу агонію помираючого [8, с. 259–
260]. Водночас дотепер використовують імен
ник «опрові́д» [8, с. 253], (РЛІ) на означення
власне похорону. Мовиться про той день, коли
хоронять померлого, або про церковне відспі
вування: «Опрова́ жає тіло» (КГІ).
Для означення дій сім’ї померлого, яка
готується до похорону, вживають дієслова
«зрихтоватиси»: «Якшо тіло грає, то стараєси за один день зрихтоватиси» (СГП);
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мусить бути велика свічка?] Вона собі догорає,
то берут другу, кладут другу. Так, шоби
цей вогонь ніч тримати. [А для чого?] Шо
душа приходит. І на столі лишают ше їду,
шо душа приходит ше їсти» (СНЮ); «Оця
свічка, шо горіла коло дяка на столі, вона залишаєся в хаті горіти. Коли обід йде, вона
стоїть по центрі стола, і вона знову горить.
І цілу ніч – треба, шоб вона не загасла, аж
на другий ранок гасять» (ПБВ); «[А є щось у
тій хаті, де був похорон, уночі?] Там люди сідають їсти і не збирають зі столів, так цілу
ніч має стояти.<...> В тій кімнаті, де лежало тіло, там роблять стіл, і той стіл не
прибирається» (РЛІ).
У номінації обрядодій, пов’язаних із тілом
померлого, наголошують на його бездіяль
ності, коли все виконують інші люди: «Виносє [виносять. – І. К.‑Ф.] тіло» (СГП);
«У яму спускают» (ВГІ); «Берут до церкви тіло» (ВГІ); «Виносіт з хати» (СНЮ);
«З хати берут» (СГП); «Загребли́ » (ВГІ).
У цьому переліку міфологічно забарвлене діє
слово «брати». У ньому закцентовано увагу
на безповоротності здійснюваного процесу,
до того ж тут відчутна певна метафоричність,
властива номінації похоронного обряду зага
лом 2. Це стосується насамперед і загальної
назви обряду – «похорон», «хоронити» (на
обстеженій території ми зафіксували варіант
«похоро́ нок»), – яка є субститутивною номі
нацією табуйованих понять. Така сама мета
форична семантика властива зафіксованому
нами дієслову на позначення настання смер
ті – «спочити» (СГП).
Серед назв апотропеїчних обрядодій особ
ливу стабільність виявляють дієслова і, від
повідно, дії на позначення знищення, руйну
вання катафалка, на якому лежав померлий
удома: «Розкидают» (СГП); «Роблять
такий ре́йвах [у хаті. – І. К.‑Ф.]» (КБВ);
«Тручєют усьо на землю, гет! Аби більше
не вмирали» (СВЮ) 3. Ще одна поширена за
хисна обрядодія – закривання дверей відразу
після виносу тіла з хати, а також звичай, згід
но з яким, родина має сісти на місце, де лежав
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вночі?] Та були колись, “лопатки”. “Грушки” – билися да сміялися» (КГІ); «Це були
ігри, бавилися в “лопатку”. А в Рожневі –
там “грушка”» (КБВ); «У 48‑му році було.
Вмер молодий ґазда́ , і там була в не́ го дуже
велика забава. Мав 32 роки. Вирвав зуба,
заніс інфекцію, помер. Він багач був великий, оце в нього таку забаву спровадили.
І священики після того сильно скипіли, заборонили» (ПБВ); «Свекруха розказувала.
То раніше вмирали старі люди, і люди мали
можливість подуріти. Тепер всі помирают
підряд: молоді і старі, шо люди тепер не дуріют» (РЛІ); «Розказували, колись гралиси.
Я не пам’ятаю, а мама моя казала, шо памітає. Як вони були дівчата, не було куда
ходити, клубу не було, не пускали. А вже як
хтось умер, то такі були раді. Йшли хлопці і дівчата. Сажею обмащувалисі, дупака
били, це було» (СНЮ); «Били пасом, грали
всєкє. Навіть раз були підробили так, шо
мертвец зачєв уставати. Та то всьо повтікало, перепудилосі» (СВЮ). Відбувалися
ці ігри наступної ночі після смерті небіжчика:
«А, дупака билиси. Десь до 60‑х років. Наприклад, сьогодні помре, то ніхто не прийде, а завтра» (ЮПЯ).
Основна обрядодія, яку виконували учасни
ки вночі, – зберегти вогонь, тобто стежити, щоб
не погасла свічка. Коли одна догоряє – запалю
ють іншу: «[А що роблять уночі?] Сидє, свічку
палє» (ПБВ); «В нас цілу ніч сидє біля мерця,
так шо не гасили свічки» (СНЮ). Не реко
мендують уночі освітлювати кімнату, де лежить
покійник, електричною лампочкою, оскільки це
світло шкодить тілу (ЛМВ). Супровідні дії вно
чі мають на меті перешкодити людям заспати:
«То не раз, як ночуют, то так говорят, аби
си прорухали. А в Микуличіні вночи дают горівку, приймают» (ЛМВ). Свічка має горіти
в хаті, де лежав померлий, і наступну ніч. Ми
зафіксували спеціальне дієслово «тримати»
(вогонь) для номінації цієї обрядодії: «В ту ніч
свічка горит ще на вікні. Стоїт горнятко,
зверхі – колачик і в калачику – свічка. І цю
свічку не гасє так цілу ніч, цілий день. [То
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померлий: «Запирают двері, рідні залишаютси ше в хаті» (СГП). Такий звичай було
зафіксовано ще на початку ХХ ст.: «Єк вино
сє умерлого, то найстарший з родини бере хліб
пид праве плече и сідає в кутик на то місце, де
була умерлого голова, и заперає двері. Там по
сиди пара мінут, а витак тот хліб дає за свою
душу. Це робє на то, шоби ни пишов маєток за
умерлим з хати» [8, с. 281–282].
Гуцульська говірка зберегла оригінальну
назву поминального обіду – «комашня»:
«Як уже похоронили, ці люди вертаютси
додому на комашню, або на спомин» (СГП).
Нами зафіксовано також інші назви цієї
обов’язкової обрядодії: «спомин» (СГП),
«празник» (ЛМВ; ВГІ), «поминальний
обід» (КБВ). «В нас зразу ше робили празник, обід такий. Так шо брали людий до
хати і складали за столи» (ВГІ); «І рідні
запрошуют на поминальний обід. Сідают
всі за стіл, молітси. Перший раз дают
повну – три свічки і варєт хоть пшеницю,
хоть пряники... Перший раз дают запростибіг водичку. І всі передают, всі мают
покушіти. [То проста вода?] Проста вода,
кинути там цукру. Потім коливо це берут. Якшо перед свєтами Різдвєними, то
варєт кутю. А якшо так – то купуют
цукерки, пряники» (СНЮ). На Косівщині
поширені також словоформи, утворені від ко
реня ‑стіл‑: «постолува́ли» (КГІ), «столуют» (СВЮ).
Обрядові дії учасників на поминальному
обіді зумовлені їхньою причетністю до помер
лого. Тут чітко виявляється бінарна опозиція
рідний – чужий. Завдання сім’ї – роздати
«миски» й «подаваники», а всі інші виконують
дуже прості дії: «Помолютси, подякували і
пішли» (СГП); «В пам’ять померлих родичів, згадують усіх померлих родичів. Треба
казати: “Простибіг, най Бог прийме”. А потому, коли обід відбувається, то ту хлібину кладуть на стіл перед кожним, втикають тоту хлібину свічку, запалюють і
молються. А потом помолилися, погасили
свічку і сідають за обід. А в кінці обіду –
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знов запалюють свічку, всі моляться і розходяться» (ДЮЙ). Локальною особливістю
похорону на обстеженій нами території є від
буття поминального обіду перед похованням.
Це зумовлено географічними особливостями
краю, оскільки до цвинтаря може бути дуже
далеко, тому багато людей, які прийшли на
похорон, уже не повертаються до оселі помер
лого: «В Яворо́ ві, в Космачі обід завжди поминальний – перед похованням, коло хати,
бо не будуть з церкви додому повертатися
на обід. То покійник є в хаті, накривають
столи перед похованням» (КБВ). Варіантом
може бути влаштовування обіду і до, і після
поховання.
Серед заборон, характерних для похорон
ного обряду на Косівщині, зазначимо стійку
рекомендацію довго не плакати, зумовлену
загальноукраїнським віруванням про те, що
тривалий плач шкодить і живим, і померлому:
«Не дуже побиватися, бо можна викликати душу назад, шо вона буде переживати:
“Не побивайтеся, бо душа буде жаліти,
шо покинула цей світ”» (ДЮЙ). Водночас
традиція рекомендує виплакати, викричати
свій біль, оскільки так легше перенести втра
ту: «Дехто годен ви́ п лакатиси, ві́ к ричати.
А хто не годен, то навіть тиждень по
тому, то тисне так» (СГП).
Предметний код. Обов’язковими, най
більш акцентованими ритуальними предме
тами похоронної обрядовості на Косівщині
є одяг, пожертви («миски», «подаваники»),
свічка, полотно, церковні переносні ікони –
«річі». До сьогодні збереглося вірування, що
померти / бути похованим бажано у весіль
ному одязі: «Нима шєсливішего чоловіка, єк
тот, шо умре у вінчєним убраню» [8, c. 258];
«Вбирают дві сорочці: ту, шо шлюбу та й
на смерть – одігают дві сорочці. “В вінчіному треба вмирати”, та й всьо» (ПБВ);
«То, шо вінчане, – в то мают потім збирати. Сорочка вінчєна, запаски» (СВЮ);
«В нас давнє таке: у чому йшли до шлюбу,
у тому мали хоронити: і сорочка, і запаска,
і фартух» (СНЮ). Традиційна культура про

70

http://www.etnolog.org.ua

Спеціа льна тема випуску: «Су часний етнографічний обра з Гуц ульщини»

Новий одяг померлого роздають знайомим,
жебракам. Цей звичай має багато відгомонів
у традиційній культурі. Так, ми зафіксували
розповідь про те, що покійник снився людям,
які отримали його одяг, і висловлював неза
доволення: «“Ти нашо мою сорочку взяла?
Ти нашо мою сорочку взяла?” Вона приходить і подає цій, шо хоронили, і каже:
“Я не буду брати, бо мені приходить і каже:
“Нащо ти мою сорочку взяла””. Вона пішла до священика, комусь дали, і теж таке
саме. А потім сказали: “Підіть на могилу,
викопайте яму і закопайте”. Закопала – і
був спокій» (КГІ) 4. У с. Голови Косівського
району Івано-Франківської області на почат
ку ХХ ст. одяг померлого клали на домовину
й роздавали зі словами: «“На ко гачі (сардак,
сорочку) за мого Иванчіка (або єк имє), най
Господь буде ласкав простити єму гріха”. –
Тот, шо бере, каже: “Простимих, най Госпидь
прийме та оменчит єму карочки”. А декотрі
дают одному убранє ціле з умерлого, убераючі
цего, шо єму дают то лудинє, видразу у луди
нє, бо витак умерлий буде на тим світі мати то
все убранє» [8, с. 283]. У маніпуляціях з одя
гом померлого відображені архаїчні вірування,
пов’язані з уявленнями про магічне значення
одягу й пожертви, а ширше – полотна 5 й дару,
які збереглися до нашого часу.
До сьогодні на Гуцульщині зберігся зви
чай роздавати пожертви всім учасникам по
хорону. Цей доволі дорогий звичай відомий
здавна. Найпоширеніші назви пожертви –
«пода́ ваник», «подавни́ к». Для найближчої
родини роздають «заду́ шні миски»: «І тогди дальші сусіди сідают за стіл і роздают
пода́ вники. Це називаєся “робити миску”.
Спочатку тато роздає. Це колач і свічка» (ПБВ); «Поїли і дают подавники. Як
помер, наприклад, чоловік... За мамою. Зайшла до хати... Перший раз дают заду́ шні
миски. Їх рихтуют за всіх померлих, рідних таких. Рихтуют непарне число мисок:
або 3, або 5, або 7. Є окремий стіл. В мисці
має бути печиво або цукор, або конфетки.
22 колачі. Верх колачів – коробка шоко-
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понує також, так би мовити, символічний ва
ріант реалізації такої вимоги: якщо не зберігся
весільний одяг, то знайти хоча б якийсь його
елемент, наприклад, хустку: «А тепер, як сі
шо зберегло, чи хустка, чи шо, то берут і
стелі під мерця, би шось було з весільного.
То вже молоді в вельоні, та й не будут на
бабу надігати вельон, – то фустку. А як
немає – то немає» (СНЮ). Цікава реко
мендація щодо способу вишивки сорочки для
поховання: «Вишивану, і бажано – “хрестиком”. Вже не було “низи́ нкою”, “гла́ддю”,
“стеле́ ним”» (СНЮ).
Інші варіанти пропонованого похоронного
одягу – два комплекти: той, у якому люди
на померла, і спеціально приготований, най
частіше це вишивана сорочка: «Як хто собі
зла́ годит. Жінкам кладут сорочку, сведр»
(ЛМВ); «Кажут, шо на тім світі ходит у
тім, шо вмер» (СВЮ); «Чоловіків – у костюми, а жінок – як має вішиту сорочку,
то в сорочку, а як ні – то лиш сведер та
блузка» (ВГІ). У селах, де на померлого одя
гають дві сорочки (зокрема с. Бабин Косів
ського р‑ну Івано-Франківської обл.), роблять
так: якщо весільний одяг неможливо одягнути
на покійника (наприклад, він уже замалий), то
його розстеляють під небіжчика.
Ми зафіксували таку особливість специ
фіки одягання померлого: якщо вдова чи вді
вець ще мають намір одружитися, то сорочку
на шиї залишають не защепленою: «І тут
розв’язують [на шиї. – І. К.‑Ф.]. Якшо
лишаєси молода жінка. <...> Коло церкви зав’єзуют, як звінчєвся, а як помер, то
розв’єзуют» (ПБВ).
Для людей, які одягали померлого, готують
спеціальну пожертву-плату: «Ті, шо миют,
збирают, кладут там їм <...> то потому, як у нас робят кома́ шню, вертаютси
з цминтарє, то для них робє парастас –
пода́ ванники: два колачі, миска, а зверха на
тім, якшо мужики – то сорочкє кладут
або якісь футболкє, а женщинам – хустки.
І дают напереддуші тої людини, яку похоронили» (ЮПЯ).
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зафіксовано ще на початку минулого століття:
«До кождого горшьити притулюють тоненькі
воскові зажжені свічки; горшьита ті подають
усім, що сходяться до мерця; у декого розда
дуть більш сотки таких горшьит» [9, c. 248].
На Косівщині занепав звичай передавати
покійником гостинець для померлих рані
ше родичів, які, за народними уявленнями,
зустрічатимуть його на тому світі: «пригістне» – калачик «в дарунку для душ по
мерлих з єго роду, щоби мав з чим до родів
прийти» [9, c. 248].
Пожертва учасникові похорону залежа
ла від його функції при здійсненні обрядів
та родинних зв’язків з померлим. Подекуди
«заду́ шну миску» дають найближчому роди
чеві покійного: «Винесли з хати, тоді дают
таку здоровенну заду́ шну миску. Там
кладут п’єть батонів, струслів, пляшку
горілки або вина, кільце велике ковбаси,
хустку, апельсини, цукерки, сир ґлєжений
(він білий, але це не творог). Найріднішому
дают це» (ПБВ); «Дається ше миска така
задушна. Набирают три хліби, три калачі, три печення коробок, шоколади по три,
ковбаси, три апельсинки. Ковбасу так
зверху, кольцо кладут. І це дают одному.
І одяг дают. Якщо жінка померла – то жінці, якщо чоловік – то чоловікові» (РЛІ).
Усім звичайним учасникам похорону – «погрібавникам» [8, с. 285] – традиційно да
ють калач («колач» [8, с. 263]) і свічку:
«Обов’язкове – подавни́ к. То складається з хлібини зі свічкою» (ДЮЙ); «Дают
запростибіг це горнятко з колачем цим і
свічков» (СНЮ). У с. Химчин Косівсько
го району Івано-Франківської області для
номінації пожертви спеціальним учасникам
похорону побутує іменник «парастас»: «Це
9 парастасів ставє або 6, або навіть 12,
як хто спроможний, і потому приходє на
комашню, – там якимось фіїнам [похрес
ники. – І. К.‑Ф.], сестрам, якшо є пе́ рві
сестри, родині або добрим сусідам» (СГП).
Наші інформатори осудливо відгукувалися
про звичай давати багато «подаваників», го
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ладів. Мандарини, апельсини, хто шо собі
хоче, вафлі. І це зав’єзано у хустину, і свічка. Ше можут хустину покласти. Дают.
Я підходжу і кажу: “Це тобі даю, Іра, нехай
Бог прийме перед мої мами Доці душі”. –
“Простибі. Нехай Бог приймає перед мами
Доці душі”. Друга тут стоїт. Я даю за
тата, даю мущині: “Василю, нехай Бог
прийме перед мого тата Юри душі”. –
“Простибі, нехай Бог приймає перед Юриної
душі”. І за кого ти собі даєш. Найближчій
родині. Потім даємо колач, мандаринку або
шоколадку, і дают кождій людині. Дают за
ту людину, хто помер: “Нехай Бог прийме
перед мами Доці душі”» (СНЮ).
У деяких селах, окрім їжі, роздають також
посуд, а подекуди – ще й худобу: «Перед хатов то все опроважє́ли, робили опрові́д цей.
Спочатку ми всьо даємо, вівцю, миску. Ті,
шо одівали, тим дається колач, покривало якесь, руки накрити. І бутилка вина чи
горілки, і колач, і свічку: “Най Бог прийме
оперед померлого душі”. Вони моляться.
Ті, шо трунву робили, тоже тим дається. Якщо лишається одяг, котрий новіший
одяг, – тоже дається комусь. <...> І ше
даєш на межі відра ці. Це ти просиш, кого
сам хочеш. <...> В нас і хліб всім дают, і за
стіл кладут. В нас дают не лиш хліб, – тарілку, в тарілці – цукерки, печиво і свічку.
В мене батьки – одітися і посуду вони накупали собі наперед, повні, борщові, глибокі. Хто які набирає. <...> Я 150 подавників
роздала. В баби – так само. В діда ще більший був, 250 я брала» (РЛІ); «Коли всі ці
обря́дки зробили біля хати, то дається ше
миска така задушна. Набирают три хліби,
три калачі, три печення коробок, шоколади
по три, ковбаси, три апельсинки. Ковбасу
так зверху, кольцо кладут. І це дают одному. І одяг дают. Якщо жінка померла – то
жінці, якщо чоловік – то чоловікові. Ті, шо
несуть трунву, кришку, – по відрові кожному. В відро чуть-чуть води. І тоже свічка і
колач. Беруть металеві, пластмасові – хто
які може» (РЛІ). Звичай роздавати посуд було
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матеріалом, з якого виготовляють труну. Ві
рять: якщо вона виявилася завеликою, то «ще
хтось вмре» (ЛМВ). Домовина має такі скла
дові: «дно, побічниці і зверха кришка, [зни
зу – І. К.‑Ф.] рейки» (СГП). У труну кла
дуть «ковдру, покривало і білу простинь, і
подушку» (СГП); «У нас стелят так жінці: якщо має великі фустини... Там стелят
на дно, відтак – простинь, відтак – хустина, зверхі на подушку. Та й там на ту
хустину ше меншу можут класти. І вкривают» (ЛМВ).
У с. Бабин Косівського району ІваноФранківської області на цвинтар домовину
несуть, а не везуть, як в інших обстежених се
лах. Для цього «берут такі ношілінкє. На
домовині є такі зарубини спеціальні <...>
Роблять спеціальні петлі і їх – на ношілінкє. Беруть підпи́ рач» (ПБВ).
Біля хати, у якій лежить померлий, нині, як
і століття тому, обов’язково палять ватру [8,
с. 265], (СВЮ). Таку саму незмінність ви
явлено зі звичаєм давати вмираючому свічку
(«Зажегают свічку і дают у праву руку, шоби
ни умер без свічки» [8, c. 261]; «Свекруха як
помирала, їй дали свічку в руки, то вона її
схватила, то не мож було відібрати» (РЛІ)),
а також приносити свічку або кидати гроші в
труну біля ніг померлого («Або приносє свічку, або гроші кидают» (ПБВ), [8, с. 264]).
У с. Прокурава та с. Яблунів Косівського ра
йону Івано-Франківської області кожен, хто
приносить свічку, запалює її і тричі торкається
руки померлого: «Люди приходят з свічками, молітси. Там запалює від тої свічки,
три рази тако б’є до руки мерця» (СНЮ);
«В нас приносіт свічку і ставят в поставник, а в Яблунові – то перший раз до
руки мертвому свічку [зверху до долоні. –
І. К.‑Ф.]» (ВГІ).
Спеціально споруджений пристрій для
труни називають «тапча́ н» (ЛМВ), «катафельок, у Верховинському районі – “лудви́ ”
кажут» (ПБВ), «лови» [8, c. 261].
Жоден похорон на Косівщині не обхо
диться без спеціальних ритуальних пред
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тувати розкішні поминальні обіди. Водночас
дотепер збереглося вірування, що чим щедрі
ші пожертви, чим більше роздати «запростибігів», «наперед душі», тим краще буде
померлому на тому світі: «Тут більше – як
на показ, кожен хоче показати, хто який
ґазда́ . А в нас в Верховині дають – булочка і свічка, хліб і світло. Це не обов’язково
тих вилогів. [Але чомусь так робили?] Моя
свекруха казала: “Би на тім світі було шо
їсти”» (РЛІ).
На Косівщині відомий ще один вид по
жертви хлібом – так званий парастас. Цим
іменником називають і заупокійну службу, яку
замовляють у церкві на 40‑й день, і хліб, який
дають духовним особам після похорону: «То як
парастас, то три калачі́ – такі високі, білі,
гарні. Заказують у пекарні. Три калачі і коробку цукерок. Це кладуть або в хустину,
хустиною обв’язують, або тепер – у пакет
поклали. Коли священик тут опрова́ жає
тіло, виносять, то паламар забирає той
пакет і несе до церкви. Заносять у церкву, і там піп проводить свій обряд. То забирає священик, дяк і паламар» (КГІ); «На
40‑й день замовляють службу у церкві, “парастас” називається. Приносять три колачі, замотані в хустку. Хустка зав’язана
зверху вузликом. Зверху можуть покласти
шоколадку. Над цим колачем відправляють
церковну службу» (ДЮЙ); «Кладут вічко,
а на вічко ці парастаси зложуют. А потім
висипают собі там на полотно, і ділитсі
ксьондз, паламар і дєк» (ВГІ).
У дослідженому регіоні на похороні побу
тують також такі пожертви: «Великі рушники такі, махрові, або сорочки, тоже дают
подарки» (СГП); «На деревишє кладут ліж
ник богатші ґазди, и той ліжник бере піп» [2,
с. 290]; «Ліжник тоді дают священикові» (РЛІ).
Звернімо увагу на локальні назви пред
метного коду похорону на Косівщині. Отже,
труну називають «деревишє» [8, с. 263],
«дубовина» (ВГІ), «трунва» (СГП), «труна» (КБВ). Дві перші номінації пов’язані з
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метів, які приносять із церкви. Їх називають
«світло»: «Хрест, шо ставят в голову померлому, хрест, шо ставят на померлого,
коли цілуют, і 4 свічники. Це “світло” називається. <...> Два високих і два маленьких» (ПБВ). У день похорону із церкви при
носять так звані річі: «Хрест із патери́ цею,
репі́ га – кругле зображення Матері Божої
на дереві. Потому ідуть фани, тобто церковні хору́ гви» (ДЮЙ); «“Рі́ чі”, як називаємо ми, – процесійний хрест, патери́ ці
похоронні, то всі перев’язуються цими рушниками. Є поховальні чорні фани» (КБВ);
«Несут з церкви рі́ чі: хрест, дві лі́ сці та дві
фані» (ПБВ).
Про популярні нині «вінки» розповідають,
що раніше їх робили зі смереки або ялиці: «робили зі смереки» (ЛМВ); «рубали яличку,
куповали косиці і плели самі» (ВГІ); «звичайні похоронко́ ві вінки» (ПБВ).
Про похорон неодружених ми вже згадува
ли. Тут зазначимо, що померлому хлопцеві ро
били весільну «квітку», прикрашали «дерев
це». Дівчині шили вінок і також прикрашали
«деревце»: «І коси́ ц ю клали йому на груди,
з правої сторони, так як кнє́зеви» (ЛМВ);
«Деревце роблять обов’язково» (КБВ);
«Неодруженому деревце́ вбирают і вінок
шиют: клаптик червоного сукна, там
є чеснок, хліб і з пе́ чі сажу – оберіг. Це
така маленька штучка. Тут пришивают
три штуки по 10 копійок. Його берут в
верете́ но. Це на веретені обшивают. Потім верете́ ном напихают ті інгредієнти,
потім зашивают. Зверхі – барвінком золоченим, червоними нитками» (ПБВ);
«У парубків і ґівчат нашивают вінки такі, єк
до вінчєня, лагодє деревця и затикают в хлібу
або в зерні в зголовах» [8, с. 263].
На Косівщині зафіксовано таку номінацію
обрядової поминальної їжі: «Голубці, бураки
з мнєсом, хліб, кашу молошну з кокурудзяних
круп, а сими чєсами вже й з рижових, кашу
водєницу з гуслінков» [8, с. 280]; «Дають
обов’язково по колу воду, молоко і рис, коливо» (КБВ); «Спочатку дают хліб з медом –
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нарізаний хліб кубиками і розведена вода з
медом, і полита; потім дают запростибіг
глек» (ПБВ); «Обов’язкова каша рисова,
каша молочна. <...> Кисіль і каша рисова, і
пампушки» (РЛІ). Цікаво, що на обіді «виделки не дають. [А як їсти?] Ложкою» (ПБВ). Із
ложкою пов’язане вірування, що коли «лижка
друга впаде нахрест» (СВЮ), то це віщує
смерть. У цьому відображені архаїчні уявлення
про ложку як субститут людини [3].
У предметному коді важливі також речі,
які віщують смерть уві сні. Мовиться про такі
сни: «Сіно сниться – це на смерть; шо корова кусає, шо зуби витігают або вибівают
з кров’ю. Якщо верхні передні – то це на
смерть чоловіка близкого, якщо нижні –
на смерть жінки. Якщо задні – то це на
смерть дальніх родичів. Якщо оком сіпає.
Якщо пташки в вікно. Якщо кіт додому
пристає – тоже недобре» (ПБВ); «Мені
приснився сон, шо я поїхала на могилу, а
там викопана яма, і стоїть пам’ятник.
А це моїй старшій доньці був тільки рочок.
І я читаю: “Тут спочиває Рибчук Любов
Іванівна, 65‑го року народження” і написано, коли померла. Я настільки злякалася,
що не прочитала. І я впала в ту яму» (РЛІ);
«Ко́ пки качєлися – дерева врубані» (СВЮ).
Часовий код похоронного обряду вияв
ляється в назвах певного часового відліку,
важливого в перебігу похорону. Час смерті
називають описовою метафоричною заміною
«послідний раз» (СГП), а про передсмертний
час кажуть «прийде си збирати» (ЮПЯ);
«чоловік на тій дорозі, шо хоче вмирати» (ПБВ). У такій номінації виявляється
певна трансформація просторового коду («на
дорозі») в часовий.
Семантично маркований час смерті: «Як
рано помирає, то лишєє щєсті тим, хто
лишаєси, а як вечором – то забирає з собов» (СГП).
Століття тому на Косівщині було зафік
совано спеціальні назви із часовим маркером
для номінації померлого, залежно від того,
скільки ночей він лежав у хаті: «Вмерлого
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ховают тритєком, тимунь и робє двоє по
сіжінь. Бо єк ховают другаком, то першего
вечира, єк то умре єкес май старше, иде дєк
чітати савтирю, и того самого вечира просє на
комашню» [8, c. 279].
На сучасному похороні важливі такі годи
ни: «Йк ви [трембітарі. – І. К.‑Ф.] йдете́ грати на четверту годину ввечир. Ті трембіти
грают ґєк читає савтирю, трембіти грають до 12‑ї години ночі» (СВЮ); «В сьомій
годині він [дяк. – І. К.‑Ф.] прийшов [читати
псалтир. – І. К.‑Ф.]» (КГІ); «Сходєсі люди
на дисєту годину, і ксьондз приходе. Потому зачинаєси опрово́ жєнє» (СВЮ).
У поминанні важливі такі часові маркери:
«Другий день рано йдут на гріб» (СНЮ);
«9 днів, 40 днів, півроку, а раніше такого не
чули. І річни́ ц я» (КБВ); «[А в “9 день” нічого
не роблять?] Ні» (ВГІ); «Тут кажуть так:
три дні – трети́ ни, потім дев’яти́ ни, потім у 40 днів» (КГІ); «Шестої и дванацітої
неділі так само приносє до церкви й складают
за душу умерлого вид 2–5 “мисок” и “парас
тас”, шо пип опроважєє» [8, с. 285]; «пиврик
обід», «рик-обід», дуже рідко «пивтра-рокуобід» [8, с. 285]. Зауважимо, що в поми
нальні дні також роздають «подаваники»:
«[Вже на “40 днів” не дають “подаваників”?]
Дається! І на 9, і на 40, і в рік. Скільки
людей закликав, ти кожному даєш тарілку, в тарілці – цукерки, печиво та й калачі. В нас не хліб, такий колач дають. Такі
плетені по 3 гривні» (РЛІ). У с. Прокурава
Косівського району Івано-Франківської об
ласті ми виявили цікаву часову особливість
пожертви, яка полягає в тому, що той, хто
отримав «задушну миску», повинен молитися
за душу померлого до наступного поминання:
«А тим, шо дали задушні миски, кожний
уклєкає на коліна перед образом і молитси за ту душу, за котру йому дали, 3 рази
“Отче наш” і 3 рази “Богородице”. І як мені
дали задушну миску, то я маю за ту душу
молитиси 40 днів. Бо в нас в 40 днів робіт
обід. Знов кличут тих усіх людей, роздают миски вже другим. [І знову роздають?]
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Так. І це дают уже другим. То ці мают молитися піврік, поки не буде півроку. Потім
дают ше другим, то ті молятся знов піврік – до року. І на 40 днів знов всім дают
за ту людину, шо померла. [А в рік ще да
ють “миски”?] Дают. І до року не можна
гріб кивати [рухати. – І. К.‑Ф.]» (СНЮ).
У похоронній обрядовості гуцулів виявля
ється актуальною часова опозиція зарано –
вчасно. Це стосується ритуального спалення
старого одягу померлого: «Кажут, жи ни
дуже добре, би скоро палити, ади приходит
душа. Хтось спалив скоро, то приходила
душа: “Чо ти тото попалила, чо ти мені
забрала?”» (СВЮ).
Поминальні дні в листопаді називають «дідова субота» (ДЮЙ).
Номінація локативного коду гуцульського
похоронного обряду мало відрізняється від за
гальноукраїнського, однак має свої особливос
ті. Так, людям похилого віку тут будують не
велику хату, яку називають «дідорня»: «Коли
старі люди доживають віку, то кидають
свою хату, будують маленький будиночок
такий, і в цьому будиночку вони» (МВС).
Тіло померлого розташовують так: «Тіло на
лавах кладут ногами до дверий, а головов ид
задний стіні» [8, c. 261].
Під час самого похорону, а точніше виносу
тіла з хати, найбільш семантично маркованим є
поріг. Особлива увага до цього елементу оселі
збереглася до нашого часу: «Переступаючи з
мерцем-ґаздою поріг, торкають деревищем три
рази до порога, се на те, аби чоловік із порогом
розпрощьився, бо він єго гримав, рубав на нім
дрова, не зважаючи на те, що єму (порогови)
вже і так тяжко було двигати хату!» [9, с. 249];
«Берет чотири люде деревишє, вже укрите, и
виносє єго на двір, ковтаючі у кожний порих,
по через котрих переносє мерця, по три рази
й заперают борше двері хатєні. Робє це на то,
шоби туда вже ширше ни мала смерть права
зайти» [8, с. 281]; «В поріг б’ют. Гупают
три рази. <...> На кожному по три рази.
З церкви якщо виносят, то так гойдают,
а з хати – таки так добре гримают. Якшо
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До нашого часу повсюдно дотримуються
заборони виконувати сільськогосподарську та
інші роботи, поки померлий перебуває в хаті.
Ця заборона стосується і найближчих сусідів.
У с. Прокурава Косівського району ІваноФранківської області маркером межі цього
припису є річка або струмок, «поки не пройде
вода»: «Квіти, вазони треба з хати повиносити, бо, кажут, вони всі всихаютси. Прати не можна. Сусідам навіть, поки не поховають. Не можна на городі робити. Кажут:
“Поки не пройде вода”. Так як у нас тут є
по́ тік такий, то вже за потоком – то ті
можут робити» (СНЮ).
Наступний важливий просторовий об’єкт –
дорога. На Косівщині існують рекомендації
зупинок під час походу на цвинтар (ЮПЯ):
«Перший раз домовину ставлять на межі:
коли земля його закінчуєся, починаєся другого. Другий раз ставлять на воді. Ну, і біля
кожного хреста чи каплички по дорозі <...> і
коли на межі ставлят, то дают “запростибіг” межівнико́ ви. [Тому, хто з ним межував?]
Так. Горня з водою, з горіхами, з яблуками і
з колачем» (ПБВ); «По дорозі зупиняються біля капличок, біля хрестів придорожніх» (ДЮЙ). Вербальний супровід похорон
ного обряду, насамперед голосіння й примовки,
свідчить про стійкість уявлень про дорогу на
«той світ», яку певною мірою пов’язували з до
рогою на цвинтар, хоча не ототожнювали з нею:
«Тримают коло нього [помираючого. –
І. К.‑Ф.] свічку. <...> Кажут, шоб світла
дорога була на тот світ» (СГП); «Відки вас
візирати, / З якого віконечка, / Яков доріжков ви до нас прийдете?» (СНЮ).
На Косівщині вважають поганою ознакою,
коли похоронна процесія надто розтягується:
«Коли йде похоронний похід, і коли він дуже
розтягається, коли далека відстань між
людьми, то, кажуть, наступного мерця чекають» (ДЮЙ). Тут відбувається трансфор
мація просторового коду в часовий: коли надто
довгий відрізок дороги зайнятий похороном –
це прогнозує часову близькість наступної такої
самої події.
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молоде, то так не гупают, якшо старший,
то таки добре гримают. Тоди баби дуже
плачут» (ПБВ). Особливе ставлення до по
рогу підтверджує музичний супровід моменту
переходу через поріг: «Три рази опускають
до порогів. Хор церковний співає “Останній раз прощаю вас, пороги”» (ЛМВ); а та
кож згадування цього локального елементу в
голосіннях: «Йой, вже йдеш, / Лишєєш свої
пороги, / Вже більше не повернешси, / Заростут твої стежечки» (ВГІ).
Ще один місцевий звичай, який має апо
тропеїчне спрямування, – рекомендація роди
ні дивитися у вікно під час виносу тіла з хати:
«У нас, як виносіт тіло, то родина дивиси
в вікно. Виносит сусіди, родичі, але не рідня» (ЛМВ).
У кімнаті, де лежав померлий, роблять
поминальний обід: «Чотири столи обіду.
Міняються: одні, а так – другі, а так –
треті, в тій хаті, де він лежав» (ПБВ). На
обстеженій території поширений звичай не ро
бити ремонту в цій частині будинку: «Не можна робити ремонти» (КБВ).
Важливим просторовим об’єктом похорону
є подвір’я. Саме тут відбувається продовжен
ня церковного відспівування; священик читає
так звану прощу – виголошує прощальний
лист, який умисне для цього пишуть рідні;
родина вперше стає навколішки під Єванге
лія, коли її читає священик під час відспіву
вання; роздають пожертви. У деяких селах
розкидають катафалк саме на подвір’ї: «Потім він [священик. – І. К.‑Ф.] виходить,
каже про́ щу» (РЛІ); «Коли виносять труну
на подвір’я, то через труну всі родичі, хто
хоче, дає подаваник тому, кому вважає за
потрібне» (КБВ); «Обря́дки зробили біля
хати» (РЛІ); «Надворі в нас розкидают, в
хаті нічого не розкидают» (СГП). Особли
вий статус подвір’я пов’язаний з його межови
ми властивостями: це вже не хата, не сакраль
ний центр, але ще й не дорога. Не випадково
подвір’я згадується в голосіннях: «Йой Боже,
Боже! / Уже не прийдеш з того світу, / Та
вже не прийдеш на своє подвіря» (ВГІ).
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«кричит» (СНЮ), «приказуют», «ляментуют», «ґвавту́ ют» (СВЮ); «Плачут,
но не приповідают. Голосити – це просто
плакати, а приповіда́ ти – це вже інакше:
“А на кого ти нас лишєєш”» (ПБВ); «А то
ше треба вміти голосити, би якось файно» (ВГІ). Віддавна відомі заборони голоси
ти під час агонії: «Коло умираючого не віль
но плакати, бо через плач не може він пильно
спочити, богато сі карає – мучить» [9, с. 241];
«Єк в хаті приказуют, то тогди забави вти
хают и прислухаютси, єк хто приказує» [8,
с. 278]. Традиційна культура виробила навіть
спеціальну номінацію такого вкрай небажано
го голосіння – «прокли́ кувать»: «І кажуть:
“Уже вмер – не треба прокли́ кувать, кричать не треба”. Як мама вмирала, прийшла
сусідка Галя. Каже: “Вона в комі. Аби ви не
кричали, аби ви крику не зробили, бо таке
було, як зробили крик, дак після того ще
півтора року людина мучилася”. Ви можете уявити!» (КГІ). Це дериват від кореня
-клик-, тобто семантика оплакування під час
агонії – це своєрідний заклик повернутися,
померлого кличуть, на відміну від номінації
регламентованого плачу, де основна семантика
пов’язана з голосом або промовлянням, оскіль
ки найпоширенішими назвами акту оплаку
вання є деривати від таких коренів: ‑голос‑,
‑мов‑, ‑каз‑.
Окрасою та візитною карткою гу
цульського похорону є участь трембітарів
(«тримбі́ тальники» (РЛІ), «трембітанник» [9, с. 242]). Значення й роль трембіта
ря в похоронному обряді потребує спеціальної
студії.
Багатий і різноманітний вербальний супро
від похоронних обрядодій (маються на увазі
ритуальні словесні формули привітання, відпо
віді, пояснення тощо): «вперед душі», «даєш
запрости́біг» (РЛІ); «Простибі, нехай Бог
приймає перед Юриної душі» (СНЮ); «Наперед маминої душі Марії». – «Най Бог
прийме» (СГП); «Най Бог прости і ми прощаємо» (СНЮ); «Вибачєй, шо було в житю,
прости мені» (СГП); «Ней там з Богом спо-
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Сакрально маркованим є вхід похоронної
процесії до церкви. Цей етап часто супрово
джують відповідні голосіння: «А як принесли
маму до церкви, я заприповідала, бо мама
страшно любила церкву» (СВЮ); «Як винесут надвір, вже ксьондз відправе, і мают
йти до церкви. <...> З церкви – відразу на
цвинтар, і там уже просіт на обід, якшо робіт» (ЛМВ); «І в церкві цілуют – посліднє
цілованє» (ВГІ).
Музичний код гуцульського похоронного
обряду – це передусім звучання церковних
дзвонів, трембіт, голосінь, похоронних пісень,
що їх виконує хор.
«Подзвінне» – так називали спеціальний
церковний дзвін, який виконував інформатив
ну (сповіщав, що в селі є померлий) і магічну
(повертав блукаючу душу до тіла) функції:
«По молитві спішить одно з домашних до
церкви, щоби “по душі подзвонити, або она
довго не блукала по лісах та горах” <...> а ско
ро по ній подзвонять, она стає запопере́ чена,
тогди вже она, щоправда, знає, куди має іти,
чи до неба, чи до пекла, але туди її ще не пус
кають, она вертаєси по подзвіннім назад у
хату, де держиться коло тіла» [9, с. 242]; «Єк
вже пип згоджений, посилає по паламаря, аби
тот ищов по́ душі борше видзвонити, бо доки
по́ душі ни видзвонє, то душя блукає світами
скризь туда, куда кіло, єк було живе, ходило.
Наколи по душі видзвонє, то душя муси ста
ти коло кіла. И аж тогди си розлучі, єк пип
гриб запечатає, тогди душя иде по своїм ділам,
куда си прислужила» [8, с. 264]; «[А як да
ють знати, що є померлий?] Дзвоніт. Є дзвін,
шо на Службу дзвоніт, а є маленькі дзвіночки такі, а як мерлий – то цей великий
дзвін дзвонить і тоті маленькі. Три рази
він перестає. Він має там – кілько мінут
дзвонити» (ЛМВ). Сьогодні актуальною за
лишилася насамперед інформативна функція.
Обрядове оплакування померлого номінують дієсловами, рідше – іменниками: «оплакування», «голосіння», «пригово́ рювання»
(КБВ), «примовляла» (СНЮ), «прика́зу
вати», «примов’єют» (КБВ), «голосє» (ВГІ),
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чиває» (КБВ); «На грушку приходє. Вони
заходє, ставлять свічку, коли вже виговори
“Отче наш”, тогди вже: “Слава Ісу!”. “Доб
рий вечір” не кажут. Або: “Дужі?” [А ті
що відповідали?] “Добре, як ви”. Або: “Навіки слава”» (ПБВ); «[А як віталися?] “Слава
Ісусу Христу”. Навіть увечір. Помолилиси,
поцілували хрест і “Слава Ісусу Христу”.
Не кажут “Добрий вечір”, бо це не добрий
вечір» (СНЮ). Ці короткі репліки містять на
родні вірування, уявлення, світогляд.

Наприкінці замість традиційних висновків
наведемо одне цікаве прислів’я із с. Яворів Ко
сівського району Івано-Франківської області,
яке, засуджуючи надмірну жадібність, влучно
й дотепно, по‑філософськи відображає тра
диційне тлумачення, осмислення людського
життя і смерті: «Хто має багато, то більше не візьме, а хто має менше, той менше
лише» (РЛІ). Ось таке глибоке розуміння на
шого перебування на цьому світі виявляємо в
українській народній словесності.

На Косівщині побутує архаїчний звичай уша‑
нування всіх померлих із родини перед Велико‑
днем, у Чистий четвер. Господиня пече пісні бу‑
лочки – «кукуци», – що їх роздає дітям, які цього
дня навмисне приходять у хату, а потім удома мо‑
ляться за душі: «А кукуци́ дають за всі померші
душі. Це перед Великоднем. [А що треба відпові‑
дати?] Простибіг, най Бог прийме» (ПБВ).

Про метафоричний словник обряду див. пра‑
цю О. Сєдакової [6, с. 142–146].

1

2

Детальніше про це див. працю В. Коноброд‑
ської [4, с. 189].

Е

3

4
Типологічні розповіді ми фіксували на Чер‑
нігівщині.

Детальніше про це див. працю О. Боряк [1].
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СІЛЬСЬК А МОЛОДЬ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ:
СОЦІОКУЛЬТУРНІ РЕА ЛІЇ
Тіна Момот
УДК 316.334.55–053.6+316.72
Дослідження присвячене соціокультурним реаліям, у яких живе сільська молодь Косівського району ІваноФранківської області. На основі польових матеріалів охарактеризовано молодіжні проблеми регіону: безробіття,
заробітчанство, алкоголізація, девіантна поведінка. Окрему увагу приділено ставленню молоді до старшого
покоління.
Ключові слова: сільська молодь, соціокультурні реалії, польові матеріали, безробіття, міграції.

Е

This study considers the socio-cultural realities of rural youth and their living in Kosiv District (Ivano-Frankivsk Region).
Based on the field data, there has been given an in-depth description of the region’s youth problems: unemployment, jobbing,
alcohol abuse, and deviant behavior. A special attention was paid to the elders’ perception of youth and to comparison of former
and current public conduct of young people.
Keywords: rural youth, socio-cultural, field data, unemployment, migrations.

вень безробіття становив 16,1 % від кількості
економічно активного населення цього віку, а
серед молоді віком 25–29 років – 9,1 % [1].
Опитані нами молоді респонденти зазначили
проблему безробіття як найболючішу.
Можливих варіантів для заробітку на
Косівщині не так багато. Молоді люди зде
більшого допомагають старшим обробляти
незначні ділянки землі (вирощують картоп
лю і кукурудзу), працюють на городах, ко
сять сіно, доглядають худобу. Утім, з огляду
на вкрай низьку родючість ґрунтів у озна
ченому регіоні (особливо в гірських селах),
така праця виснажлива й економічно не ви
гідна. Додатковим заробітком є виготовлення
сувенірів.
Специфіка району зумовлена статусом Ко
сова як місця зосередження сувенірної про
дукції ще з радянських часів, тому багато мо
лодих людей займається ремеслами. Дівчата
вишивають, в’яжуть шкарпетки, хлопці виго
товляють вироби з дерева.
У курортних місцевостях подекуди існує
можливість працювати в санаторіях або ж
практикувати зелений туризм [6]. Однак у
Косівському районі, зважаючи на певні умо
ви (невисокі гори, значна віддаленість від
розвинених туристичних центрів), цей бізнес
не надто поширений. Респонденти зазначи
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В умовах кризи агроекономічного сектору
в Україні, зростаючої депопуляції на селі, ма
сової як зовнішньої, так і внутрішньої міграції
селян, украй гостро постала проблема сіль
ської молоді, яка в такій складній ситуації по
збавлена гідного життєвого рівня та достатніх
можливостей для самореалізації.
Метою цієї статті є виявлення соціокультур
них реалій, у яких опинилася українська сіль
ська молодь. Дослідження проведено на основі
власних польових матеріалів, зібраних під час
етнографічної експедиції на Івано-Франківщи
ну, здійснену Інститутом мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль
ського НАН України у 2012 році.
Головну джерельну базу роботи станов
лять інтерв’ю з представниками сільської мо
лоді та селянами старшого віку, що дає змогу
простежити відмінності в баченні молодіжних
проблем репрезентантами різних поколінь. Те
риторіальні межі дослідження обмежені Ко
сівським районом Івано-Франківської області,
що дає можливість звернути увагу на регіо
нальні особливості цієї проблеми.
За статистичними даними, найбільші труд
нощі в житті сільської молоді пов’язані з від
сутністю роботи. Подібна ситуація спостеріга
ється по всій території України. Так, на 2011 рік
серед сільської молоді віком 15–24 років рі
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«приходиш на дискотеку, хлопців нема, дівча
та самі танцюют» [8].
Спостереження за формами дозвілля сіль
ської молоді Косівщини показує, що вільний
час молоді люди здебільшого проводять перед
телевізором або ж за комп’ютером. Це викли
кає однозначний осуд старшого покоління.
Щоправда, хлопці повсюдно грають у футбол.
Хлопці з дівчатами спілкуються переваж
но в клубах на дискотеках, які проводяться у
вихідні дні, або у свята. У деяких селах на час
посту дискотеки відміняють [6]. Це є яскра
вим прикладом того, що молодь регіону продо
вжує дотримуватися християнських традицій.
Якщо ж взяти до уваги те, що абсолютна біль
шість молодих людей у неділю відвідує церкву,
то уникання розваг у піст є закономірним.
Старші люди зазвичай не схвалюють мо
раль сучасної молоді. Осуд викликає зовніш
ній вигляд дівчат: «Ну тепер не так це шо
показують тіло: плечі голі, ідуть до церкви,
жінка вона, а вона іде розвита» [9]. Не менше
засуджують і поведінку молоді (знову ідеть
ся про дівчат): «Так стало, що молодь ночами
ходе. Дівчині не було увечір куда піти, родичі
були би не пустили. (...) На вечір, сонце заходе,
дома має бути дівчина» [7].
При цьому занепокоєння викликає тільки
сільська молодь, на міську воно не поширю
ється: «Місто я не кажу. Місто то є собі місто,
а село то є село» [9].
Окрему увагу слід звернути на пробле
му надмірного вживання алкоголю молодими
людьми. Усі опитані підтвердили загрозливі
масштаби проблеми, зазначивши, що розпоча
лася вона з початку 1990‑х. Причини називають
різні – від невдалої політики до зумисних дій
інших держав або ж недогляду батьків молодих
людей: «Та якби не було горівок де купити, то би
так не пили. Горівка дорога, але водно находит
та іде та п’є» [4]; «А п’янка то всьо з тої причини,
шо москаль тортурував від Петра І українську
націю і всякі тортури принімав. А тепер при
йшло сі вже послідній час перевів сі на зеленого
змія, алкоголь» [5]; «Потомушо розвели волю.
Колись сказав батько тай мама, так має бути,
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ли, що єдиною вигідною справою є торгів
ля – як у власному селі, так і в інших регіонах
України.
Чимало опитаних людей старшого віку нарі
кають, що молодь не хоче працювати в сільсько
му господарстві. Самі ж молоді люди поясню
ють це власною непридатністю до такої роботи:
«якось нема здоров’я такого» [8]. Причиною
поганого фізичного стану називають неякісне
харчування – продукти, перенасичені «хімією».
Старші ж зазначають, що молодь просто роз
лінилася, тікає в міста в пошуках легкої роботи
або живе за рахунок батьків: «Відколи став га
разд уже, шо радянська влада керувала, доб
ре було, шо вже діти не хотіли слухати батьків.
Уже шо хотіли – то робили» [2].
Стрімко зростаюче безробіття в регіоні за
кономірно призводить до підвищення мігра
ційної активності. Тож варто розглянути спе
цифіку міграції населення означеного регіону.
Внутрішня міграція сільської молоді переваж
но пов’язана з навчанням. Ті, хто вступає до
ВНЗ у містах, здебільшого там і лишаються.
Інший шлях внутрішньої міграції – поїздки
у великі міста (Київ, Одеса, Чернівці, ІваноФранківськ) на роботу. Найчастіше їдуть чо
ловіки, щоб займатися торгівлею або працюва
ти на будівництві.
Що ж до зовнішньої міграції, то для Косів
щини характерний розподіл напрямків міграції
за статевою ознакою. Дорослі жінки переваж
но обирають Італію, де доглядають за старши
ми людьми. Часто вони вимушені кидати влас
ні родини, щоб мати змогу забезпечити дітей,
проте багато з таких заробітчанок навідується
додому лиш зрідка і назад уже не вертається.
Сезонна жіноча міграція відбувається пере
важно в Польщу, де селянки беруть участь у
зборі врожаю.
Чоловіки здебільшого працюють на бу
дівництві в Росії (у Москві). Вік заробітчан
коливається від 17 (ті, хто не вступив до уні
верситету) до 40–50 років. Міграції чоловіків
носять сезонний характер і рідко закінчуються
остаточним переїздом, хоча вони є більш масо
вими. В окремих селах дівчата скаржаться, що
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було “ви” сказати, не “ти”. Так як тепер дитина
мамі – “ти”, татові – “ти”. Шо це ти татові
товариш? Най будеш найближчі. Ми розумі
ємо, нам казати не треба. Але ми тягар через
тебе перебули, вікохали тебе і віддай відвагу
на “ви”» [9]. Крім того, негативним вважають
і відсутність фізичних покарань за провину,
наводячи приклад власних батьків: «Вони не
били, вони учили дітей. То не правда, шо вони
били діти, бо дитина як не сказала “Слава
Йсу” чоловікови на дорозі, то той чоловік при
ходив увечір до цего тата, скаже: “Як ти учиш
дитину? “Слава Йсу” не каже!”» [9].
Отже, дослідження соціокультурних реалій
життя молоді Косівщини дозволяє виділити
такі головні проблеми. Найбільша – це безро
біття. Молоді люди обирають кілька варіантів
заробітку: допомога батькам у неприбуткових
сільськогосподарських роботах, тимчасові під
робітки фізичною працею, виготовлення суве
нірів, дрібна торгівля. Для багатьох виходом із
ситуації стають тимчасові трудові міграції, як
зовнішні, так і внутрішні.
Дозвілля сільської молоді обмежуєть
ся дискотеками в клубах, грою в футбол або
ж переглядом телепередач чи заняттями за
комп’ютером. Депресивна економічна ситуа
ція призводить до надмірного споживання ал
коголю, що є серйозною загрозою для сім’ї і
суспільства. Рівень шанобливого ставлення до
старших людей залежить від виховання моло
дої людини в родині.

1. Рівень безробіття населення (за методологі‑
єю МОП) за статтю, віковими групами та місцем
проживання у 2011 році. За даними державного
комітету статистики [Електронний ресурс]. – Ре‑
жим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2011/rp/eans/eans_u/rbrn_rik11_u.htm.
2. Записала Т. Момот 19.06.2012 р. в с. Річ‑
ка Косівського р-ну Івано-Франківської обл. від
Юрія Івановича Кіщука, 1932 р. н.
3. Записала Т. Момот 23.06.2012 р. в с. Лючки
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. від Рузі
Дмитрівни Кочержук-Повшенюк, 1924 р. н.
4. Записала Т. Момот 24.06.2012 р. в с. Гуцу‑
лівка Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
від Анни Іванівни Мельничук, 1930 р. н.

5. Записала Т. Момот 18.06.2012 р. в с. Старий
Косів Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
від Івана Васильовича Одудяка, 1929 р. н.
6. Записала Т. Момот 20.06.2012 р. в с. Шешо‑
ри Косівського р-ну Івано-Франківської обл. від
Петра Васильовича Олексюка, 1973 р. н.
7. Записала Т. Момот 20.06.2012 р. в с. Пістинь
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. від
Параски Петрівни Пліхтяк, 1920 р. н.
8. Записала Т. Момот 19.06.2012 р. в с. Бабин
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. від
Дар’ї Петрівни Сталащук (Сумарук), 1990 р. н.
9. Записала Т. Момот 20.06.2012 р. в с. Пістинь
Косівського р-ну Івано-Франківської обл. від
Параски Федорівни Хрущ, 1926 р. н.
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то так має бути, а тепер. Шо ти йому скажеш?
Ти йому скажеш, шо це, а він утік із хати – вже
нема його дома» [2]. При цьому всі респонденти
старшого віку згадують, що за їхньої молодості
вживали значно менше алкогольних напоїв, на
приклад, на все кількаденне весілля ішло кілька
літрів горілки і одна–дві бочки пива. Цікавими
є спостереження молодих людей, яким довелося
побувати в інших регіонах України. Так, порів
нюючи своє село з Одещиною, респондент за
значає, що, на відміну від Півдня України, де
наркоманія дуже поширена, у них вона взагалі
відсутня [6].
В умовах такої кардинальної розбіжності в
оцінці поведінки молоді з боку старшого по
коління ми намагалися з’ясувати, чи зберегло
ся у сучасній Косівщині шанобливе ставлення
до старших. Відповіді респондентів суттєво
різнилися. Деякі стверджували, що молодь
«як колись шанувала старших, так і тепер ша
нує» [7], інші – що «тепер більше поважають,
бо ж старшим дали пенсію» [3]. Натомість
частина опитаних відмічає погіршення став
лення молоді до старших. Причиною цього
називають різницю у матеріальних статках і
самовпевненість заможнішої молоді: «Іде оде
попри тебе, він уже оде чийсь побудований,
він уже не знає цего бідного» [4]. Утім, окремі
респонденти наголошують на тому, що батьки
самі винні в тому, бо перестали належним чи
ном виховувати дітей. Так, осуд викликає змі
на звертання до батьків з «ви» на «ти»: «Тре
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«СПЛАВЩИК – ЦЕ БУЛО ДУЖЕ ГОНОРОВО»
(до етнографії лісосплаву на Гуцульщині)
Юрій Бідношия
УДК 630*31+626.74](477.86)
До 1970-х років лісосплав відігравав важливу роль у господарському житті гуцулів, як і інших груп населен
ня Українських Карпат. У матеріалі пропонуємо наративи керманича із 30-річним стажем Гаврила Крамара із
с. Білоберізка Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. та Ганни Бельмеги, дочки сплавщика з с. Устеріки
того ж району. Спогади про лісосплав представлено на ширшому соціально-побутовому тлі 1940–1970-х років:
повстанський рух, життя колгоспників, заборона школярам відвідувати церкву тощо. У текстах збережено діа
лектні та усномовні особливості. Додано глосарій з місцевих термінів лісосплаву та незрозумілих для широкого
кола читачів діалектних слів.
Ключові слова: Гуцульщина, лісосплав, усна історія.
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Until the 1970s, rafting played an important role in the economic life of the Hutsuls, as well as other groups of the Ukrainian
Carpathian population. In the paper, we bring forward the narratives of Havrylo Kramar, a 30-year-experienced timber floater
from Biloberizka village (Verkhovyna District, Ivano-Frankivsk Region), and Hanna Belmeha, a raftsman’s daughter from
Usteriky village of the same district. Their reminiscences on rafting are presented against the 1940s–1970s broader social
background: insurrectional movement, life of collective farmers, prohibition to schoolchildren from attending church, etc.
The dialectal and coloquial expressions are preserved in the texts. A glossary of local rafting vernacular and dialect words
unintelligible to a wider audience is attached.
Keywords: Hutsulshchyna, rafting, oral history.

усвідомлена відразу після його занепаду – у
Карпатах був створений унікальний Музей
лісу і сплаву [1].
Важливими є і усні свідчення. Пропону
ємо спогади керманича із 30‑річним стажем
Гаврила Миколайовича Крамара із с. Білобе
різка Верховинського району Івано-Франків
ської області та Ганни Танасіївни Бельмеги,
дочки сплавщика із с. Устеріки того самого
району. Спогади про лісосплав представле
но на ширшому соціально-побутовому тлі
1940–1970‑х років: повстанський рух, життя
колгоспників, заборона школярам відвідувати
церкву тощо.
Тексти подано зі збереженням діалектних
та усномовних особливостей. Риси гуцуль
ських говірок описані в працях діалектологів
[2; 9–11; 13; 22], загальна гуцульська лексика
представлена в діалектних словниках [7; 8; 14;
15; 19]. Для зручності читання подаємо глоса
рій, де вміщено лексеми, які можуть викликати
труднощі у сприйнятті текстів: місцеві терміни
лісосплаву та малозрозумілі широкому загалу
діалектні слова.

ІМ

На Гуцульщині, як і в інших регіонах Укра
їнських Карпат, одним із важливих господар
ських занять був сплав лісу, який мав тут давні
традиції та значне поширення. Сплавщикигуцули вміло пристосувалися до гірських умов.
Розвинена мережа водосплавних споруд, на
дійні способи кріплення плотів і кермового
управління засвідчують високий рівень розви
тку сплаву лісу на Гуцульщині і майстерність
сплавщиків. Про давні традиції лісосплаву
свідчать пов’язані з ним різноманітні побутоворитуальні звичаї та обряди. Лісосплав віді
гравав важливу роль у господарському житті
гуцулів, давав чи не найбільший у цих краях
заробіток. Удосконалення інших видів тран
спорту, насамперед розширення мережі заліз
ниць, будівництво спеціальних вузькоколійок,
прокладання доріг призвели в 1970‑х роках
до припинення лісосплаву на Гуцульщині як
нерентабельного. Лісосплаву в Українських
Карпатах присвячено низку видань, у яких
розглянуто його історію, технологію та термі
нологію [3–6; 12; 16–21; 23–25]. Культурноетнографічна цінність цього промислу була
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ГЛОСАРІЙ
ади́ (ади́сь) виг. уживається для вислов
лення здивування; диви, бач
би спол. аби, щоб
би́рше присл. більше
бужени́ц я, -ці буженина
ва́тра, -и вогнище, багаття (пор. рум. vátră)
вига́куваний причеплений

гамо́ванка, -и водопідйомна гребля (пор.
пол. hamować ‘стримувати, гальмувати’)
гоноро́во присл. почесно (пор. пол.
honorowo)
дара́ба, -и пліт, збитий з кругляків, який
сплавляють по ріці (пор. угор. darab ‘шматок,
штука’)
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ми́ґла, -и складені колоди, які готують до
сплаву (пор. рум. mîglă ‘стіс дерева’; уг. máglia
‘стіс, штабель’)
миґлува́ти штабелювати деревину в «миґли»
по́д луг прийм. згідно з чимось, з ураху
ванням чогось, відповідно до чогось
през прийм. повз
призера́ти придивлятися, звертати увагу
пропуцова́ти насварити (переносне від
пуцовати ‘чистити, начищати’; пор. пол. pucować,
словац. pucovat’ з нім. putzen ‘чистити’)
сапі́на, -и лісорубський інструмент для
переміщення колод, має вигляд держака із за
лізним гаком на кінці (пор. нім. Zappin, італ.
zappone ‘т.с.’)
спира́ти зупиняти, стримувати
спло́тчик, -а робітник, що зв’язує плоти
та́лба (та́льба), -и одна секція плоту сплав
ного лісу (у закарпатських говірках табла ‘т.с.’;
пор. лат. tabula ‘дошка’)
тверди́й справжній
флє́ша, -і пляшка (пор. пол. flasza, нім.
Flasche)
ци спол. чи
цисе́ займ. це
шва́ра, -и трос

ІМ

Ф

Е

зарєдо́м присл. підряд, послідовно, один
за одним
зафасува́ти виплатити заробітну плату
(пор. пол. fasować, нім. fassen)
зицирува́ти муштрувати (пор. нім.
exerzieren ‘муштрувати’)
зу́па, -и (пор. пол. zupa) суп, юшка
каши́ц я, -і дамба з колод; плетене укріп
лення берега і каміння на річці (пор. пол.
kaszycy ‘дерев’яні скріпи для захисту берегів
при сплаві лісу’; нім. Kaischütze ‘захисне укріп
лення набережної’)
кєпта́р, -а хутряна безрукавка (перев. з
орнаментом)
кє́рма, -и кермо на плоту
кєрма́нич, -а той, хто керує плотом
кля́уза (кля́вза) -и загата на річці, перев.
для сплаву лісу (пор. лат. clausa ‘замикання,
закінчення’)
книш, -а́ корж (перев. картопляний), начи
нений бриндзою, сиром та ін.
ко́вбок, -бка відрізаний кусок дерева; колода
коли́ба, -и житло лісорубів, пастухів (пор.
рум. colibă; уг. kaliba)
ку́бік кубометр (деревини)
майби́рший найбільший

ТЕКСТ 1

Записав Ю. Бідношия 27 липня 2012 р.
в с. Білоберізка Верховинського р‑ну Івано-Франківської обл.
від Гаврила Миколайовича Крамара, 1931 р. н.

«У мене вуйки та й тато – усі сплавщики
були...»
– Скільки ви років на сплаві працювали?
– З сорок осьмого по сімдесят осьмий.
Я пішов працювати в п’єтнаціть років у цей
сплав таки. Я начав з сорок п’єтого року...
У мене вуйки та й тато усі сплавщики були, та
й так мене брали все з собов. І я зароб’єв коло
них по пару рублів. Бо тогди ще наряди не ро
били. Тогди звели сплав, обрахували, кілько
гроший, бригадиру дали. Бригадир уже ділив
гроші – котрому бирше, а котрому менше. Ше

так уже стало трохи легче, єк зачєли робити
наряди та вєдомості та й усьо. Тогди ти вже
видів, шо там получив. Занімав розряд, робив
по розряду...
Людям треба було заробити, треба було
грошей. Бо сплави зароботок непоганий
був: триста рублів, триста п’єдісєть, шти
риста – як робили, так мали. А робота у нас
була раненько з шестої години, а в вечір доки
видко. А чєсом і вночі. У нас не був норміро
ваний день, у нас був світовий день робочий.
Отакє було.
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трохі молоді поробили, то вже кождий розу
мів, уже кождий міг бути бригадіром.
– А хто де стояв?
– Упереді усі три – там три кєрмі було. Там
робилоси такий багажник, шоб було де сумки
покласти, було де сісти попоїсти... А вже єк
приходило єкесь начальство, шо хокіло по
їхати сплавом, то робили на другій талбі... ну,
перелогу таку робили, стів там робили, лунки
навколо того... Кілька начальства приходило
проплисти...

Е

«Зразу тракторів не було, всьо кіньми
там, всьо вручну...»
– Частини дараби як називалися?
– Талби. То талби були вигакувані одні
до других, бо тут були кєрми... ну, сказати б,
весла. А по-нашому то кєрма. То воно мало
одинаціть метрів довжини. Три кєрмі. То й це
си кєрмувало, та й управ’єлоси так єк рулем
машина. Та й так... Так їхали... А ця річка по
гана в нас до цего. Вона бистра. То тепер шось
води в ній нема. А давали кляузи, то вода була
велика. То так мусів чимось плисти. Мусіла
буть така вода, би вин приплив. Робили ком
бінати. Комбінати возили ліс із ділянок. А тут
уже, коло цеї ріки складали в штабеля усьо.
Зарєдом, це перед за передом. Там третя, чет
верта талба так, до десять табел. Мали такий
промежуток, шоб собі миґлувати. Миґлували
там... Зразу тракторів не було, всьо кіньми
там, всьо вручну. Але зразу не так, як тепер...
заготов’єли, зімов ліс заготов’єли, він стоєв,
аж на весні зачинали плавити. То його там
всьо корували, жеби не було кори. А тепер так
уже: раненько смерека стоїт у лісі, ввечері уже
її грузє на вагони. Мучили людий. І люди му
чились, бо треба було за шось жити, треба було
заробити. Та й кожний ішов, де би бирше заро
бив. Ну, тогди, за Союзу, шось не дуже люди
десь їхали за границю. Їхали сюда на Сибір,
бригади їхали. Але це було в Союзі. А тепер
Румунія, Польща, Чехословакія, Італія – де
лиш наш народ не працює. Працюють скрізь.
Працюють, бо мусять працювати.
– А як зупиняли дарабу?

Ф

Керманич Гаврило Миколайович
Крамар, 1931 р.н.
с. Білоберізка Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
Світлина Ю. Бідношиї
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Було важко, важко було. В березні місяці
лазили в воду, чобіт не було. Аж у шіїсєт пер
шому році дали резінові чоботи. То так і ноги
поперестужували та й сами перестудилися.
Общежитіїв не було, спали де-нибудь, межи
штабелями. Штабеля, а межи штабелями ро
били таку халабуду, луб’є лупили із смереки
та накривали, бо не було чим накрить. Було
важко. Ну нічого не зробиш, то було після ві
йни, тоді було всім важко. Тогди не було таких,
шоби йому було добре. Але хоть було де ро
бити. Ну, а тепер адись молодьож сеся не має
пристанівку, не має де робити. Хто має десь
якусь роботу, то має, а хто не має, то туда ходє
нелегалами... і скрізь... Аби хоть дали роботи
людєм, то вже би було добре.
***
Я сплавщиком був. Сплавщик то одне й те
саме, шо кєрманич. А цесі, шо в’єзали, то на
зивалиси сплотчики – це зв’єзували.
– А скільки людей пливло?
– Три. Вибирали одного собі старшого, ко
трий розумів від того, та й всьо... А видтак уже
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– А був трос такий. Це називалоси
подори жна швара. Були місця, шо були за
копані такі стовпи дубові грубі, де вода тиха,
та й там з цим тросом вискакував, той стовп
замотаєт – та й тримаєт. Потім сплав уже
утихомиритси, стане... той трос тримают за
конец... А видтак уже ловили бульдозерами.
Треба – виніс на сплав, притис та й сплав став
сам. Ідеш та силиєш його там... У Вижниці,
там тоже стоєли бульдозера. По три-штири
лов’єтси до сплава і покєгли на берег. Там уже
розбирають його та й грузєт у вагони... Ну, те
пер добре, тепер приїхав лісовоз, за раз заче
пили, скєгли з лісовоза, поклали в вагон... Те
пер ці кран-балки є, шо це вже тепер лиш аби
тілько лісу було... Та особенно найбирше тепер
запродуют отуда, тоже на Східну Україну... та
й скрізь... Зачєли були давати за границу... те
пер ше, може, дают переробку єкусь і тепер...
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***
– Воду як... Там були спеціальні збірники,
це називалоси кля у за. Там збирали воду ці
лий тиждень. У п’єтницю давали воду видти
шлюзами. І вже сюда, котрі нижче тої кляузи
були, ці сплави видти плавилися. Плавилиси
сплави довцюдова на гамованку, це на Кут
ський участок. А з Кутського участка пла
вилиси в Чернівці, у Неполоківці, обшім, де
були доки великі, шо перероблєли ліс. У нас
було шо й по півмільйона кубіків на сезон
сплавити.
В’язали сплави... до шіїсєкь другого року
в’язали вручну, а в шіїсєкь другому році вже
стало легше – дали бензодрелі, то вже бензо
дрелями. То так до сімдесєть восьмого року
плавили. А в сімдесєть восьмому році сплав
ліквідіровали. Вже прийшли великі машини,
возили уже напряму у Вижницю.

Сплав у Жаб’єму (нині – смт Верховина Івано-Франківської обл.). 1956 р.
Електронний ресурс (режим доступу: http:// victour.io.ua)
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у тиждень: у середу і суботу. Так, аби бирше
кубиків сплавлялоси.
У нас був начальник на Кутському участку
Городило, а тут, на Верховинському, був Ко
ломієць Володимир Федорович, а на Єблу
нецькому Поп’юк Дмитро (по батькові я його
забув). Були три участки – та й три началь
ники були. А директор... директорів я перебув
штирьох. Ну, послідній у нас був Гіт директор.

***
– Тогди самі собі готували. На дворі на
клали ватру, так єк туристи тепер. Наклали
ватру, мали спеціальні горшки собі такі до
того... Там варили зупу. Ну, але хто мав мнєсо,
хто не мав мнєса – то так си обходив. І так
уже... після шіїсєтих років зробели котлопунк
ти такі, столові. Там можна було піти поїсти.
Зробели ОРС *, а ОРС зробив для людий
столови, шо вже можна було недалеко поїсти.
А тогди ні хліба не було, нічого в світі. Оце нас
пограничники виручєли із хлібом. А то варили
кулешу. Шє вона єк горєча, то добре їсти, а
вже стигне, та й... Але їсти мусіли. Мусіли,
шо ж... Отак це ОРС єк зробив столові, то
вже було всьо: огірки, капуста, бужениц я,
сало, масло, олія – всьо було у магазинах. Але
це вже після.
***
– А довго сплавляли?
– Єк добре йшло, то день. Єк не було за
торів. А бувало, шо були й затори. Називало
си загата. Хтось зробив загату, так там уже
усі сплави си зитнут. То зразу все розбирали
вручну, а відтак дали лебідки, а потому, піс
ля лебідків тих дали бульдозера. Це на учас
ток два бульдозери. То вже тогди було легко:
прийшов, потєг, потрутив та й усе там. За пару
годин розибрав, поплили далі. То в нас тут
найдальша точка сто двацєть кілометрів було
плавити. Та й пускали раненько, не було за
торів, це десь четверта, п’єта, шеста година.
А чєсом і вночі плавили. Клали ватри на спла
ві, то освічувало – та й так плавили.
Зразу у нас були сплавщики та й сплотчи
ки. То три сплавщики, а сплотчиків уже кіль
ко вони собі хотіли: ци два, ци три, ци штири.
Кілько вже хотіли сплотчиків – це ті, шо вже
в’язали тоті сплави. А відтак зробили уже,
мо, в шіїсєть другому році комплексні бри
гади. Уже по п’єть чоловік було. Було по два
бензодрельщики. То вже плавили по два рази
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«Ми єк збудуєм Україну, відки, каже,
буде ліс у нас?»
– А сплави збивали від сто кубіків до
п’єкьсот кубіків – як єкі сплавщики були.
Майбирший сплав ишов один, попробували
такий сплав, та й то не вдалоси їм, вісімсот ку
біків. Це був такий один сплав, а то в серенно
му треста, до штириста, триста п’єдесять, двіс
та – єк робели хлопці. Робили дуже – бирший
сплав був, робили помали – менший сплав. Та
й отак ми жили.
– А чому не вдалося?
– Ну, завеликий до цеї ріки сплав був. Ві
сімсот кубіків...
– А що тоді зробили?
– Уже менші сплави зробили. Той сплав
довезли уже куда йому було положено, о, а
зробили менші сплави. Тогди були повстанці,
повстанча армія – не давали плавити. Трошки
цесі повстанці до нас шуміли, шо великі сплави
збивали. Каже, ви ліс вивезете, ми, каже, єк
збудуєм Україну – то відки буде в нас ліс? Ну,
вже дішло до того, шо є Україна. Та й ліс є. То
й тепер цей ліс так возєть, шо то... Ви думаєте,
шо то видко, шо то є ліс?! То вже лишилоси
все пусте: гниле та криве якесь таке лишилоси.
А шо добре – вирубали вже, вирубуют. Ну,
за Союзу хоть садили. Рубали, вкєли ділянку,
ділянка так рік стоєла, на другий рік уже дава
ли там людей, посадчиків, мали ту розсаду та й
садили ліс. А тепер ніхто не садит. Дивишся,
шо де впилили – самосів, шо сам си засіє, то
він стоїть, самосів, а бирше нічого.
– А повстанців тих ви самі бачили чи
вам переказували?

Російська абревіатура: ОРС – отдел рабочего
снабжения.
*
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«Цей сплав і ця річка – то був другий
фронт...»
– Були случаї всєкі. Мого вітчима сплав
убив. На сплаві вбивси. Аді так, шо кєрма
його кинула в воду, а сплав проходив , то так єк
його ймив, то всьо перетер, цілий таз. Отакє.
І ше дві годині після того жив. Ми його в боль
ніцу в Буркуті там віднесли, везли на машині,
то вже не було права покласти – тримали так,
у руках. У Буркуті була тоді лікарня. Та в ту
лікарню. То ще дві годині прожив. Лишиласи
жінка, та й хлопец лишивси.
– То це у вас на очах було?
– Так.
– А коли?
– Ніби приблизно в шіїсєт сьомому, шіїсєт
осьмому. Бо я робив ще із сорок осьмого по
п’ядесєть шестий на Кутському участку. Туда
плавили – в Чернівці, Неполоківці... В Но
воселиці в колгоспі плавили ми тоже. Колгосп
закуповував, то ми туда плавили аж. Отаке.
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– Бачив.
– Вони з вашого села?
– Та нє. Я їх бачив, є таке село в Верховин
ському районі, в Зеленому. Там вони сперли
нас, то там я бачив їх. Був такий дядя моцний,
там уже нас зібрав усіх докупи та й зачєв чи
тати нам мораль, шо... «Ви, каже, не гонні лиш
по сто кубіків, а то лиш ви зачинаєте по двіста,
то по триста. Вивозите ліс, каже, ми єк збуду
єм Україну, відки, каже, буде ліс у нас?» Відки
він тогди знав, шо буде ше Україна, я понятія
не маю. Ну це вже політика, це не до нас.
– А ви тоді не вірили, що буде самостійна Україна?
– Та хто тогди вірив, хто за Союзу вірив?!
– Це який рік був?
– Сорок сьомий. Я вже з сорок осьмого
зробивси постоянним у лісосплаві, а до сорок
осьмого брали мене вуйки з собов на сплав,
приучували, би знав. Єк коло цеї річки уро
дивси, з нев знакомий був...

Лісодільниця в c. Буркут Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. 1956 р.
Електронний ресурс (режим доступу: http:// victour.io.ua)
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– А з вами ніяких випадків не було, не
травмувалися ви?
– Я єкось на щєськє нічого, ніяких пере
ломів у сплаві в мене... Один перелом є в мене,
двоє ребер уломив, но цисе я на березі вломив.
Коли збивали, то я верків бензодрелем тим,
та штука викрутиласи, то впав на цей бік, то
двоє ребер уломив. Ото кілько в мене трав
ма була, а бирше ніякої травми. Було хлоп
ці, шо ноги ломили і всьо, всєке було. Всєкі
случаї були.
То цеся, цей сплав і ця річка – то був дру
гий фронт. Тут приходили із Росії, приїхали.
Та з Китаю приїхали дивитися, єк то тут
в’єжут та єк сплав’єют, інтересовалиси. То ті
китайці, може, в себе хокіли оце се. Бо був
китаєць тут шось два місяці сидів коло нас.
Та бігав туда та зазирав, єк то си робит, ста
вав на сплав, єк си сплав’єє.

один я лишивси. Є такі, шо вони си сплав
щиками називали, але... там поробив два-три
роки, то це вже не сплавщик. Я собі поробив
з сорок осьмого по семдесєть осьмий, а з сем
десєть осьмого по вісімдесєть шестий у лісо
комбінаті поробив, пилив ліс. Бо нас то не так,
єк тепер, шо хто імив пилу, той пилит. А нас
учили і пилити, і вертіти, просто були курси
такі, дві неділі курсів.
Аж коли згадали за сплав!.. Було б добре,
би згадали, бо цим сплавщикам би треба шось
добавити, а шо...

Е

«Кожний начальнік хоків ше з того колгоспника собі шось укєгнути...»
– То це вважалася хороша робота?
– Так. Сплав у той чєс сама ліпша робота
була, сама платна. В комбінаті тоже... В комбі
натах кєжчє ше було робити, єк нам на сплаву.
Вони там ішли на місяць на роботу. Общежи
тіїв не було, будували такі спеціально колиби,
а в тій колиб і містилоси трицікь-сорок чоловік
ув одній. І там варили їсти спеціально, робели
таку ватру велику, штири метри задовгу, метер
зашироку. Там варили їсти всьо, там спали,
там шушилис, єк вимочитси – це в зимі, в сні
гу... та й там шушилиси. А видтак уже зробили
общежитіє, уже общежитіями жили.
Грошей вистачало. Я хочу вам сказати, тог
ди в магазинах було всьо, та й всьо недороге.
Ковбаса така, шо тепер коштуї сорок рублів,
коштувала два шізьдесекь кілограм. Так шо
можна було жить. Олія дешева була, масло
дешеве було. А тепер є тоже доста, нема шо
казати, шо тепер біда. Такого гаразду не буде,
єк тепер, лиш аби гроші були. Аби були гроші,
а купити всьо можна.
***
– Хату будував у шіїсєкь третьому році.
Тут була стара хата, отут. Я жив у старі, а вид
так помали трохі назбирав грошей, та й на ліс
до начальника заяву... із сільради справку, шо
я будуюси. Та й виписували. Не дуже вони хо
кіли виписувати, але мусіли виписувати. Вони
знали, шо єк не випишуть, то й так украде та й
побудуєтси. Не дуже в нас призерали... обшим,
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«Аж коли згадали за сплав!..»
– У мене були тут, хочут зробити в Кутах
музей. То збирают всі дані, хто де робив. Хто
має якесь таке, шоб дали в музей. В кого якісь
знімки, в кого рачки, сапіни, сокіри – це вони
думають набрати.
– А які інструменти у вас були?
– Зразу в нас був... сверло, це шо дірки
оці... потім дали бензодрелі, шо дірки роб’єт,
там оцю штуку вивертів, там в оту дирку вси
лив трос... і так там трицікь, сорок штук за раз
на один трос, цілу талбу насилив... Та й сапіна,
сапіна така до кочення була, кочєти ліс. Ну, та
й сокєра... остро та й сокєра... одна тупа – для
тросив, рубать. Отакі у нас були.
Тут ше є... Ви зараз у Верховину?.. Тут
є в Хороцеві ше один сплавщик – Джиґоля
Юрій. Їхайте відси, тут зараз-таки Хороцево
за нашим селом. Кінчєєци Хороцево, на само
му повороті хата. Як їхати звідси, з правої сто
рони при самім повороті. Єкшо його найдете
дома, бо він, може, десь сіно робит.
– Це ви з ним працювали разом?
– Ні, він собі в другій бригаді. Ми працю
вали по бригадах. Я вам розказую, шо є ще
чоловік такий. Тут у нас у Білоберезці тілько
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Сплавляння лісу по Черемошу. 1950-ті рр.
Електронний ресурс (режим доступу: http:// victour.io.ua)

ні міліція, ні з району не дуже призерали на лю
дей, єкі де будувалиси. Не інтересувалися, від
ки ліс, відки шо. Але документи кождий мав,
кождий мусів мати. Бо були такі, шо не годен
побудуватиси, а йшов у район та й там обгово
рював, шо ади той будуєтси, то одно, то друге...
Всєкий народ. Та й тепер так є, і тогди було.
– Ви самі будували чи наймали людей?
– Були. Строїтелі були тут. У нас був кол
госп, уже єк я будувавси, то була колгоспна
бригада. Договоривси з хлопцями, заплатив
їм, то вони прийшли та построїли. А це вже
трошки підшальовував син...
– Колгосп не допомагав?

– Я не був колгоспником. Я не мав єк бути
колгоспником. Був на роботі... Та й вони нас
не дуже кєгли в колгосп. То кєгли, але хокіли,
би жінки робели. Вони тоді давали підісєт со
тиків присадиби, хто записавси в колгосп. А я
був на пєтнацікьох сотиках... Відтак уже трохи
добавили.
– Жінка теж не пішла в колгосп?
– Ні. Жінка трохі, поки ше ми були мо
лоді, не було дітей, то ще працювала у сплаві́.
Були такі прочі роботи, шо... були бригади, шо
працювали. А видтак, коли уже пішли діти, то
жінка лишиласи дома. Дітей у нас небагато –
два хлопці.
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– Як людям у колгоспі платили?
– Та єк платили?.. За копійки робили. Шо
тут за плата могла буть? Шо тут, вирощували
лани пшениці? Отаке шось – бураки єкісь...
Обшим, тут шо вивці були та й корови – оце
се. Мали свої полонини, тепер ті полонини пусто
стоют. Ну, але наш колгосп мав шось півтори ти
сячі овець, там рогатої було десь ізо три-штири
соткі, коні – отаке-о. Та й усьо. Та й на тото
були бригади, робили. Але гроші малі були, бо
кожний начальнік хоків ше з того колгоспника
собі шось укєгнути. Не записували йому так,
шо єму положено. Ну, то ніби так, єк я читав у
газетах та дививси телевізор, і туда на Східній
Україні не дуже колгоспники зароб’єли.

комуністів... Ну, вечерами хрестили – попа
закличут додому та й похрестят...
– А за кумів кого брали? Теж комуністів?
– Сусіди були... Ви думаєте, шо єк? І ко
муністи хрестили. Усєко було. Народ мусів
єкось з положення виходити. Народ є народ...
Я тоже був комсомолець, я собі тоже...
– У якому році вступили?
– Я був із сорок шостого року по шізде
сєкь сьомий. Ну, багато грошей там лупили,
членських внесків. Дуже багато грошей ішло.
Так єк промсоюз*, так і це. З мене в місєць
удержували сорок-п’ядисєкь рублів із зарп
лати. Комсомольська ячейка була на кождим
участку, там був секретар. Та тогди, коли я
був в комсомолі, трохи пагано було, трохи ті
повстанці зицирували тих комсомольців, били.
З‑за лісу, десь так перестріли... Але я єкось си
витримав.
– І вас перестрівали?
– Мене шось не дуже...
– Вас примушували вступати до комсомолу чи ви самі?
– Були такі, шо примусювали, а мене нихто
не мусив. Я, знаєте, так єк хлопці. Тут була
комсомольська організація, сільський такий
хлопець секретарем: «Та ну, та ну, та йди... Ми
в комсомолі, та й ти йди в комсомол...» Та й
пішов... Мої ровесники в армію... в армії були,
та не були в комсомолі...
– А вас не брали в армію?
– Ні, через око.
– У вас воно травмоване? Коли?
– Так. У сорок осьмому році. Рибу бив. Мі
нов... Ну, єка міна? Тогди було доста... Після
війни було доста, то ми порох висипали із па
тронив і насипали в флєшу. Тоді була така губ
ка – такий гриб із дерева, тото варилоси... Бо
то не було сирників, кресали ватри. Та й тоту
губку... Були флєші́ такі від води газованої
такі... тепер закручуют, а тоді були такі, шо... ну,
такий корок, зажим... зажим почистит... це вже
си заткало... Та й я тим багато разів бив рибу, а
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«Народ мусів єкось з положення виходити...»
– У вас церкву не закривали?
– Нє.
– Школярам забороняли ходити до
церкви?
– Заборонєли. Були такі, шо стоєли коло
церкви та ґітей не пускали, ні великонних свєт,
ні різдв’єних. У церкву діти хочут іти. Та ко
тре діти... Тут у нас діти тоже не такі дуже
пещені, тут не питали, шо не пускают – през
него та й пішов. А єк єкі, шо забагато говорив,
то обштуркают дітища так, єк має бути. Ше
й пов’язку зирвут із рукава, всьо... А закрити
церкву – нє...
– А хто це там стояв і не пускав?
– Були такі люди, шо робили на руку КГБ,
то вони це ходили. Та партійні...
– Свої?
– Свої, свої, а шо ж... Свої, ви знаєте, шо
тут єкби єкісь прийшов, то він би не стояв з
пов’язков, він би встидавси. А так наші, мєсні.
В кождім селі є по одному такому, шо... А те
пер нихто никому ничого не спирає. Ходите в
церкву – ходіт, молітеси – молітси.
– А комсомольці, комуністи своїх дітей
хрестили?
– Ну, так, аби не виділи начальники. Аби
менше начальники виділи, ну, єкісь районні
начальники. Так, єк у селі був парторг та пару

Помилково від російського профсоюз –
‘профспілка’.
*
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«А Верховина – то там таки гуцули!
Тверді гуцули там...»
– У вас багато ще в гуцульському
ходять?
– У нас у селі не дуже. То туда уже, в Вер
ховині. Від Устерік начинаєтси туда майбирше
гуцульська мода. А тут у нас, можна сказати,
шо рідко хто вже. Хоть мають гуцульську...
А багато віддали в музеї – кожухи, сорочки
вишиті. То тоже були, шо приходили закупо
вували в людей... А Верховина – то там таки
гуцули! Тверді гуцули там. Ше до церкви рід
ко хто ходит там в костюмі або в чомусь, а погуцульському убираютси.
– А у вас?
– А у нас нє, у нас в костюмах ходє... Ну,
десь єкісь одиниці ходє, мають ше такі кєптарі
гуцульські. Ну, сорочки ці, вишиванки, майже
в кождого є. Але цю сорочку можна й під кос
тюм убрать.
– А весілля?
– Ну, весілля роб’є сильні... Ну, але зараз
уже взєлиси, шо роб’є в ресторанах. Кажут,
шо вигідніше в ресторані.
– А в гуцульське одягаються?
– Одєгаютси.
– Дівчат наряджають спеціальні жінки?
– А котра єк хоче. Котра хоче, то так, а ко
тра ні, то є у магазинах плаття такі свадєбні, то
купуют. Тепер весіллє зробити, треба грошей
дуже багато!
– А як ваші сини одружувалися, то в гуцульському були?
– Нєа. Мої не мали ні оден гуцульського.
– А ви?
– Я мав. Але віддав сестрі. Кужух, кєп
тарь та й те... А сорочки є й тепер.
– Коли ви одружувалися, то в гуцульському були?
– Ні, так був.
– Вінчалися?
– Вінчєвси в церкві.
– Нічого вам не казали комсомольці?
– Ну, в нас тогди єкийсь Лукасевич, секре
тар райкома комсомола, то трохи мене пропу

Ф
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тогди так, єк це мало бути – напхав той порох
у ту повну флєшу та й тут присилив ту губку... я
собі думаю: я вспію кинути... Значить, єк отак
зробив – в оцій руці [показує ліву долоню. –
Ю. Б.] взирвалоси. На щєскє, руку ничого не
пошкодило, ну дістав тут, у шию, та й око...
– То ви вже не бачили цим оком?
– Нє. Та мені давали пенсію на око. Я не
хоків, бо то зароботкові мені мішєло. Я робив,
там гроші великі, а вже єк ци був на пенсії, ци
вже там скєгали з тебе... Так шо я не хоків іти
на пенсію по інвалідності. А тепер уже мені
її не треба. Уже обі нозі в мене, шо не годен
ходити – перестудив ноги та й усьо, пересту
див... То наші сплавщики, то уже мало хто є,
всі вимерли, усі зарєдом.
– А як ви пристосовувалися з одним
оком на сплаві? Це ж небезпечно...
– Я ще охотником був з одним оком!..
Ліве око і так треба прижимати, єк стріля
єш... А на сплаві не травмувавси. Крутив го
ловов! Крутив головов, видів всьо...

ІМ

«Сувеніри дали трохи жити людям...»
– Вже єк пішли сувеніри, то там робили
всєке-разне: щітки єкісь, хустки єкісь, виши
вали та виплітали, та всєке робили ці гуцули...
Особенно бирше щітки, шшітки робели. Тут
дерева... є з чого ручки точить, а кольца – за
куповували труби мідні та й... з того кольца
пилили та й робили шшітки... Сувеніри дали
трохи жити людям. І машини деякі покупили
за сувеніри. А деякі гроші віддали туда, у Ро
сію... та тепер дали по тисячі рублів.
– Ті, що на ощадних книжках пропали?
– Так. У мене було, то я тисєчу взєв... Ше
у жінки є тисєча, то сказали, шо аж у серпні
віддадут. То такого ходженя коло того є, шо...
поки ті документи вироб’є... Шось мені си здає,
шо вони вже бирше не дадут. По цій тисячі ще
дали та й... Ну, а зараз вибори в жовтні *, буде
видко, ци буде нам легше ци гірше. Кращого
нічого не може бути, лиш буде гірше.
Ідеться про вибори до Верховної Ради Украї‑
ни 28 жовтня 2012 р.
*

93

http://www.etnolog.org.ua

ISSN 01306936 * Н А РОД Н А ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІ Я* 6/2013

цовав, але не знімав з комсомолу. Я казав: єк
можете, знімайте.
– А що він вам казав?
– Казав мені, шо, каже: «Ви не могли нам
сказати? Ми би були не зробили вам комсо
мольське весіллє? Ми би вам дали грошей і
всього би були помогли. А ви, каже, пішли до
попа...» Я кажу: «Бо жінка не хотіла йти за
мене інакше». Шо він міг мені тогди казати?
Це був п’єдисекь перший рік, єк я женивси...
Пропісочили мене трохи. Я кажу: «Нате!»
Ну, тогди білєт не брали в мене, бо гроші ті
кєгли тоді. Гроші були! То вони білєт не взє
ли. Обшим, з сільських цих грошей мало кє
гли. А от з нас, хто на роботі у сплаві і був
партійний, тоже гроші великі брали. А було
багато сплавщиків.
– Це правда, що жінка не хотіла без вінчання?

– Нє, це я думав, би відчепилиси од мене
[сміється. – Ю. Б.].
– Як ви тоді до комуністичної ідеології
ставилися?
– Ну, бачите, єкби був... єкби ішло по ленін
ському уставу... то міг народ добре жити. Але
там і третини не йшло по ленінському уставу.
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«Подлуг тої роботи, шо си робила, трохи
замала пенсія...»
– Ну, подлуг тої роботи, шо си робила,
трохи замала пенсія, ну обходимоси й з того.
Маю тисячу триста рублів пенсії. А в рублях у
мене середній зароботок був триста з чимось,
а пенсії я дістав сто дваціть п’єть рублів. Руб
лями, за Союза ще. А відтак уже то купонами
добав’єли, то... Ми мільйонерами вже були,
як прийшли купони [сміється. – Ю. Б.]. То я
див’юси, шо тепер далі ті гривні зайдут на то,
шо купони.

ТЕКСТ 2

ІМ

Записав Ю. Бідношия 4 липня 2012 р.
в с. Устеріки Верховинського р‑ну Івано-Франківської обл.
від Ганни Танасіївни Бельмеги, 1939 р. н.

Сплави памнєтаю. Сплави возив мій тато
покойний. Так романтично було... Він був
восьмого року, Мороз Танасій Іванович...
Возили сплави. Одні рубали ліс та й ви
возили, складали на миґлу таку, миґли такі.
А ці сплавщики – іде туда на тиждень, на
три-штирі дні, то там ті дерева мечут на річку,
ну, смерекові ці. Скидають це на річку та й
тут шваров прошивают спереду й ззаду – та
й робитси така талба. А видтак гакуют так,
та й другу таку талбу до того. А такі йдуть...
дванацєть талбів – це була дараба, найбир
ша. А брали цесі, кєрма напереді. Клали дві
кєрмі так, та й чоловіки бралис та й рулювали.
Кєрмуют. Туда треба дарабі, туда. Туда, до
тої скали, туда... За течійов аби... А була річ
ка, де були клявзи такі, шо спирали воду та
й тут збиралоси багато. Коли мают пускати
ці дараби, сплави ці, то відкривали кляузу –

вода стрімголов відти летіла, з тої кляузи, на
повнювала річку та й тогди пускали дараби по
цій воді...
Ну, бувало, шо дараба... вода була така ве
лика, шо неможливо... кєжко було кєрмувати
дуже. Туди єк занесе на скалу або на шось, шо
неуправляємі були в такій великій воді. А там
уже закрутилоси, тальбу цю занесло на єкісь
плити, а там уже за ніч бувало такі скали на
складают ті дараби... Загата називалоси...
А відтак вода спаде, то розбирали знов, ви
кєгали цими... лебьодками викєгали той ліс і
далі... До Кутів... Вижниця, Кути – то там
уже продавали ці кубіки по описях. Та й там
платили гроші. Та й відти вже давали машини.
Машини грузові, всєкі – і на лісовозах їхали,
і на чому... Та й уже повертає додому на ту го
дину чи на кілька... Іде знов збивати дарабу.
Набере харчів у торбу ту... А єк везуть дара
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Робота була вигідна. Сплавщикам най
бирше платилоси. Вони мусіли вміти ту да
рабу десь вісімдесіт кілометрів, може навіть
більше, знаєте, поки до Кутів вони її дове
зут, то треба було нею управляти. Ну, туда
йшов сміливий лиш. Є такі... були такі лісо
руби, шо не йшли у сплавщики, рубали про
сто, рубали та й складали. Бо то небезпечно.
Йой, та й топилиси люди! Єк нароб’є оце ції
сплави, загати... А буває, шо сплав собі про
йде гарно, делікатно, шо нічого... Не кождий
робили загати... А буває шось так не дастьси
управити йому добре тов дарабов або вода
завелика – десь занесе у бик та й всьо: да
раба за дарабов, уже такі гори складутси...
І вже там люди можуть бути убиті, утоплені
тим деревом. Сміливі були люди! У них був
начальник лісосплаву – Коломієц фамілія,

ІМ

Ф

Дочка сплавщика
Ганна Танасіївна Бельмега, 1939 р. н.
с. Устеріки Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
Світлина Ю. Бідношиї

бу, треба було ще їм істи давати. Наберут, там
наварют книшів та пирогів... Всєкого там на
варют... та й жінка чекає... Накладут торбу ве
лику та йде на міст. На мосту було така або де є
так, шо дараба заходит попри берег низенько.
Вони приближут кєрмами тими до берега – та
й жінка подає... Жінки! Не жінка – то на да
рабі одній було зо п’єть-шість чоловік. Помага
ли одни другим. Та й дасть уже цю торбу... А з
моста тоже давали. Піде на міст, то вони єк
проїхають, так треба торбу пустити, він лиш то
хапає... Та вже так поїсть. Є там – причасту
єтси трохи. До хати си поверне або й не повер
не, то треба жінці винести, тут у торбу шось
накидати знову... Та й так їхає. Ну, там давали
знов-оп’ять та й знов-оп’ять, бо ті сплавщики
були у сезон мало дома, десь так повертали...
Та й дуже славилися, бо вони сплавляли бага
то лісу. Хто вже возив дарабу, сплавщик, то це
вже було дуже гонорово.

Малюнок Параски Плитки-Горицвіт
(1927–1998).
с. Криворівня Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
Світлина Ю. Бідношиї з книги-альбому
«Доля гуцулки»
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ковпаківець *. Дуже жорстокий, але дуже
любив нарід, любив справедливість. Та й він
з ними сообщавси. Єк ідут перші дараби в
березні, шє лід на річці, але треба показати,
шо тут уже сплавщики готові. Ну, то давали
спірт – аби ноги мастили, аби сюда мастили **
[сміється. – Ю. Б.], розігрівалиси. Давали
спирт пити, аби не простудилиси. Та й так усі
слабували на ноги, бо то у воді, вічно в воді...
Хоч мали такі чоботи резинові, але все одно
холодно, сиро.
Та й так пройшли. Видтак уже зачєли ма
шини перемагати, машин бирше, машин. По
воленьки клявзи вже тоті не ремонтували,
бо то треба було класти кашиці такі, відводи,
де круто річка повертає... Кашиці треба було
класти, кляузи треба було робити. Тут, на
Чорному Черемоші, було у Бангофі ***, у Бур
куті, а на Білому сюда були Маріїн **** ото туда...

Шє й тепер кляуза так, напівкляуза стоїт у
Маріїні... ше не зруйнована...
Ці дараби йшли... То десь кілометрів ві
сімдесять напевно було... Раз у тиждень. Вони
пускали відти досвіта, а тут бували десь коло
обіда. Як уже жінки йшли з торбами, то вони
тут були. А десь надвечір уже у Вижниці. Ну,
сутка ні, півсутка... Годин дев’єть, отак-о, де
сєть, дванацєть навіть, може... Бо то помалу,
шо воно проходить тілько кілометрів... Собі
пливе потихоньку.
Співанки були. Стіки їх! Була така співан
ка, я памнєтаю, шо:

Е

А я рубав у Сталіна
Смереки та й буки.
Сталін мені зафасував
Куфайку та й брюки.

Я знаю, навіть малов дитинов там купала
си та ше ловиласи за дерева, би трошки під
плисти. А то не можна було! Кричєли, бо тут
уб’єтси... Дитина, десь там межи ковбки по
паде – та й усе, пропаде. Це не машина, це не
стане... Але ґіти є ґіти. Ззаду чіпнувси – ото
так добре, не треба управляти руками, собі
пливеш за дарабов [сміється. – Ю. Б.].

Учасник карпатського рейду партизанського
з’єднання С. А. Ковпака.
**
Тобто пили спирт.
***
Бангоф – колишній лісопункт (пор. нім.
Bahnhof ‘залізнична станція, вокзал’).
****
Рештки греблі «Марієн», звідки по р. Бі‑
лий Черемош до 1970‑х років сплавляли ліс.
Мала довжину 59 м, ширину 21 м в основі і 18,8 м
у верхній частині.
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ЗДОБУВА ЛИ СИБІР…
Ірина Федів
УДК 398.21:314.151.3–054.74(571.1/.5=161.2)
У публікації розповідається про репресії радянської влади відносно населення Гуцульщини після Другої світової
війни. Уміщено спогади жительки с. Старий Косів Косівського району Івано-Франківської області О. Ю. Лепка
люк (18.09.1931) про депортацію її родини до Сибіру в 1950 році, умови перебування політв’язнів у засланні.
Ключові слова: усна історія, депортація гуцулів, Сибір.
The article is concerned with the Soviet rule’s repressions of the Hutsulshchyna populace after World War II. There
is a publication of the reminiscences of Ivano-Frankivsk Region Kosiv District Staryi Kosiv village dweller O. Lepkaliuk
(b. 18 Sept. 1931) on her family’s deportation to Siberia in 1950 and living conditions of political prisoners in exile.
Keywords: oral history, deportation of the Hutsuls, Siberia.

А на заводі треба було все чистої води, руки
помити, пити. Водовоз привозив воду, водо
воз привіз, нібито молоковоз, а директор ска
зав, що вези туда на Пеньківку, бо там будівля
йде. А я підійшла та й кажу, там на прохідній,
кажу: “А не приїхав водовоз?” – “Приїхав”. –
“Та й де?” – “Директор післав у Кути”.
Я кажу: “Це не директор. Такому директо
ру треба йти у колгосп хвости бикам крутити.
Як він за це підприємство не відповідає, що ми
йдемо, беремо ушати в керницю, несемо воду в
цех, а він собі свою вислав”.
А той мені каже, майстер каже: “О! Ти
хочеш у Сибір?” “Ні, – кажу. – Я вже була
у Сибіру. Ти підеш, ти йди в Сибір. Ти ще не
був, іди та й провідаєш...”.
І прийшли нас вивозити. В 4 годині при
йшли вдосвіта, бо я ще спала з братом Васи
лем у другій хаті. Ми чуємо, то шось стучит.
Я кажу: “Василю!” – “Що?” – “Вставай, ті
каймо”. Та й ми з вікна зібрали квіти, та й роз
щепили. Лиш відкрили, а то нас – фіть [зло
вили. – І. Ф.]... Стояв уже з зброєв, не було
як утікти. Ми дивимося, а то вже вони залізли
в стайню, виводє коні. Я кажу: “Ну всьо, Ва
силь, ми їдемо в Сибір”. Через якись чєс при
йшла мама та й каже: “Збирайте свою одежу”.
Ще зайшов молодий такий воєнний та й
каже: “Книжки свої та й зошити не беріть, бо
ви там, – каже, – вчитися не будете. Ви йдете
тайгу пилити. Беріть усьо на зиму, бо ви їдете
в Сибір далеко”.
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Ці польові матеріали записано від Олени
Юріївни Гаджук (дівоче прізвище – Лепка
люк). У них містяться спогади про вивезення
в Сибір її родини. Народилася Олена Юріїв
на 18 вересня 1931 року в с. Старий Косів
Косівського району Івано-Франківської об
ласті. Закінчила 8 класів Косівської середньої
школи, працювала сироваром на Косівському
сирзаводі. Проживає в с. Старий Косів. Члени
родини Лепкалюків, які влітку 1950 року були
вивезені в селище Озерне Братського району
Іркутської області:
Лепкалюк Юрій Федорович (1886–
1983) – батько;
Лепкалюк Параска Юріївна (1890–
1955) – мама;
Лепкалюк Василина Юріївна (1929–
1984) – сестра;
Лепкалюк Олена Юріївна (1931 р. н.) –
інформаторка;
Лепкалюк Василь Юрійович (1934–
2007) – брат;
Лепкалюк Дмитро Юрійович (1940 р. н.) –
брат.
Донька Олени Юріївни Зірка народилася в
Сибіру 20 липня 1955 року.
Брат Михайло Юрійович Лепкалюк був
засуджений на 25 років і перебував в ув’язненні
в Мордовській АРСР.
«Я робила в маслозаводі, а там був якийсь
майстер. А він дрижєв перед директором, ди
ректор маслозаводу був з Кутів. І ви розумієте...
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рупцаки і тікають. Прийшли ми додому, ко
рови пасли – нас троє було, я прийшла та й
кажу: “Тату, тату, ми виділи, – кажу, – поль
ських мужчин”. – “Тихо, нічо вам не казали?”
Кажу: “Ні”.
А ми сиділи на такім бережку і в “канчуки”
грали. Єк то сі називают – “канчуки”, малень
кі такі камінчики, і так вігравали. Но кілько
їх там пішло, ми вже послідних п’єть виділи,
з рупцаками, зброєними, і пішли. Но чи вони
пішли на Віжницу, чи вони пішли на Бабин,
Верховину, бо там дальше розходилося два по
токи – один туда на Віжницу, а один ішов туда
в Бабин, шо у Верховину, у Жєб’є, так. Куда
вони пішли – ми не знаємо.
А це ми вдосвіта пішли, в 4 годині,
50‑го року. Брат Міша був у тюрмі. Ніби
то за пусто-дурно. Прийшли два свідки. Він
не хотів ту дівку брати, бо застав її з тим
«пайдьошніком»-комуністом, та й сказав, шо
я з тобов не женюся. Той каже: “Женишся”.
Той каже: “Ні”. “А будеш видіти, шо жениш
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Мали такий куфер, там усьо зимове скла
дено. Тато сів у машину до того, що прийшов
вівозити, кацебіста-“пайдьошніка”, ми назва
ли їх “пайдьошніками”. Так ми їхали аж звід
ти з вулиці. Як виходиш з міста (з села), і тут
перша-таки хата з дороги, дідо жив, велика
забудова була. То хто приходив, то перше ішли
до діда, а потому – до нас. Так шо й ковпаків
ці були, і бандерівці, і “пайдьошніки”, всєкі у
нас були. Виділи, шо де є їсти, там ішли. А то
всіх з хати виженуть, ідуть на облаву, та й ні
бито бандеровці, говорять ті по-українськи, а
той во з такими очима в стайні став, а я кажу:
“А шо ти тут стоїш?” І він: “Щас расстреляю
всє твої барани”.
У діда було багато бджоли, на той чєс як
вівозили, вже не було багато. Податки тре
ба було багато давати. Тато дешо записав, а
дешо не записав, бо великі податки. Так шо
як прийшла радянська влада, я кажу, вже
сто років прожила, я виділа, як поляки тіка
ли. Ми денськи пастушили – поляки, двоє,

Юрій і Параска Лепкалюки.
с. Старий Косів Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 1942 р.
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ходили для себе і всьо. Но а на день випускали
надвір. А то є маленькі діти та й були, який
маленький хлопчик 2 роки, та й бігав, голодне,
то шо, не було що істи. Шо з дому привезут, та
й то-то. А той дитина бігає, а то велика черга,
з тими пагонами ходили, та й узєв: “Ой! Ти та
кий маленький”. Та й його тисне так. Він узяв
та й обіс‑ся. А він каже: “Маленькій бандіт і
то, – каже, – вже на русскіх с...”.
Шо я пам’ятаю, то таке було.
Ну, і вже довго нас там тримали і потому,
як уже мали вивозити... Голодне було дитинє,
голодне було, чим дитина та, не молока, нічьо,
щось нагодували сухарями та водов, та шо з
дому могли. Шо з дому могли привезти, як
ти мусив добиратися в Коломию самозвала
ми. Або самозвалами, або лісовозами. Сідає
людина між лісом і між кабінов та кладе туда
свою передачу, та й там сидить між лісом і
між кабінов. Ну, єк могло, от тако й довози
ли. В Коломиї був тимчасовий пункт, в Коло
миї вже нас так скомплексували, так списали,
шоби навіть, ви не думайте, шо навіть нас як
у поїзд, то було списано, хто з ким. Так шо в
однім вагоні знакомих не було: то були з Голоховини, з Петрилова, з Тлумача. Знаєте який
вагон? Там де худобу везли. Та й загратували
вікна, та й туда нас, у підлозі проробили дир
ку, та й роби, шо хочеш. Нагорі п’єть чоловік,
в долині два, нагорі п’єть чоловік, а в долині
три. То це 15–12 уночи, та й повезли. Навіть
якшо привезли нас уже туда в Братск, але нє,
ми ше пішли в Новосибірску, нас завезли під
такі ліси великі, і там видко були – воєнні стоя
ли, б великі були тоті будинки, і там ходилося
в бір. Ну, ви знаєте, шо таке конденсат? Ото
шо варитси та пускає пару по батареях, і та
вода тече, ну яка та вода, та вода вже не мала
ніяких бактерій, шо ніхто не слабував. А інак
ше воду – ні, бо то холера би була. То вже раз
чи два на добу з каждого вагона двоє ведер і
чоловік, двоє ведер і чоловік. Так як ешелон
стоїть, та й чісом з того вагону та з цего вого
ну, та й розпитують: “Єк ви жиєте?” – “Тіше!
Тіше! Не можно.” То шє й били. Не можна
говорити.
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ся”. Той каже, шо ні. Ну, прийшло, а той же
нитися не став. А вони двоє пішли свідчити,
шо брат помогав, зброю давав, гроші обез
печував, і так шо весіллє відправили. І мама
віддавалася, і брат Місьо у 48‑му році тоже
женився. Але вже через тиждень сестра від
даваласи. І засудили його на 25 років до Мор
довської СССР [Мордовська АРСР. – І. Ф.].
Нас два з половиною років не кивали, нічого
не казали, аж як прийшлося у 50-му році на
Черганівці робили колгоспи, то цего чоловіка
треба вже було десь – бо там були коні, воли,
вози, стайня, стодола. А стайня була така, що
на дві половини, – корови та й бики, а тут коні
та вівці. То це вони забрали та й повезли на
Черганівку, і так шо, а брату моєму наймен
шому було 9 років.
Там, де тепер школа-інтернат, там усіх нас
звозили. Ми дивимося, а то приїхали з Со
колівки і з Вербівця, з Старого Косова, най
більше з Старого Косова було, таких людей,
чоловік та й жінка – ну де вони були – ніде,
але так аби вивезти. Або дід-кагебіст, таку мав
жінку, оженився із-за богацтва, но та й там
двох синів убили її, не знаю чого, а цей один
якийсь трошки дурнуватий лишивси, і цего чо
ловіка з сином жіночим вивезли в Сибір.
І так нас у тюрму завели, велика така, ми
попід стіни понасідаєм. Це лиш ми, косівські.
А бабка приїхала, не знаю, чи місяць, місяць та
й вмерла, нашо було брати бабку туда. Ще нас
довго тримали, бо вони відправили вже один
ешелон вивезених у Красноярськ, а ще цей
ешелон, що збирали, вони тоже нам казали:
“Ви їдете в Красноярськ”. А то вже в Красно
ярську не було де. І нас аж забрали в Іркутськ,
Братський район, а там ще тюремники про
кладали желізну дорогу, там ще й желізної до
роги не було. Попри ту желізну дорогу були
лишень вишки, дротом обпутані лагера. І вже
нас привезли... Але вже тут з тюрми взєли нас
у пересильний пункт, знаєте, дай Боже абисте
не знали, на середині стоєт нари такі поверхові
на низу і наверх, а сюда можна попри ці нари
ходити. Каждий вже сарако де склавси, там
спит, у сінях виходили, де цебер, параша, де всі
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одежа, шо старша, то в тих парниках трохи
порозсипалася.
Та й взєли нас з Новосибірска, Красноярськ
проїхали, і Іркутськ. Ой, вже нас будуть скоро
вісажувати. Ой, кажуть, ще не скоро. А ми ще
від Іркутська догори ще півтора доби катали
ся туда. А там уже проклали желізну дорогу,
ми доїхали туда, і ви знаєте, у них навіть було
написано, так шо ті, що більше підозрілі, бан
деровці – в одну сторону, а ті – в другу сто
рону. То Гипичі (татова родина) пішли в одну
сторону. Жінка з 3 дітьми і вагітна, в Коломиї
родила хлопчика (брата двоюрідного Богдана
Ходана), і привезли її з того самозвала, люди
кажуть: “Ну куда цю жінку, то вже отакево!”
А ця жінка скаче відти, чоловік підхопив, та й
троє діточок (Василь, Орися і Мирось) троє
діточок і четверте уже – і ви знаєте, вона ро
дила там-таки в тюрмі. Там у тюрмі була така
маленька хатина, моя мама роди приймала.
А як запхали їх у вагон, ну, не знаю єк, бо
питали люди, а мені вже було не до того, пита
ли: “Єк вона там жиє?”. “Ну, – каже, – нема
де висушити пеленки, випрати, нічьо в світі,
то, – каже, – єк обісцєєси, то вона бере ті пе
ленки, кладе йому на плечі, а єк є білше, то він
її. Та й так люди їхали. А вже тої води крішку,
де була ця дитина, то давали три відра, більше
води, аби було чим хоть змити.
Та й тіх, шо не такі дуже, так як оті, шо з
7 дітьми, або баба з дідом, то ці лишилися в
районі.
А нас поставили ще на машину і ще два
кілометри завезли до річки <...> Ангара. І там
підвезли до баржі, а баржа така величезна, як
оця хата, лишень кругла. Та й каже: “Кладіть
сюди свої пожитки”. А то люди всі кинулися
та й кладуть нам на місце. Тато каже: “Люди,
шо ви робите! То зараз баржа схилится, ми
усі підемо на дно! Кладіт навкруги, навкру
ги!” Катер такий маленький, каже: “Тох-тохтох-тох”. І той катер підсоєдинили, і повезли
нас ще на сєвєр. Повезли ше 20 кілометрів по
ріці догори.
А там то вже було 1 вересня, вже падав
сніг. Рахуйте, 22 червня нас узєли з дому, а
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То вже сказали, шо ви будете їхати ешело
ном в Сибір, перекажіт своїм, аби вам привез
ли, шо ви маєте їсти, бо зараз як ви приїдете,
то саме менше – 12–14 днів ви будете їхати.
А як туда приїдете, вам зразу ніхто їсти не
дасть. Ви повинні взєти з собов їди і сухарів,
теплий одяг. Ну, і сестра, небожко, вона одна
лишила сі. Набирає тоді бесаги, їде в Коло
мию і везе нам. Везе нам їду, бо нас четве
ро: тато, мама, братові 9 років, вічно ходив і
просив: “Йой, мам, дай їсти, дай їсти”. Мама
каже: “Шо я тобі дам їсти?” Їсти дуже хотів.
А не було шо.
Та й вони так скоплексували, та й вони у
це, у Новосибірську, всіх випустили, сказа
ли їду не брати, а взєти всю одежу, постіль,
одежу, шо є, ну, та ми шо, у ліжнику спалося.
Каже мій тато, бо мій тато був на войні 5 років
в австрійській, та й каже: “Певно, вже нас так,
як жидів, ведуть розстрілювати, бо там такі
бараки воєнні, димлєси такі котела, та й, –
каже, – певно, так, бо їду, – каже, – не ли
шили їм, а цего барахла”. Шо вже зроблє та то.
Та вже вийдемо всі мовчки, тато наперед,
мама за татом, сестра і то, і ведуть нас у такі
бараки, там, де такі великі столи, за тими сто
лами самі воєнні, але лікарі. Заставили, там
були такі будки, під тими будками сказати ту
одежу лишєти, таку шо відкриваєш, а воєнні
лиш туда закидали наш ліжник, верета, поду
щини. І голі, попри тих офіцерів, вони сидє за
столом, ну, та ще інакше як мені то шо було,
я ще не таке, в мене сестра вже мала 20 ро
ків, вона була висока, біла, коси, а той ще з-за
стола по задници й каже, шо понравилась. Но,
каже, не туда тобі. І так усі голі попри них, хо
тіли вони дивитися, чи висипки нема якої. Та
й тогди сказали: “Там, де ви одежу свою ли
шили, то там у ті будки заходіть”. Та й дали
того мила, такого, на такім папери, того мила
фляцнули, та й пішли помилися. Правда, ві
йшли відти, то вже воєнні всю ту одежу з пар
ника повитягали, на купах. І ви знаєте, кілько
нас не було, то ж ешелон, то ніхто нічиєї не
взяв тряпки. Тряпки ніхто нічиєї не взяв. То
що було своє, правда, як ліжники або ще така
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1 вересня привезли в Сибір. Уже падав сніг.
І знаєте, хто був, – грузини, узбеки, каракав
паки. Були грузини два, один такий здоровий
Ахметов, здоровий такий, у шапках, тюбетей
ках та й той халат. Був тут якийсь такий мо
лодий та й каже: “Ахмет, за што тєбя взялі?”
“Я план не виполніл колхозний. Я збежу. Ми
збежим”, – каже.
І то ми всі туда. Хто годен, то бігом. Но і
шо. Я не така дужа, і брат малий, і була та оде
жа, і то. Якось добігли до того бараку, а там
уже на тому посьолку ще два кілометри до
гори. Це ще від ріки два кілометри. Ми при
йшли, то були ті тюремники, шо їх засудили,
і ше мають ссилку, знаєте. То вони там собі
зробили, у березі викопали ями, обклали дош
ками та й поставили пічки, ну, пічка така з
трубов, чугунна. Бо ми ше такого не виділи, та
й кажемо, я кажу: “Тату, шо то?” Тато каже:
“Сиди тихо. То дикунки”.
Та вже для нас зробили такий барак, ве
ликий барак, на середині – велика пічка, одні
пішли з одного боку, другі – з другого боку.
Вірте, шо там кілько місця було, шо стіл такий,
як у вагоні. А де спати? На підлозі. А підлога
така, шо ходла отако, настелили лиш дошки.
Але вже до вечора. Там була ще пилорама,
люди побігли туда, взяли такі великі стовби,
на тих стовпах поставили поперечки, туда на
крили дошки, а ті узбеки забрались туда до
гори. І там згори: “Мама, што ти кушаєш?
Я убежим и тебе вишлю урюк”.
А потому як уже півзими, то навезли коней
диких, а коні дикі ще мали лошєт. Лошєта ті
здохли.
А вже навесні сказали, лиш сонце блис
не, але яка весна, березень, вже зачєло трохи
прояснятися, сказали: “Ідіть, будуйтеся”.
Спилили дерево, вже який розмір там балок,
дерево на дерево, дерево на дерево, а пересте
лювали мохом, і так будували каждий. Моя
мама там вмерла. Не було де ні поїсти, могла
пережити, бо мати таку господарку і всьо ли
шити, і всьо придбати, і всьо лишити, і їхати.
Ми заможно жили. Ті, шо мали дітей мало, ті
так не жили. А ми заможно жили. В нас були
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коні, вівці, корови, може, знаєте, що таке січ
карня – шо січуть січку коровам. І навіть тато
зробив такий млин у пивниці, шо так крутив,
туда сипали кукурудзи, і люди втихаря при
ходили і мололи. Бо не можна було, забирали.
Хати не були аж такі великі. А стайні, стодола
і пивниця дуже великі були. Бо це тепер хати,
а тоді – аби худобу було де тримати. А хати
нашо, не треба було.
Та було так, шо, ви не думайте, сидять два
бандерівці у хаті, але не в тій хаті, шо тато з
мамою, вона аж там, а потому сіни, а потому
ше одна хата, а тут уже молодьож. Тут уже
старший у хаті, дві дівчини, зачіпаються, ви
щут, а я тоді лежєла – в гіпсі нога, знимали
і знов накладали, туберкульоз кости був. Ну,
ті вже тово, бандерівці, взєли їсти та лиш так
поза хату ту пішли, а ці регочуться, дівчата, ше
два хлопці, ше брат зробив цимбали, сам собі
зробив ті цимбали. Ми дивимося, заходять
два офіцери. Брат як сидів – позеленів. А той
офіцер підходить: “Шо, іспугался? Нє бойся,
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Тета Васюта побудувала на тому місці, тета
Васюта поставила маленьку хатинку, дві кім
натки, коридор, верандочка. Біда була.
Як ми жили в тим бараку, то вже прийшли...
На другий день... Всіх нас переписали і сказа
ли, що ви не маєте права відси іти нікуда. Хіба
по справці. Якшо маєте справку, то можете
йти. Але куда підеш через ріку. Там така ріка,
шо лиш пароход іде і каже: “Чох-чох-чох”. Ще
була лодка, але страшно було на лодці, їдеш
на лодці, а пароход іде. <...> Перші часи дуже
тяжкі були.
Але як здох Сталін, легше стало, в 53 році,
добре пам’ятаю, 3 березня. То ще були при
везли потім єговістів до нас. То ще 3 березня
їхали машини по леді, березень, квітень, аж в
маю вода розтавала.
Сказали всім поставати, дехто повставав,
а баптисти як сиділи, так сиділи. Їм кажуть:
“Встаньте!” Той старший каже: “Чого встава
ти. Шо ти Бог чи шо?”
“Встаньте!” – “Дальше мене повезете? Та
везіть уже, дальше не повезете”. І не встав. Ні
один не встав. А ще якийсь був з Березова, з
Бані Березова, такий здоровий Дутчак, його
вивезли з жінков і двома дівчєтами.
То вже потому зробили такий великий, ні
бито культурну роботу проводити...
То кожен дістав, кажда сім’я, по дві сім’ї в
одну хату, побудували хати та й так уже напіч
кали: тут одна сім’я, там – друга. То не мала
єк де помитися, ні скупатися, ні нічьо. Так шо
йшов їсти, то коридором ідеш, тут хатина, тут
хатина. Отакими коридорами.
Але то забула, шо вже там виступали,
плани і то... То були й китайці, але до китай
ців ліпше відносились, давали рукавиці їм,
обув і всьо... Прийшлося, а треба план ви
конувати, замполіт вийшов, розказує, каже:
“Хто хоче виступати?” А Дутчак каже: “Я!”
Іде Дутчак виступати. Дутчак іде, ну, банде
рівець цілий, та каже: “Чому тут є різниця?
Китайцям дають і портянки, і одіж, валян
ки, а нам нічого не дают? То тим даєте, а нам
шо”. Замполіт: “Дутчак, нє ругайтєсь. Всі як
гахнули”.
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всьо харашо”. Ці сиділи під хатов та й чекали,
поки ті вийдут. Отак було. Так було, шо рус
кі ішли в ліс пилити дров з погранзастави, в
Кутах була погранзастава, і йшло 6 чоловік, і
лейтенант, і повар, і дежурний, і дідо. Вели
ка хата була, вони там жили в діда і йшли в
ліс пилити дрова, і виділи, шо там бандерівці,
бандерівці їх виділи, а ті – їх, і нічо один од
ному не сказали, нічо. То брешуть, шо вбива
ли. Задурно не вбивали. На царині вбивали,
бо на царині прийшли, хлопці робили толоку,
там гуляли, танцювали, а прийшли рускі та й
когось застрілили чи шо, а ті сказали: “Ми ви
діли, хто втікав, а хто лишивси”. Та й взєли
відрубали тим голови, так на коли повішєли та
й написали, шо кров за кров.
Знаєте, шо я з 31‑го року, але пам’ятаю то
всьо добре. У нас дуже велика була пасіка,
дуже велика, і тоді той Тарновський, то відти
приходили пани такі череваті, той лікар не до
зволяв їм їсти. А вони ішли в ліс, проходилися.
А відти як ішли в ліс, то перше провожатий, то
був ше провожатий, казав мамі: “Ви приготуй
те їм їсти”. Мама приготовила тарілки, нарізала
кукурудзяного хліба, посідали поза столи, по
кусочку хліба кукурудзяного і меду, і з’їли,
і хто кілько міг, на ту тарілку кинув гроші.
Вони пішли, мама каже: “Єленко, іди збери ті
гроші”. Тарілки від меду липкі. Я в відерко зі
брала, перемила. Та й кажу: “Кілько я маю”.
“О, – мама каже, – будеш мати на вібіянку”.
То були такі вибіянки, такі файні, усєкі – і пе
сики, і квіти.
А вже як приходили за медом, а братові
Місьо уже було, це було у 37‑му році, 38‑й рік,
а Місьо з 23‑го, то кілько йому вже було років,
приходили купували меду, тато їм там нали
вав. У нас була така хата спеціяльна, комора,
шо там мід на полицях стояв. Тато налиє меду,
скаже, по чому мід...
Тато потому в такій каюті жив, що лиш...
Мати таке господарство... Спочатку мав там
бджоли, а потім жив там, коридорчик, пивни
ця... Отак жив. Скільки мати, а в такому потім
жити. Всьо знищили, зруб був, всьо знищили,
підчисто.
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розумний! Мама вмерла, від тебе не було ні
одного листа...”.
Ми не могли багато зароб’єти. Бо сестра
та й я цілий день пилов, що могли заробити.
Треба було 40 нормів мати на місяць, аби
шось дістати. А хлопці пішли в ліс, на вальці
ліса махом тих 40 нормів зроблять, а ще були
такі хитрі, що, знаєте як валиш ліс, то там є
козирки, а та, шо приймала, на тім козирку
клала відмітку. А вони вдосвіта прийдуть та й
ті відмітки повідрізують, та зо 5 сосен ще раз
їй показують. Потому я вже ліс не пиляла.
В 54‑му році я вже скінчила там курси, бо
там навіть приїхали інженера з Ленінград
ського інституту та й організували таку шко
лу, бо треба було приймати комусь ліс. А по
тім і відправляти. Ліс сплавом по ріці ішов аж
до Братска, а там через ріку були троси, яким
витягали ліс на берег. На березі були тракто
ри, що відвозили 20 км і грузили на станції
на поїзда. Ліс везли в Казастан, телеграф
ні стовби, все то везли, бо то була біднота...
Здобували Сибір...».
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Потому вже як Сталін вмер, вже зачєли бу
дувати Братску ГЕС, вже зачєли поступати ту
шонки і різне вбраннє. Вже потому 53‑й, 54‑й...
Ну і в 53‑му зачєли звільнювати політичних.
Мама вмерла в 55‑му році. Якраз мама
вмерла, маму поховали, і прийшло з тюрми,
шо брата звільнили. Брат не поїхав до нас.
Багато було хлопців, шо поїхали до тата, до
мами. Три хлопці були, шо їх родини були там,
то вони не поїхали додому, а поїхали туда, до
родичів. А наш – ні. Наш поїхав сюда, сюда,
бо тут у него була жінка. Але не думайте собі,
як його засудили, сказав шо 25 років, вона
зразу відписалася. І її тато сказав: “Ой, моя
Маруся ше за парубка не такого піде”. А то
пройшли роки <...> 48‑й, а 53‑й... А він не
йшов до неї, а пішов до сестри, бо де дінеть
ся, до сестри. Сестра за все відповідала. Пі
шов до сестри. А ця жінка взнала, шо Місьо
прийшов, і доти си не вступила, поки його не
взєла. Взєла його, і він пішов до неї жити.
Прийшов тоді від него лист, що він жиє з
Маріков. А я написала лист йому: “Ти такий
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САМОСОЗНАНИЕ А ЛБАНЦЕВ УКРАИНЫ: ЭТНОНИМ,
ЛИНГВОНИМ И МАРКЕРЫ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ИСТОРИЧЕСКОМ, ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ И
ЭКСТРА ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТА Х *
Александр Новик
УДК 39(477=18):303.446.2
У статті досліджується роль мови як маркера ідентичності албанського населення в селах Одеської та Запо
різької областей України. На прикладах поширення побутуючих тут етнонімів, лінгвонімів показано вплив різних
чинників (конфесійного, науково-історичного) на процеси самосвідомості. Аналізуються зміни, що відбулися в куль
турі та побуті албанців з моменту переселення їх із Балканського півострова (на початку ХІХ ст.) і до сьогодення.
Ключові слова: албанці України, етнонім, маркери ідентичності.

Е

The article analyzes the peculiarities of the south-Ukrainian Albanian population’s consciousness forming by way of
example of the dwellers of the following villages: Zhovtneve (a former name for Karakurt) (Bolhrad District, Odesa Region),
Heorhiivka (former name for Tiuyushky), Divnynske (former Taz), and Hamivka (former name for Dzhandran) (all – in
Pryazovske District, Zaporizhzhia Region). The identity problems are examined in the historical, linguistic and extralinguistic
contexts thereby ensuring realization of interdisciplinary approach to investigation into the issue.
Keywords: Albanians, self-consciousness, identity, linguonym, ethnonym, self-identification.

ских завоевателей вызвал значительные волны
миграции в период XV–XVII вв. Ушедшие
с албанской территории ориентировочно в
XVII–XVII вв. поселенцы обосновались вна
чале в Восточной Болгарии, в районе Варны.
Там они проживали совместно с болгарами и
гагаузами. А затем, в начале XIX в., спасаясь
от усиливающегося гнета османских завоевате
лей, переселились в пределы Российской импе
рии. Вместе с албанцами переселялись болга
ры, гагаузы, представители других народов [7].
В Каракурте население с момента пере
селения выходцев с Балканского полуострова
было полиэтничным. Здесь поселились ал
банцы, болгары и гагаузы. Численно в селении
преобладали албанцы. В селах Георгиевка и
Девнинское население изначально было почти
исключительно албанским. В Гаммовке албан
цы проживали совместно с гагаузами. Долгое
время население приазовских албанских сел
оставалось почти полностью моноэтничным
(за исключением Гаммовки).
На новых землях албанцы впервые стол
кнулись с русскими и украинцами, молдава
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На юге Украины расположены четыре села
с албанским населением: Жовтневое (старое
название – Каракурт) Болградского района
Одесской области, а также три села в Запо
рожской области, недалеко от города Мелито
поля: Георгиевка (бывшее название – Тюш
ки), Девнинское (бывший Таз) и Гаммовка
(прежнее название – Джандран).
К истории вопроса. Впервые на террито
рии Российской империи албанский населен
ный пункт возник в 1811 году. Тогда в Буджаке
(междуречье Прута и Днестра) селение Кара
курт было заселено выходцами с Балканского
полуострова. Их переселение явилось резуль
татом политики царского правительства, пы
тавшегося заселить значительные территории,
отошедшие к России после русско-турецких
войн [15, с. 21]. Албаноязычные села в Запо
рожской области возникли в 1861–1862 годах.
Их основали выходцы из Каракурта.
До прихода в пределы Российской империи
предки современных буджакских и приазов
ских албанцев несколько веков прожили среди
болгар и гагаузов. Приход на Балканы осман

* Статья, с небольшими изменениями, опубликована в «Этнографическом обозрении» в 2011 году [24].
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браки. После лихолетья двух революций и
гражданской войны в селах значительно су
зились возможности выбора брачного парт
нера. Однако несколько десятилетий эта сво
бода выбора ограничивалась весьма малым
списком народов, за представителей которых
можно было выходить замуж или жениться.
Вступать в брак разрешалось со «своими», а
именно с болгарами и гагаузами. Всех прочих
считали «чужими».
Голодомор 1932–1934 годов на Украине не
обошел стороной албанские села. В Приазо
вье погибло множество людей самых разных
национальностей [26]. В албанских селах Го
лодомор вспоминают чаще и с бол́ ьшим вол
нением, чем военные годы. После окончания
Великой Отечественной войны в здешних ме
стах остро ощущался недостаток рабочих рук.
В то же время в присоединенной к Советско
му Союзу Западной Украине были переиз
быток рабочей силы и нехватка рабочих мест.
Официальный Киев стал переселять людей из
западных областей Украины в ее восточную
часть. Молодых незамужних девушек при
возили на грузовиках в местные колхозы и
устраивали на работу – кого на животновод
ческую ферму, кого в полеводческую бригаду
и т. д. В скором времени стали возникать но
вые семьи – местные парни охотно женились
на таких поселенках. К тому же старики уже
не могли активно противиться межэтническим
бракам. Население Приазовья стало еще более
смешанным [1].
Начиная с середины 1940‑х – начала
1950‑х годов, албанских юношей стали призы
вать в армию. До этого албанцы в армии боль
шей частью не служили. Во время войны власти
начали отсеивать из армии представителей на
родов, находившихся под гитлеровской окку
пацией либо воевавших на их стороне, в этот
список попали и албанцы. После службы в
рядах вооруженных сил много албанских пар
ней привезли себе жен. С этого момента про
исходит коренной перелом в укладе местных
деревень. В семьях, в которых традиционно
говорили на албанском, в присутствии мо
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нами и ногайцами. Жизненный уклад, быто
вые установки, традиции и обычаи тесным
образом связывали албанцев с другими вы
ходцами с Балканского полуострова. Владели
албанцы, помимо своего родного – албанско
го, еще и гагаузским, и болгарским языка
ми [6, с. 117–151]. Без знания языков соседей
нельзя было свободно общаться, иметь хозяй
ственные и личные связи.
Русскоязычные люди были совершенно
новым этносом, с которым албанцы впервые
столкнулись в Буджаке после переселения.
Общение с русскими ограничивалось, как
правило, контактами с русскими чиновника
ми – представителями властей. Как вспоми
нают информанты, вплоть до второй мировой
войны албанки русскими пугали своих детей:
«Придет русский и заберет тебя» [18]. Если
в селе неожиданно появлялась какая-нибудь
подвода из районного центра с начальством
либо еще кто-нибудь «чужой», то женщины
также гнали ребятишек домой и прятались
сами: «Русские едут!»
Однажды баба Калинка шла до моей
матери. Мама жила аж в том краю села,
а баба Калина на этой улице, самый крайний дом. Шла она с двумя палочками – уже
темно было. А на лошади ехал с Добревки
верховой. Приезжал к нам в сельсовет. Она
услышала, что сзади стук копыт, оглянулась, как увидела, что русский – аж упала
с ног, так испугалась. Тот коня остановил, спрыгнул с лошади: «Бабушка! Что с
Вами? Что случилось?» А она и ответить
не может, только рукой махнула. Он тогда
снова запрыгнул на коня и поскакал к себе.
Баба Калина пришла до матери и говорит: «Pîj save! Ashtu u trembsha nga rusi! Unë
hapë lle pa hirë [Ой… Так напугалась русско
го! Если бы открылась земля, туда бы
зашла! – А. Н.]».
Так боялись русского. Это потому, что
здесь раньше одни албанцы жили. Было это
в 1930‑е годы [24].
До 1920‑х годов албанцы вообще не при
знавали и не приветствовали межэтнические
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С языковым вопросом неразрывно свя
зан вопрос и этнической самоидентификации [8]. По последней переписи населения в
Советском Союзе в Украине проживало при
близительно 5 тыс. албанцев [16]. Отсутствуе
графы «национальность» в новых украинских
паспортах затрудняет выявление этнической
принадлежности населения. Единственным
источником, позволявшим до сих пор опре
делять численность той или иной этнической
группы, оставались похозяйственные книги
сельсоветов, до 2000 года сохранявшие гра
фу «национальность». Работая с ними, можно
было не только подсчитать численность ал
банского населения по годам, но и проследить
степень престижности выбора той или иной
этнической идентичности. Зачастую даже
если в семье лишь бабушка или дедушка были
албанцами, внуки могут записываться албан
цами. И здесь действуют несколько иные ме
ханизмы, чем, скажем, в случае принадлежнос
ти к немецкому, еврейскому, болгарскому или
греческому этносу. Албанцем в Украине быть
не выгодно, так как Албания не оказывает
помощи, не действуют экономические, обра
зовательные программы и т. д. по поддержке
диаспоры. В то же время люди декларируют
свою этническую идентичность. И это устой
чивый процесс. Многие люди записывали
себя украинцами или русскими, имея албан
ских предков. К примеру, в с. Георгиевка в
1998 году была обнаружена такая запись:
«Отец – албанец. Мать – русская. Сын –
украинец. Пол – женский». Однако это всего
лишь казус. А внимательное изучение похо
зяйственных книг дает возможность просле
дить менявшиеся стереотипы и взгляды на
собственную идентичность.
В Приазовье, как и в Украине в целом,
распространено слово суржик. Оно означает,
чаще всего, смесь русского и украинского язы
ков. Суржиком сами себя называют и люди,
родители которых представляют разные этно
сы. Многие информанты мне рассказывали о
себе: «Я – суржик. У меня отец – албанец,
а мать – украинка» [18]. Более того, целые

Сельский храм. с. Жовтневое.
Фото А. Новика. Май 2011 г.
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лодой невестки и снохи начинают говорить
по‑русски, чтобы она могла понять, о чем идет
речь. Дети, рождавшиеся в смешанных се
мьях, становились сызмальства двуязычными.
Причем первым языком для них зачастую ста
новился русский.
Чисто албанских семей, как говорят сами
жители, практически не осталось. Тем сильнее
подчеркивают свой «албанский род» сохраня
ющиеся еще в малом количестве несмешанные
семьи. Но и в таких семьях албанская речь уже
не звучит постоянно. Здесь свою роль сыгра
ла школа, преподавание в которой велось на
русском языке. Дети из албанских семей, при
ходившие учиться в первый класс, сталкива
лись с большими языковыми проблемами [20].
Поэтому многие албаноязычные родители в
присутствии детей начали переходить на рус
ский язык. Как вспоминают учителя, еще 25–
30 лет назад дети на школьных переменах раз
говаривали между собой по‑албански. Сейчас
школьники общаются по‑русски.
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нятно, ясно». От него и произошел этноним
шкиптар. Тогда, на рубеже XVII–XVIII вв.,
в период очевидной необходимости консолида
ции албанских земель, возникла потребность в
едином самоназвании этноса, который прежде
имел различные региональные (областные)
этнонимы [33]. Письменная традиция имела
устоявшиеся названия для албанского этно
са – в зависимости от того, на каком языке
создавался текст. Арбэры, арбаны, албаны, ар
бэреши, арваниты, арнауты и т. д. – так назы
вали албанский этнос и его этнические группы
соседи по Европейскому континенту и в Азии.
Однако закрепленного традицией албанско
го самоназвания, общего для всего этноса, не
существовало. Это отражало раздробленность
страны, входившей в разные периоды в состав
различных государств, а также исключитель
ное влияние региональных особенностей на все
стороны жизни населения, в том числе и на са
мосознание, которое вплоть до XVIII в. было
в большей степени региональным. Изменение
общественных отношений, формирование на
циональных интересов привело к выработке
национальной идеи. Для албанцев принци
пиальной стала принадлежность не к краине
(krahin|ë – a – исторически сложившаяся об
ласть с едиными экономическими, политиче
скими и географическими особенностями), а
ко всему этносу, с общностью языка, истории,
традиций и поведенческих стереотипов.
Тот факт, что албанцы Украины сохранили
архаичный этноним, свидетельствует о том,
что переселение из албанских земель прои
зошло ранее начала XVIII в. Более того, в
албанском говоре Украины сохраняется глагол
shqiptoj, который обозначает «понимать» (а не
«говорить ясно, понятно», как в современном
албанском литературном языке). Т. е. шкиптар – гипотетически «тот, кто понимает».
Здесь уже говор албанцев Украины может
пролить свет на этимологию современного эт
нонима албанцев.
До ХХ в., как ни странно, этническая
принадлежность албанцев Украины не всегда
была понятна не только их соседям, но и им
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семьи полиэтничного состава также часто на
зывают суржиками.
Этноним как проблема. У албанцев Укра
ины существует несколько этнонимов, время
сложения которых мы можем теоретически и
даже фактически обосновать. Самым распро
страненным является словосочетание га тант
(ga tantë), дословно обозначающее «из наших».
Этот этноним использовался албанцами еще
во время переселения в пределы Российской
империи. Тесным образом с этнонимом связан
лингвоним. На албанском говоре Украины он
звучит си нэвэ (si neve), то есть «по‑нашему,
как мы». Фраза «говорить по‑албански» зву
чит следующим образом: «залахит си нэвэ»
(zallahit si neve) – «говорит, как мы».
Этноним ga tantë был принесен албанца
ми с Балканского полуострова. И возник он,
по всей видимости, еще в период проживания
непосредственно в албанских землях. С этим
самоназванием албанцы пришли в восточные
районы Болгарии. Если согласиться с пред
полагаемым большинством исследователей
временем переселения из албанских земель в
Восточную Болгарию, а это XVI–XVII вв. *,
то сохраняющийся в среде албанцев Украи
ны этноним подтверждает данную гипотезу.
В самих албанских землях современный этно
ним шкиптар (shqiptar – i) возник не ранее
XVIII в. [5, с. 204–252]. Тогда же он был и
зафиксирован английским исследователем
У. Ликом. Шкиптар обозначает: «тот, кто
говорит понятно, разборчиво». Это современ
ное значение этнонима. В албанском языке
сохраняется глагол shqiptoj – «говорить по
* Часть исследователей склонна считать, что
переселение произошло в XV в. Полевые ис‑
следования последних лет (2011–2013) на запа‑
де Балканского полуострова, в Юго-Восточной
Албании (краины Корча, Дэвол, Колёнья), дают
основание автору считать, что переселение части
албанского населения на восток Болгарии про‑
изошло значительно позднее, а именно в начале
XVII в., в период, когда происходили переделы
земельной собственности в силу усиления гнета
мусульманских правителей, направленного про‑
тив местного христианского населения.
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Естественно, слово арнаут было известно ал
банцам Украины и до этого времени – именно
так их называли гагаузы и турки на протяже
нии многих веков. И в полиэтничной и поли
лингвальной среде это слово использовалось
для презентации своей этнической принад
лежности. Однако, начиная с ХХ в., арнаут
стало и самоназванием.
Впрочем этноним арнауты не вытеснил
существовавший прежде. Он лишь дополнил
имагологическую картину самосознания албан
цев Буджака и Приазовья, позволив им занять
свою нишу среди соседних этносов, населя
ющих регион. Если прежде албанцы с трудом
могли определить свое происхождение и место,
откуда они пришли, то теперь они указывали на
конкретные территории на Балканах.
То, что мы можем со значительной степенью
уверенности утверждать, что этноним арнаут получил распространение среди албанцев
Украины лишь с 1930‑х годов, подтверждают
и изыскания Юлии Владимировны Ивановой,
проводившей полевые исследования албан
ских сел Украины, начиная с 1948 года.
Наконец, в Буджаке и Приазовье стал
устойчивым этноним албанец, звучащий в
русифицированном варианте. Однако данное
самоназвание появилось лишь в последние
десятилетия. Мы можем также сослаться на
материалы Ю. Ивановой, исследовавшей ал
банские поселения в течение полувека. Албан
цы Украины стали называть себя албанцами
лишь после второй мировой войны. Албанец,
албанцы, албанский язык – вошли в речь
и сознание местных жителей благодаря де
ятельности исследователей, не оставлявших
без внимания данный полиэтничный регион
на протяжении практически столетия. Данные
этноним и лингвоним носят в здешних местах
скорее искусственный характер и используют
ся от случая к случаю.
Если вопрос с этнонимом поддается дати
ровке и представляет некоторую вполне сфор
мировавшуюся картину, то различные марке
ры и символы самосознания у информантов
зачастую расплывчаты и неясны [9, с. 217–
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самим (!). Распространенные этноним и линг
воним не всегда позволяли представителям
сообщества соотнести себя с албанцами Бал
канского полуострова. Поэтому вокруг про
исхождения албанцев Украины складывались
бесконечные легенды.
В период проживания в Восточной Болгарии
местная османская администрация, безусловно,
причисляла их к христианской части населения
империи. Турки называли албанцев арнаутами.
В самой Болгарии было известно название арбанас. (Здесь достаточно вспомнить довольно
известное село Арбанаси недалеко от г. Габрово.
Оно возникло как поселение выходцев из албан
ских земель). Однако зная, что их так называют
соседи, албанцы не принимали данное название
в качестве этнонима длительное время, во вся
ком случае до времени переселения в пределы
Российской империи.
До начала ХХ в. албанцы Украины про
должали называть своих соплеменников «нашими» – га тантэ. Для российских чинов
ников они были прежде всего православными
выходцами из Болгарии, по большому счету,
болгарами. Второй этноним албанцев Украи
ны сложился в первой трети ХХ в. и возник
под влиянием научных экспедиций, исследо
вавших данный регион. В 1910–1930‑х го
дах в албаноязычных поселениях Украины
проходила работа Николая Севастьяновича
Державина. Изучая болгарские поселения на
территории Российской империи – Совет
ского Союза, он случайно обнаружил села, в
которых говорили по-албански. Однако то,
что это именно албанский, местным жителям
рассказал сам ученый. Серия его публикаций,
посвященных албанцам-арнаутам Украин
ской ССР, получила широкую известность не
только в научной среде, но и на местах, среди
интеллигенции и простых сельчан *. Жители
албанских сел стали называть себя арнаутами.
Соответственно язык, на котором они гово
рили, стал называться арнаутче (arnautçe).
* Основные материалы по албанцам-арнаутам
изложены в трудах этого автора [2–4].
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Косвенные подтверждения данного факта
переселения из Юго-Восточной Албании мы
находим в воспоминаниях и этногенетических
легендах жителей албаноязычных сел. Так, в
ходе полевой работы мною неоднократно был
записан рассказ о том, что предки современных
албанцев Украины пришли из района г. Кор
чи [20]. Корча находится на юго-востоке Алба
нии и представляет собой центр значительной
и влиятельной для всей страны области.
Главным фактом, подтверждающим лока
лизацию прежнего проживания предков ны
нешних албанцев Украины в районе г. Корчи,
является сохраняющийся говор. Экспедиции
2010–2013 годов в Приазовье, Буджаке и на
Балканах принесли еще ряд материалов, под
тверждающих гипотезу происхождения дан
ной группы албанского населения именно из
этой местности, однако с существенной кор
ректировкой.
Так, в говоре албанцев Украины довольно
часто звучит слово pîj (пый), которое означает
самый широкий спектр чувств и отношения к
происходящему – от удивления и восторга до
осуждения и выражения презрения. Междо
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218]. Безусловно, все албанцы Украины при
числяют себя к албанскому этносу. Однако
связь с балканской Албанией в самосознании
остается достаточно неопределенной.
Вопрос локализации происхождения
этнической группы. В научной среде до сих
пор ведутся споры по поводу того, откуда
пришли предки албанцев в Восточную Бол
гарию. Большинство исследователей склонно
считать, что местом прежнего расселения были
районы современной Юго-Восточной Албании
(А. В. Десницкая, Б. Соколова и др.). Данную
гипотезу подтверждает анализ языкового ма
териала (S. Islami, Н. В. Котова, О. С. Ши
роков, И. И. Воронина, М. В. Домосилецкая,
Л. В. Шарапова, А. В. Жугра, М. С. Моро
зова). Язык албанцев Украины изначально
был сформирован в зоне сложения тоскской
языковой общности (южная часть албанской
территории). За четыре-пять столетий про
живания вне основного албаноязычного ареа
ла говор албанцев Украины не только сохра
нился, но и сумел сохранить типичные черты
южной, тоскской, диалектной зоны [35; 13,
с. 14–15, 19–22].

Сельский храм. с. Гаммовка. Фото А. Новика. Июль 2010 г.
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Сельский храм. с. Георгиевка. Фото А. Новика. Июль 2010 г.

Эта локализация помогает нам сделать
предположения о характере хозяйственных за
нятий и бытовой культуре населения, часть ко
торого ушла со своей территории в Восточную
Болгарию ориентировочно в XVI–XVII вв.
Это исключительно важно для реконструкции
реалий и черт традиционной культуры, а так
же анализа механизмов вхождения инноваций
в уклад жизни, верования, обычаи, установки
и взгляды албанцев Украины на протяжении
четырех-пяти столетий.
Несмотря на то, что г. Корча и краина
Дэвол территориально близки, между ними
проходит ряд изоглосс, позволяющих рекон
струировать не только лексические формы го
вора албанцев Украины, но и атрибутировать
локальную привязанность этих форм. Самым
важным в этом языковом факте является то,
что население соседних с Дэволом краин и
территорий воспринимает междометие pîj как
маркер говора Дэвола и местного типа речи.
Полевая работа в Албании в 2010–2013 го
дах позволила собрать материалы, касающие
ся переселения албанцев в пределы Болгарии и
России. Эти материалы проливают новый свет
на проблему и ставят вопросы подчас совсем
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метие pîj может звучать в начале фразы, в се
редине или в конце высказывания. Обычно
это слово растягивается в речи для придания
большей эмоциональности коммуникации.
Употребляют его как мужчины, так и жен
щины, как молодые, так и люди весьма пре
клонных лет. Совершенно четко фиксируется
употребление данного междометия сугубо в
албанской среде. Ни болгары, ни гагаузы, ни
тем более украинцы и русские, живущие по со
седству, его не употребляют.
Интересные результаты дает полевая ра
бота на Балканах, которая позволяет, воз
можно, по одному этому слову локализовать
место проживания предков нынешних албан
цев Приазовья. Понятно, что это некоторое
уточнение локализации, но весьма значимое.
Так, во время полевых исследований в Косо
во в 2010 году один из информантов подчерк
нул, что слово pîj встречается только в говоре
жителей Дэвола (Devoll – i). Больше оно не
встречается нигде на территориях с албанским
населением. «По этому междометию, – по
словам информанта, – можно точно судить,
что человек родом из Дэвола или живет в этой
краине» [19, с. 12].
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албанцев Украины видит весьма важным свое
православное вероисповедание. То, что албан
цы православные, вводит их (по мнению боль
шинства информантов) в мир православных
народов. А потому противопоставление своих
и чужих проводится чаще именно по религиоз
ному признаку, а не по этнической принадлеж
ности. В албаноязычных селах исключительно
устойчиво воспоминание о том, что сняться с
родных мест и отправиться на чужбину албан
цев вынудили именно религиозные притесне
ния, чинимые турецкими властями.
То, что албанцы Украины часто скорее
склонны самоотносить себя по конфессио
нальному признаку, а не по этнической при
надлежности, свидетельствует и такой факт.
Во время обострения кризиса на Балканах в
1999 году, когда войска НАТО развернули
военные действия против бывшей Югославии,
албанцы приазовских сел сочувствовали серб
ским беженцам из Косово и осуждали албан
ский сепаратизм, равно как и агрессию НАТО
против Сербии. По завершении открытого
военного конфликта мною были записаны
многочисленные интервью с информантами, в
которых осуждались действия против право
славных сербов. Более того, ряд информантов
вообще не делал разницы между собой, пра
вославным, и сербским населением Косово и
Метохии, исповедующим православие.
Данные события также показали разницу
во взглядах между жителями приазовских сел
и села Жовтневое в Одесской области. Албан
цы Буджака в косовском конфликте выступа
ли на словах на стороне албанцев, терпящих
притеснения со стороны сербских властей,
полиции и армии. Истоки подобной разницы
взглядов лежат, возможно, в большей консо
лидации албанцев Буджака. Здесь, в Жовт
невом, они проживают компактно, издается
газета на албанском говоре, работает фольк
лорный коллектив, поэтому албанская иден
тичность превалирует над конфессиональной
принадлежностью.
Однако конфессиональная принадлежность
к православию не всегда доминирует в вопро
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другого плана. Речь идет о меморатах, устой
чиво бытующих среди местного населения
[17, с. 85–88]. В сборе таких материалов и
данной информации автор обязан мэтру ал
банской этнографии, крупнейшему специали
сту в области албанского традиционного ко
стюма Андромачи Гьерги (Andromaqi Gjergji).
По информации А. Гьерги, недалеко от
Корчи, в области Колёнья (Kolonj|ë – a), в
горных деревнях, местные жители часто вспо
минают, что давным-давно у них проживали
односельчане, которые собрались семьями и
уехали далеко на восток. «В данной местности
крестьяне часто рассказывали раньше о том,
что когда‑то большая часть местного населе
ния снялась с обжитых мест и двинулась на
восток. Из уехавших никто в родные места не
вернулся, и потому местные люди так никогда
и не узнали о судьбе своих соплеменников» [17,
с. 86, 88]. Архивных материалов той эпохи на
эту тему, как ни жаль, не сохранилось (во вся
ком случае они нам не известны). Рассказы
о миграциях являются неотъемлемой частью
устной этнической истории и фольклора. Од
нако чаще всего встречаются воспоминания о
трудовой миграции. Мемораты о переселении
значительной части населения фиксируются
только в Колёнье и Дэволе.
В любом случае, при отсутствии архивных
документов по данному вопросу, главными
аргументами в локализации этой группы на
селения могут служить лингвистические дан
ные по говорам юго-востока Албании, а так
же Буджака и Приазовья, рассматриваемые в
сравнительном аспекте, и полевые материалы,
фиксирующие воспоминания о переселении в
разных точках его маршрута (начиная с места
исхода, промежуточных пунктов и места ко
нечного расселения).
Конфессиональный фактор. В плане
самоотнесения к определенной этнической
общности весьма важен фактор религиозной
принадлежности (об этом, например, в ходе экс
педиций 1998–2010 годов в с. Георгиевка были
записаны тексты у албанки Софии Ивановны
Бурлачко, 1937 г. р.) [18, 20, 23]. Большая часть
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сах самоотнесения и албанцев Приазовья.
Так, можно привести следующий факт.
В 1995 году в албанские села Украины при
езжали журналисты, албанцы из Македонии
(Sefer Musliu, Daut Dauti, Afet Miftari). После
своего ознакомительного визита они приехали
вновь с большим музыкальным коллективом.
Артистов распределили жить по домам. Прак
тически всем местным довелось общаться с ал
банцами Македонии, мусульманами по веро
исповеданию, на смеси своего родного говора и
албанского албанцев Македонии, в основе ко
торого лежат говоры гегского диалекта. Артис
ты жили в с. Георгиевка несколько дней [30].
Выступали с концертами в самой Георгиевке
и в соседних селах – Девнинском и Гаммовке.
После их отъезда стали складываться много
численные былички, воспоминания и легенды,
в том числе и этногенетического характера.
Местные жители стали говорить, что они хо
рошо понимали албанцев из Македонии, что
их язык ближе к их языку, а не к албанскому
Албании или албанскому Косово. Значит, де
лали вывод жители сел, албанцы в Болгарию,
а затем в Приазовье пришли из Македонии.
И здесь уже языковая близость брала верх
над конфессиональной принадлежностью.
Во время полевой работы в течение по
следних лет мне довелось записать у инфор
мантов уже не один рассказ о том, что предки
албанцев Приазовья прежде жили на терри
тории Македонии. Языковой материал, хотя
и говорит в поддержку тоскской основы го
вора албанцев Украины [28, с. 163–180; 27,
с. 26–36; 35; 13], не исключает вероятности
локализации поселений предков современных
албанцев Украины в Западной Македонии, в
районах распространения переходных и сме
шанных говоров. Не исключен и факт поэтап
ной миграции.
Самосознание албанцев Украины харак
теризуется неизменным желанием локализо
вать место изначального проживания своих
предков на территории Балканского полу
острова, а одновременно и свое место среди
народов региона, Балканского полуострова,

Поэт Петр Кириллович Мержев.
с. Георгиевка. Фото А. Новика.
Июль 2013 г.
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европейского континента, мира, а также по
стоянными попытками объяснить причины
переселения в данные края и одновременно
«оправдать» тот факт, почему они не являют
ся частью основного албанского этнического
массива, а представляют группу диаспоры.
В этих попытках можно проследить ряд лю
бопытных моментов.
Во время экспедиционной работы 2005 года
в с. Георгиевка удалось зафиксировать рассказ
о том, что албанцы Украины являются по
томками албанцев Кавказа [21]. Информант
почерпнул свои сведения об этом из энцикло
педии. Конечно же, материал о Кавказской
Албании (Албании-Алуанк) в энциклопедии
никак не был связан с албанцами Украины, од
нако информант, прочитав словарную статью,
домыслил возможность миграции сам. Самое
интересное, что в дальнейшем я зафиксировал
несколько подобных рассказов у местных жи
телей. И все они ссылались на авторитет пре
дыдущего информанта.
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А потому у албанцев особое отношение к свое
му языку. Степень владения идиомом у разных
представителей албанцев Украины различная.
Однако знание албанского языка, по мнению
большинства информантов, является непре
менным условием албанской идентичности.
Вопреки мнению скептиков, албанский
говор не только не исчез, но и продолжает
развиваться в тесном взаимодействии с рус
ским, болгарским, гагаузским и украинским
языками. Представители старшего поколения
(те, кому за шестьдесят) говорят между со
бой по‑албански. Молодежь и люди среднего
поколения используют албанский лишь в раз
говоре со старшими либо в ситуации, когда
носители албанского языка не хотят, чтобы их
поняли окружающие. Здесь албанский высту
пает в роли «тайного» языка, доступного лишь
ограниченному кругу своих (в противополож
ность чужим) [29, с. 358–364].
Главным препятствием, тормозящим бо
лее широкое распространение албанского, по
общему мнению местных жителей, являет
ся отсутствие письменной традиции говора.
Скажем, в соседних болгарских селах есть
библиотеки с книгами на болгарском, в школах
ведутся факультативы по болгарскому языку.
Албанцы считают это признаком высокого статуса языка. В албанских селах всего
указанного нет. Местные жители не знают
даже албанского алфавита. Тем не менее, в
селах появились местные поэты [12], которые
пишут стихи на албанском, используя кирил
лическую графику. Петр Мержев и другие со
чиняют пространные произведения, используя
средства родного языка [31, с. 177–184]. На
албанском языке поют песни.
Что касается поэзии П. Мержева, то боль
шинство носителей идиома считают его произ
ведения написанными на хорошем албанском
и обладающими высокими художественными
достоинствами. При этом такого мнения при
держиваются как жители Георгиевки, так и
Девнинского.
Единственный недостаток в плане языка, ко
торый отмечают практически все информанты,
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Подобные рассказы свидетельствуют о
том, что местным жителям отнюдь не безын
тересны легенды, связанные с происхождени
ем албанского этноса и с историей его рассе
ления. В комплексе этногенетических легенд
и гипотез о причинах поселения в Причерно
морье и Приазовье важное место занимает
статус родного языка.
Проблема идиома. Для любого этноса
язык является одним из главных структурных
компонентов самосознания и самоопределения.
В большинстве случаев именно язык является
определяющим этнодифференцирующим при
знаком [14; 32]. Албанцы Украины не только
не представляют исключения, но и являют
собой пример этнической группы, главным
дифференцирующим признаком которой яв
ляется именно язык. Из среды болгар и га
гаузов, переселившихся в Буджак и позднее
в Приазовье, албанцы выделяются в первую
очередь именно языковой принадлежностью.
Практически пять веков албанцы жили в Вос
точной Болгарии среди болгар и гагаузов. За
этот длительный период сложилось очень мно
го общих черт, характеризующих уклад жизни,
традиционно-бытовую культуру, праздничную
обрядность и систему духовно-нравственных
ценностей у представителей трех народов.
Общее вероисповедание в форме правосла
вия, схожие исторические судьбы и совместное
переселение на новые места консолидировали
эти группы населения. Зачастую очень слож
но найти разницу в сохраняющихся элементах
традиционной культуры, характеризующей тот
или иной народ. Поэтому практически все вре
мя проживания на территории Российской им
перии / Советского Союза предки нынешних
жителей албанских, болгарских и гагаузских
сел считали друг друга своими. И лишь язык
был главным дифференцирующим признаком,
позволявшим сохранить этническую иден
тичность. Именно язык давал возможность
передавать последующим поколениям накоп
ленный опыт, систему оценок и культурные
достижения, которые не позволили албанцам
раствориться в полиэтничной среде региона.
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Символы и маркеры идентичности.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем
сделать вывод, что среди албанского населе
ния Украины исключительно высока степень
этнического самосознания. Носители албан
ской идентичности [10, с. 239–252] могут не
владеть родным языком, плохо разбираться
в этнической истории (либо даже не пред
ставлять ее основные периоды), не знать
традиций, однако уверенно причислять себя
к албанской этнической общности. Устой
чивые символы самосознания – язык, кон
фессиональная принадлежность, общность
исторического прошлого, сопричастность к
единому духовному наследию [34] и систе
ма ценностных характеристик – определяют
мировоззрение современных албанцев Буд
жака и Приазовья.
Во время полевой работы в течение шест
надцати лет был собран значительный языко
вой и этнографический материал, касающийся
самосознания албанцев Украины и его опреде
ляющих символов. Подводя некоторые итоги,
хочется отметить, что албанцы Приазовья до
сих пор продолжают говорить по‑албански,
отмечают албанские праздники, поют песни на
болгарском языке, которые они считают «сво
ими», и готовят албанские блюда. При этом
они считают себя албанцами, декларируя свою
идентичность и демонстрируя гордость за свой
народ. Работы для этнографов и лингвистов
этот регион может предоставить множество.
И албанская самобытность, вопреки некото
рым прогнозам, сохраняется в селах, основан
ных более двух столетий назад.
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знакомые с творчеством Петра Кирилловича,
это отсутствие какой-либо буквы, обознача
ющей гласный звук среднего ряда, среднего
подъема (передающийся на письме в современ
ном албанском литературном языке буквой ё).
Степень владения языком может быть
совсем разной у представителей различных сел,
у информантов разных возрастов и различного
образовательного уровня. В ходе полевой рабо
ты приходилось сталкиваться со случаями, ког
да информант буквально знал несколько слов
по‑албански, но считал при этом, что он владеет
албанским языком. И это нельзя воспринимать
в качестве завышенной самооценки, выпячива
ния слабых знаний или бахвальства. Просто те
несколько лексем, которые усвоил информант,
позволяют ему приобщать себя к этнической
группе, к общности, к которой он принадлежит
по рождению или самосознанию. И в данном
случае язык воспринимается как важнейший
маркер этнической принадлежности. По мне
нию большинства опрошенных информантов,
«если ты албанец, то ты должен владеть албан
ским языком». Более того, часть опрашиваемых
придерживается мнения, что если человек не
знает албанского, он не может считать себя ал
банцем. Однако в действительности реальность
оказывается иной. Высокую степень языковой
компетенции демонстрирует лишь небольшой
процент взрослого населения (не более 10 %).
А албанцами себя считает большая часть насе
ления албаноязычных сел. Соответственно по
стулируемый лозунг о том, что язык является
непременным и основным маркером этнической
идентичности, разбивается о реалии.
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ЗООМОРФНА Я ОПОРА ЗЕМЛИ – ЮЖНОАЗИАТСКИЙ
СЛЕД *
Юрий Березкин
УДК 801.81:398.21
Популярный в Западной Евразии мотив зооморфной опоры земли, который отсутствует в древних письменных
памятниках региона, но популярен в «народной Библии», обнаруживает параллели в актуальных мифологических
представлениях на юге и востоке Евразии. За прошедшие годы база данных исследования пополнялась, и появи
лась возможность предложить конкретные объяснения соответствующим фактам фольклора. Эти факты позволяют
искать истоки соответствующих представлений в Южной Азии. В статье приведены доводы в пользу индийского
происхождения «животных-земледержцев» или по крайней мере важной роли южноазиатских космологий в форми
ровании подобных образов.
Ключевые слова: Южная Азия, зооморфная опора земли, картографирование, космология, рыба, бык, млеко
питающее, лягушка.
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The motif of zoomorphic earth support, widespread in West Eurasia, which is absent in the ancient regional literary
monuments but popular in the folk Bible (Bielova 2004: pp. 109–112), parallels the actual mythological ideas in the South
and east of Eurasia. The research database has lately widened, so an opportunity occurred to suggest the specific explanations
for the relevant folklore evidences. The latter make it possible for us to search after the origins of respective ideas in South Asia.
The article argues for the hypothesis of an Indian provenance of animals – holders of earth, or at least an important role of the
south-Asian cosmologies in shaping such images.
Keywords: South Asia, zoomorphic earth support, mapping, cosmology, mammal, fish, bull, toad.

как то полагали ранние исследователи данной
темы [66, с. 303; 123, p. 312], мало что дает.
Оказавшись среди черт культуры, свойствен
ных народам, рано принявшим ислам, образ
быка-земледержца (отдельно или же вместе
с рыбой, на которую бык опирается, и иногда
с ангелом, который стоит на быке) действи
тельно мог вместе с исламом проникнуть на
новые территории. Однако остается неясным,
при каких обстоятельствах соответствующие
мотивы стали частью мусульманской космо
логии – нет никаких свидетельств того, что о
них знал Мохаммед.
В поисках ответа постараемся прежде все
го определить границы распространения дан
ных образов и специфику вариантов. Вариан
ты различаются в частности тем, насколько
они связаны с местными мифологиями или

ІМ

Космологические схемы «рыба как опора
земли» (A844.3. Earth supported by fish) и «бык
как опора земли» (A844.2. Earth supported by
bull), по отдельности и в сочетании (A844.5.
Earth rests on the horns of a bull who rests upon
a fish) ни в письменных античных источниках,
ни среди памятников изобразительного искус
ства античной эпохи и более раннего времени
не представлены. Быки и реже рыбы упоми
нались и изображались, но привязать их к
конкретной космологической схеме не удается.
Если в древних западноевразийских тради
циях и существовал образ держащего мир су
щества, то это был антропоморфный великан,
который у хеттов [37, с. 138–139] и, возмож
но, у финикийцев [77, с. 75] подпирал землю,
а у греков – небо. Гипотеза относительно по
явления быка-земледержца вместе с исламом,

* В основе работы – электронный Каталог фольклорно-мифологических мотивов, доступный на
сайте http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin, карты распространения мотивов – на сайте http://starling.
rinet.ru/kozmin/tales/index.php?index=berezkin. В разные годы работа над каталогом осуществлялась
при поддержке РФФИ (04-06-80238 и 07-06-00441а), проекта INTAS 05-10000008-7922, программ
Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техно‑
генным трансформациям» и «Историко-культурное наследие и духовные ценности России».
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Вот варианты, которые удалось найти.
Словенцы. Земля держится на рыбе, и ког
да та шевелится, происходит землетрясение;
либо земля плавает в воде в окружении двух
рыб, и когда они задевают землю хвостом, она
содрогается [129, p. 121–123]. Сербы, болгары, венгры. Земля покоится на рыбе [40,
с. 9; 57, с. 70; 75, с. 270]. Румыны. На краю
мира находится Красная Яблоня, все реки те
кут оттуда, огибают мир и возвращаются под
Яблоню, где находится одна из четырех рыб,
которые держат землю [141, p. 90]. Бог, уви
дев, что земля набирает воду, подпер ее че
тырьмя рыбами – по одной на каждую сторо
ну света; когда рыбы бьют хвостами,
происходит землетрясение [106, p. 123]. Земля
держится на спине большой рыбы, а когда
рыба движется, происходит землетрясе
ние [108, p. 21]. (Румынские тексты мне лю
безно перевела Н. Голант). Поляки. Земля
лежит среди моря на двух рыбах [21, с. 33–
34]. Опирающаяся на рыбу плоская земля
прикреплена к облакам веревками [10, с. 110].
Гагаузы. Земля стоит на рыбе, которая во
время землетрясения вертит хвостом [57,
с. 58]. Украинцы (Закарпатье и Киевская об
ласть). Земля покоится на двух китах, лежа
щих (по данным из Закарпатья) крестнакрест [27, с. 757]. Украинцы (Харьковский
уезд). Земля держится на ките-рыбе [89,
с. 37]. Украинцы (Волынь). Круглая земля по
краям сходится с небом, покоится на двух ры
бах – самце и самке. Они держат землю по
очереди по три года, а когда меняются, земля
дрожит [1, с. 381]. Земля держится на воде
большой рыбой. Каждые семь лет рыба то
опускается, то поднимается, поэтому бывают
годы мокрые и сухие. Если рыба переворачи
вается на другой бок, земля содрогается. Либо
земля держится на двух китах, и когда землю
держит самец, тогда лето сухое, так как он
поднимает ее выше, чем самка [89, с. 37].
Русские. В русском фольклоре данный образ
зафиксирован у терских казаков, которые мог
ли заимствовать его от своих кавказских со
седей: земля – на семи китах, если один ше
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напротив – представляют собой новообразо
вания, своего рода фольклорно-мифологиче
ское койнэ.
Начнем с рыбы.
В большинстве случаев держащая землю
рыба не принадлежит ни к какому конкрет
ному виду. В восточнославянских вариантах,
а также при переводе на русский текстов, со
ставленных на других языках, ее обычно име
нуют «китом». Как звучат все иноязычные
оригиналы, я не знаю, но в тюркских тради
циях, судя по вариантам, в которых сохранен
местный термин, это – «кер-балык», а в мон
гольских – «абарга загахан», то есть некое ми
фическое хтоническое существо. «Балык», как
и «загахан», значит «рыба». Для «кер» есть
две этимологии – «коричневый» (заимство
вание из монгольских языков) и восходящее к
общетюркскому «старый, древний, великий»;
второе более правдоподобно (А. Дыбо, личное
сообщение, 20.04.2006 г.). Нынешнее значе
ние «абарга» – «великий», но монгольской и,
вероятно, вообще алтайской этимологии это
слово не имеет (П. Рыкин, личное сообще
ние, 24.11.2011 г.). С «кер», впрочем, тоже не
все понятно, поскольку известна авестийская
рыба «кара» (пехлевийская – «кар»), кото
рая плавает в мировом море, является «самым
крупным творением Ормазда» и главой во
дяных тварей, а также охранителем хаомы от
созданной Ахриманом жабы [16, с. 91–93; 91,
с. 133]. Чисто случайное совпадение «кер» с
«кар» не кажется вероятным.
В пределах Евразии зона распространения
«кита», «кер-балыка», «абарга загахана» и
аналогичных им фантастических существ тя
нется от Балкан, Кавказа и Восточной Евро
пы по степной полосе до Монголии. Далее она
охватывает Тибет, северо-восток Индии и се
вер Бирмы, а также южный Китай, где, прав
да, представлены лишь две версии, из которых
одна зафиксирована в древней иконографии.
В некоторых случаях в опубликованных тек
стах говорится не о рыбе, а о «драконе», хотя,
наверняка, имеется в виду все тот же слабо де
тализированный образ.
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происходит землетрясение [93, с. 157]. Грузины. Земля покоится на ките, от движения ко
торого происходят землетрясения [31, с. 175].
Земля покоится на спине лежащей в подзем
ном море рыбы, которая держит во рту свой
хвост. Когда он выскакивает изо рта, рыба
приходит в движение, земля содрогается [74,
с. 142]. Армяне. Представление о том, что
земля покоится непосредственно на рыбе (а не
на стоящем на рыбе быке) в Армении, на
сколько я знаю, не зафиксировано, но есть
близкий мотив: земля окружена телом рыбы
Лекеон или Левиатан, которая стремится пой
мать свой хвост, и от ее движений происходят
землетрясения [5, с. 105]. Чуваши. Над водой
летали два голубя, однажды нырнули, подня
ли в клювах землю. Выплыли три кита, попро
сили положить почву на свои спины. С тех пор
земля держится на трех китах, вокруг земли –
водная стихия [73, с. 29]. Удмурты. Земля
лежит на трех рыбах, рыбы – на воде, когда
рыбы отряхиваются, происходят землетрясе
ния [58, с. 199]. Башкиры (материалы экспе
диции 1984 г.). Земля держится на быке или
на какой-то рыбе [59, с. 19]. Казахи. Земля
покоится на огромной рыбе, которая плавает
на воде, поддерживаемой силой пара и ве
тра [90, с. 242]. Сибирские татары (чулым
ские). Мамонта называют «кер», «гер», «герс»,
«сух-герс», причисляя его к водяным живот
ным («сух» – «вода»). Г. Потанин говорил:
«По поверью, впрочем мало распространенно
му, мамонта по его громадности и необычай
ной тяжести земля не могла сдержать, а пото
му Бог <...> назначил ему поддерживать
землю» [69, с. 709–710]. У. Харва полагал, что
мамонт заменил здесь не рыбу, а быка [123,
p. 312], однако прав скорее Г. Потанин. Алтайцы. Для укрепления земли Ульгень поста
вил три рыбы, две – по краям, одну – в цен
тре. Центральная рыба – главная, она
направлена головой к северу, под жабры под
хвачена крюком с арканом, конец которого на
правлен к небу и там закреплен на трех стол
бах. Этим устройством управляет богатырь
Мангды Шире (от имени популярного в Тибе
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вельнется,
происходит
землетрясение
[23, с. 6]. На основной этнической территории
русских мотив представлен только в версиях
книжного происхождения, восходящих к апо
крифической богомильской традиции. Так, в
«Голубиной книге» мать-сыра-земля покоится
на Ките рыбе; когда Кит двинется, придет ко
нец миру [27, с. 757]. В стихе о Федоре Тироне
земля стоит на Тит-рыбе и Кытра-рыбе;
кытр – мамонт. «По другим книжным сказа
ниям, земля держится на великорыбии, на огне
родном ките, на змее Елеафаме, на железном
столпе» [69, с. 737]. Согласно версии из
саратовского Поволжья, Бог сотворил небо и
воды, ехал по воде на камне, плюнул, из про
пасти явился Титан, по приказу Бога принес
щепотку земли, Бог раскидал землю по воде,
стала суша. Чтобы ее держать, он создал трех
китов, на них положил каменную плиту, на
нее –  землю [36, с. 67–69]. Похожие версии
записаны в Орловской и Вятской губерниях, в
русских Сибири [49, с. 68], а также находят
параллель в апокрифе, найденном в 1845 году в
монастыре Слепче на территории нынешней
республики Македония [102, p. 24]. Рассказ
о сотворении мира завершается в этом южно
славянском тексте следующим образом. Го
сподь спустился на море Тивериадское, узрел
плавающего на нем гоголя и спросил, кто он.
Гоголь ответил, что он – Сатана. Господь ска
зал Сатане, чтобы тот опустился в море, достал
земли и камень, потом преломил камень над
вое, левой рукой половину дал Сатане, ударил
по камню жезлом, из искр возникли архангелы
Михаил и Гавриил и взмыли вверх. Сатана
создал из камня «бесчисленную бесовскую
силу богов». И сказал Господь: «Пусть будут
тридцать три кита на море Тивериадском и на
тех китах земля». Калмыки. Землю держит
на спине рыба Аварга загси, что соответствует
бурятской Абарга загахан и монгольской Ав
рага дзагасан [62, с. 173]. Ногайцы. Из пены
на воде Господь сотворил землю. Земля поко
ится на огромной рыбе, оставшейся под пе
ной [2, с. 2]. Абхазы. Земля держится на дра
коне агюлшап, а когда тот шевелится,
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окаймляют, чем поддерживают землю. Была
лишь вода, две рыбы сошлись и образовали
кольцо, в нем стали скапливаться песчинки, и
выросла гора Сумбур-ола. Мы живем на четы
рех туби вне ограды, образованной рыбами.
Ямальские ненцы. Нум предложил Нга при
готовить землю. Тот взял из воды песок, кото
рый проскользнул у него между пальцев. Тог
да Нум сам взял песок, положил на воду, велел
Нга принести кита, чтобы утвердить на нем
землю. Однако земля продолжала двигаться,
и тогда Нум велел принести камень, земля
остановилась. Этот камень – Урал [53, с. 9].
Нум слепил землю, бросил на воду, земля
сперва была неустойчива, тогда Нум положил
ее на кита [51, с. 188–205]. Северные селькупы. Земля плоская, ее подпирают мамонты
и «землю держащая на весу рыба». Мамонта
представляли в образе огромной щуки, голова
которой поросла зеленым мхом [70, с. 106,
116]. Тибетцы. Для пригималайской и восточ
ной зон Тибета характерно представление о
вселенной в виде материка, плавающего на
спине черепахи или рыбы, придавленной для
устойчивости горой. В Кхаме землетрясения
объясняют тем, что «рыба вертит от усталости
головой» [63, с. 508–509]. Лепча (Сикким).
Рум создал океан, затем – рыбу ngo, ей на
спину поместил крест-накрест три пары бо
жеств и первую пару людей. Они стали под
держивать землю. Когда рыба шевелится,
земля сотрясается [125, p. 30–31]. Качин (се
веро-запад Бирмы). Ниже земли – вода, в
ней – рыба Palang-Ananda, из ее спины вырос
цветок, покоящийся на поверхности вод, на
нем лежит мир. Когда рождается царь, рыба
смеется, а когда умирает – плачет, в обоих
случаях земля содрогается [116, p. 90]. Чины
(северо-запад Бирмы и сопредельные районы
Индии и Бангладеш). Великан держит мир.
Основание мира – плоский камень, на нем
разлит мировой океан, в океане рыба Нгаза
лон носит на себе плоскую скалу-землю. Когда
великан перекладывает груз с одного плеча на
другое, происходит землетрясение [87, с. 91].
Шаны (север Бирмы). Гора Лойсаомонг поко
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те буддийского бодхисатвы Манчжушри).
Если он ослабит аркан на одном столбе, земля
склонится к северу, на ней образуются топи и
болота, а если на другой – земля может вооб
ще утонуть [20, с. 90]. Шорцы. Средняя зем
ля – плоская, посредине – гора Пустаг, под
ней – вода, в ней – рыба Кер-балык. Когда
рыба шевелится, земля трясется [84, с. 70].
Бог укрепил землю на трех китах (кер-палык).
Когда те меняются местами, происходят земле
трясения [96, с. 1–7]. Буряты. Эхе бурхан со
творила рыбу Абарга загахан, на спине ее ут
вердила землю. Когда рыба поворачивается,
происходит землетрясение [43, с. 173–175; 83,
с. 18–19]. Во всех случаях, когда место записи
известно, речь идет о бурятах Иркутской об
ласти, а не Забайкалья. Есть по меньшей мере
два развернутых варианта, в которых рыба не
только называется опорой земли, но и фигури
рует в космогоническом мифе. Эхе бурхан
(богиня-мать) создала сына по имени Бударга,
друга для него – птицу Анхата шубуун, в
море сотворила рыбу Абарга загахан, из света
огня создала солнце. Из морской пены вышел
демон Арханг-Шотхор, не достал землю.
Птица Анхата шубуун принесла в когтях со
дна моря горсточку глины, Эхе бурхан на спи
не Абарга загахан сделала из нее землю [81,
с. 32–33]. По другому варианту, рыба мешает
созданию земли. Бурхан Сомбол ходит по
воде, желает сотворить землю, видит птицу
ангир (турпан, красная утка), плывущую по
воде. Он посылает ее на дно достать землю,
ангир ныряет, но Хаши-загахан («рыба-нож
ницы») велит ей вернуться, т. к. даже она не
видела дна, грозит перерезать ангир пополам.
Сомбол посылает ангир снова, велит сказать
ом мани будьма хан. Ангир приносит землю,
Сомбол творит из нее сушу [83, с. 8]. Заме
тим, что способность раскусить любое другое
существо – характерное свойство авестийской
рыбы кара [91, с. 133]. Халха-монголы. Зем
ля стоит на двух китах и лягушке [11, с. 13–
14]. Г. Потанин [67, с. 49] зафиксировал вер
сию, близкую к традиционной буддийской
космологической схеме, и в ней рыбы скорее
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ваны в основном южнее того ареала, где речь
идет только о рыбе. Все без исключения ме
ста записи находятся в пределах зоны распро
странения ислама, хотя и характерны не толь
ко для мусульман. В Африку, Южную Азию
и Индонезию мотив практически наверняка
был принесен именно мусульманами, в Повол
жье и на Балканы – скорее всего. В перечень
ниже включены также случаи, когда бык мыс
лится стоящим не на рыбе, а на жабе (фульбе)
или крабе (марийцы), поскольку в остальных
отношениях соответствующие тексты не от
личаются от тех, согласно которым в основе
мироздания находится рыба. Фульбе. В Ко
ране написано, что земля покоится на огром
ном быке, стоящем на огромной жабе. Когда
эти животные делают вдох, море выходит из
берегов, наступает прилив, когда выдох – от
лив [135, p. 236–237]. Суахили. В океане
плавает рыба Chewa, на ней – камень, на кам
не – божий вол, на одном из его рогов покоит
ся земной диск. Когда вол перекладывает его
на другой рог, происходит землетрясение [146,
S. 88]. Арабы Марокко. Земля – на рогу
быка, бык – на рыбе, рыба – на воде, вода –
на ветре, ветер – на пустоте, а на чем пусто
та, знает только Бог. Когда бык передвигает
ношу с одного рога на другой, происходят
землетрясения [149, p. 42]. Арабы Туниса.
Бог поставил ангела поддерживать землю,
под ангела поставил скалу, под скалу – быка
Keyoutha, у которого 40 тыс. глаз и столько же
ушей, носов, языков и ног, от одной ноги до
другой – 500 лет пути. Чтобы поддерживать
быка, Бог создал рыбу аль-нун, эта рыба – в
воде, воду держит воздух, ниже – опять вода,
а под ней – бездна [101, p. 181–182]. Арабы
Египта. Земля – на рогах быка, бык стоит на
рыбе или ките [113, p. 45]. Палестинцы. Ал
лах велел Ветру взбудоражить море, из пены
образовалась суша, брызги и пар стали об
лаками, застывшие волны образовали горы,
которые не дают земле поплыть по водам, их
корни уходят к горе Каф, опоясывающей мир и
удерживающей его содержимое. Сперва земля
раскачивалась, Аллах велел ангелу удержи
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ится на рыбе и возникла из цветка лотоса,
принесенного на землю богами; из листьев ло
тоса образовались четыре обитаемых матери
ка земли [86, с. 66]. Кхамти (родственны ша
нам). Вначале – везде вода. Phra положил
земли на спину рыбе, велел самке (то есть той
же рыбе?) снести икринку, разрезал икринку,
одну половину положил на землю, другую сде
лал небом [116, p. 17]. Чжуан-мяо (Юньнань).
Hsuen Yuen создал 44 большие рыбы, чтобы
использовать их, устанавливая четыре угла
мира, сделал 48 колышков из бараньих рогов,
чтобы, используя их, сделать мир прочным в
четырех направлениях [121, p. 18]. Древний
Китай (Западная Хань, пров. Хунань). Кар
тина на шелковом полотнище из гробницы
княгини Дай в Мавандуй с изображением
мироздания. В самом верху – дерево с девя
тью солнцами (одно из них – с силуэтом во
рона) и луна с лягушкой и зайцем. В самом
низу – антропоморфный персонаж, поддер
живающий верхние ярусы мира и стоящий на
двух рыбах [45, с. 250; 46, с. 257–259; 97,
рис. 15; 142, p. 25]. Отраженные на изображе
нии китайские представления о небесных све
тилах известны по письменным источникам и
по материалам фольклора народов Китая и
Юго-Восточной Азии. Можно поэтому пред
положить, что и другие детали картины мира
на ткани из Мавандуй отражают представле
ния, обычные для ханьской эпохи.
У рыб из Мавандуй, помещенных в ос
нование мироздания, отсутствуют заведомо
фантастические элементы, а отростки на носу,
расположение плавников и общий контур со
ответствуют облику представителей семейства
багариевых (Sisoridae) и даже точнее – оби
тающих в водоемах Южного Китая турке
станских сомиков [35, с. 287]. Возможность
подобной идентификации подтвердил А. Ба
лушкин – заведующий лабораторией ихтио
логии ЗИН РАН. В то же время существ, в
облике которых сочетались бы все имеющиеся
на картине признаки, в природе не существует.
Варианты, в которых рыба как опора земли
сочетается с быком-земледержцем, локализо
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Памирцы (группа не уточняется). Земля – на
роге быка, у которого от головы до хвоста –
500 лет пути, между рогами –  250 лет пути.
Шайтан предложил быку сбросить бремя, бык
мотнул головой, Господь велел мухе заползти
в нос быку и ужалить его, бык заревел, с тех
пор его имя – «ревун». Муха будет жалить
быка до воскресения, бык хочет сбросить ее,
земля содрогается. Бык стоит на рыбе, у ко
торой от головы до хвоста – 500 лет пути,
рыба – на воде, вода – на ветре, ветер – над
адом, ад – на блюде, блюдо – в руке ангела
Дарьяила, ангел – на черве под седьмым яру
сом ада [26, с. 157–159]. Казанские татары.
Земля – на роге быка, бык – на усе рыбы,
вода опоясывает землю, покоится на вечной
темноте [22, с. 314]. Башкиры. Земля сто
ит на быке, бык – на рыбе (или трех рыбах).
Пока Бык с Рыбой спорили, кто из них пер
вым увидит идущий к ним Год, Мышь забра
лась на рог Быка, первой увидела восходящее
солнце, Год. Поэтому 12-летний цикл начина
ется с года Мыши [8, с. 37]. Марийцы (Баш
кирия). Бык держит на рогах землю, стоит на
крабе [123, p. 312]. Удмурты. Под землей жи
вет черный бык, который стоит на спине рыбы,
плавающей в подземном море. Бык держит на
своих рогах землю, двигая рогами, сотрясает
ее [64, с. 252; 123, p. 311–312]. Казахи. Мир
стоит на китовом усу и на рогу серого или си
него быка [65, с. 114]. Земля опоясана драко
ном (айдагар), на ее краю стоит голубой бык,
на одном роге держащий небо [90, с. 242].
Сибирские татары (тарские). Земля – как
плащ, накинутый на воды, расположена на
рогах быка Сур-пога, тот прикреплен к усам
плавающего в океане рыбообразного чудови
ща Аштаха [78, с. 4]. Бенгальцы-мусульмане (округ Силхет). Земля – на рогах быка,
бык – на рыбе, рыба – в воде, вода – на
хаосе. Когда бык трясет головой, происходят
землетрясения, но быка тут же кусает москит,
и бык замирает [105, p. 122–123]. Малайцы.
Земля держится на рогах буйвола. Когда буй
вол перебрасывает свою ношу с одного рога на
другой, происходит землетрясение. Сам буй
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вать ее, тот обхватил мир одной рукой с вос
тока, другой – с запада и так держит. Опо
рой ангела Аллах сделал скалу, поместив ее на
рога (либо на спину) быка по имени Behemoth.
Когда бык перекладывает скалу с одного рога
на другой, земля сотрясается. Бык стоит на
ките, который плавает в созданном для него
океане [122, p. 3–5]. Данная космогониче
ская схема, видимо, характерна и для других
мусульман Переднего Востока [28, с. 184], но
соответствующие публикации, если они суще
ствуют, мне не известны. Боснийцы-мусульмане. Земля стоит на волу, вол – на рыбе [40,
с. 9]. Болгары. Земля держится на рогах вола
или буйвола, тот стоит на рыбе [27, с. 758].
Крымские татары (южный берег). Ветер дер
жит воду, вода – рыбу, рыба – быка, на его
рогу утверждена земля. Либо земля держится
на буйволе, буйвол – на рыбе, рыба – на воде,
вода – на ветре, ветер – на тьме. Устав, буй
вол перемещает землю с одного рога на другой,
вызывая землетрясения [69, с. 799]. Армяне.
В океане на рыбе стоит вол, держит на рогах
землю. Когда он трясет рогами, происходит
землетрясение [7, с. 128]. Талыши. Земля –
на рогах быка, бык – на рыбе. Когда рыба
повернет голову, происходит землетрясение, а
если она пошевелится, земля вовсе разрушит
ся [6, с. 20]. Турки. Земля покоится на рогах
желтого (сары) быка, под быком – рыба, еще
ниже – море. Когда грехи людей переполня
ют чашу терпения Бога, он велит мошке ще
котать быку нос, бык машет головой, сотрясая
землю [25, с. 74]. Азербайджанцы (Елисавет
польская губерния). Землю держит ангел,
стоит на скале, скала – на быке с 4 тыс. глаз
и таким же количеством ушей, морд, языков и
ног, бык – на рыбе. В конце мира Бог возьмет
землю в левую руку, небеса опрокинет в пра
вую, земля станет иной, небо и ад упразднят
ся [95, с. 211–212]. Персы. Когда Али сражал
ся, Бог посылал двух ангелов удерживать его
руку, в которой был меч. Иначе он порубил бы
на куски не только врагов, но и своего коня,
землю, быка, держащего ее на рогах, рыбу, на
которой стоит бык, и вообще все [112, p. 82].
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хвост [4, с. 18]. Якуты. «Мать-земля <...> с
окружностью из моря-трясины, с подпоркой
из белорыбицы, с опорой из рыбы кит, с за
стежкой из рыбы осетр, с колышком из рыбы
ерш, с балками из рыбы таймень, со столбами
из рыбы сиг, с опорой из рыбы нерпа – уве
личиваясь-возрастая <...> стоит» [34, с. 319].
Под «рыбой-кит» определенно имеется в виду
двухвостая «рыба-луо», которую шаманы по
мещали в нижнем мире, название которой
восходит к монгольскому и тюркскому «лу»
и далее к китайскому «лун» – «дракон» [48,
с. 43, 103]. Айну. Земля лежит на спине фо
рели, когда та шевелится, происходят земле
трясения. Форель глотает и изрыгает воду,
вызывая приливы и отливы [103, p. 128]. Два
бога держат руку на форели, чтобы не дать ей
двинуться с места [118, p. 27]. Земля покоится
на спине форели, она же «рыба – позвоночник
мира», ее движения вызывают землетрясения.
Это та же рыба, что живет в глубоких озе
рах, глотает людей и животных [126, p. 488].
Японцы. В нижнем мире находится сом
(Silurus asotus), когда он шевелится, проис
ходит землетрясение. Бог Kachima старается
удержать сома [127, p. 192–193; 133]. Атаял
(Тайвань). Земля содрогается, когда оса куса
ет подземного карпа [150, S. 65].
Перечисляя традиции, в которых землю
поддерживают фантастические рыбы, я упомя
нул изображения на ткани ханьского времени
из Мавандуй. На шкале натуралистичности /
фантастичности они занимают промежуточное
положение между чудовищами типа тюркско
го «кер-балыка» и рыбами определенного био
логического вида, поэтому Мавандуй отмечен
комбинацией двух разных значков. То же от
носится и к башкирам, у которых землю под
держивает либо «щука», либо просто «рыба».
На северо-востоке Азии и в Новом Свете
мотив поддерживающей землю рыбы не за
фиксирован. Исключение составляют нутка острова Ванкувер, в космологии которых
кит на дне моря держит на спине мир [107,
p. 11; 148, p. 28]. В данном случае «кит» –
это именно кит (в народных классификациях
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вол стоит на островке среди моря, на черепахе
или на рыбе Нун [144, p. 5–6]. Минангкабау
(центральная Суматра). Земной диск – на ро
гах быка, бык – на яйце, яйцо – на рыбе, ко
торая плавает в море. Если насекомое садит
ся на ухо быка, тот дергает головой, вызывая
землетрясения [131, p. 129].
Если к югу и к юго-западу ареала распро
странения образа неопределенного фантасти
ческого «кита» как опоры земли простирает
ся зона, где рыба и бык сочетаются в единой
космологической схеме, то на востоке и севе
ре Азии намечается другая тенденция. Здесь
поддерживающая землю рыба идентифициру
ется с конкретным биологическим видом. На
Дальнем Востоке рыба не только соответству
ющим образом именуется, но и реалистич
но описывается или изображается. Мордва
(эрзя). Земля держится на белуге или на трех
рыбах – севрюге, осетре, белуге. Эти рыбы
плывут к трем началам, к трем пропастям,
чтобы подставить спину под землю. Старшая
плывет на восток, средняя – на полдень (ви
димо, в центр земли), младшая – к закату [30,
с. 34–35]. Данный вариант явно напоминает
пересказанный выше алтайский, в котором
вид рыб, однако, не указан. Башкиры (ма
териалы экспедиции 1984 г.). Земля держит
ся на быке или на щуке [59, с. 19]. Алтайцы.
В центре бумажного календаря изображена
лягушка, а вокруг – полоса, обозначающая
море, в котором плавают две рыбы, видимо,
щуки. Земля изображена в виде окружающей
море полоски [38, с. 628–629]. По картине
не ясно, мыслятся ли щуки поддерживающи
ми землю. Поскольку и для алтайцев, и для
многих других народов Сибири мотив рыбы
как опоры земли зафиксирован. Вероятно, что
и в данном случае он подразумевался. Манси.
Земля держится на спине ерша [71, с. 43].
Ханты. Земля держится на живущем в море
ерше [50, с. 170]. Эвенки (конкретные груп
пы не указаны). За крайней землей нижнего
мира – вода, в ней – два окуня и две щуки,
на их спины опирается вселенная. Гигантский
олень нижнего мира имеет рога лося и рыбий
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из которых на западе – черный, на юге – си
ний, на севере – белый, на востоке – крас
ный; они стоят в желтой воде, пьют ее, устали,
в конце мира вода затопит землю; когда бык
шевелит ухом (или рогом), происходит земле
трясение [40, с. 9–10]. Болгары. Крупные
землетрясения – наказание Божье, а мелкие
и слабые вызывает буйвол, который держит
на рогах землю, перекладывая ее с одного рога
на другой [55, с. 63–65]. Македонцы. Земля
плавает в воде, либо покоится на столбе, либо
опирается на рога вола, буйвола, трех волов,
четырех бычков. Когда животные шевелятся,
происходят землетрясения [85, с. 19, 23–24].
Румыны. В Олтении верят, что земля дер
жится на вилообразных опорных столбах, а в
других румынских землях существует верова
ние, что земля стоит на медведе [108, p. 21].
Гагаузы. Земля покоится на рогу желтого
(сары) быка, и когда он перебрасывает ее от
усталости на другой рог, происходит землетря
сение [57, с. 58]. Абхазы. Земля находится
между рогами быка или оленя, и когда тот ше
велится, происходят землетрясения (М. Бар
цыц, личное сообщение, 7.07.2005 г.). Когда
держащий на рогах землю бык чешется или
когда его беспокоит муха, происходит земле
трясение [93, с. 157]. Карачаевцы. Земля
держится на трех быках. Когда они устают
стоять неподвижно и начинают переминаться,
происходят землетрясения [32, с. 68]. Осетины. Землю поддерживает бык, и когда он по
тряхивает рогами, земля дрожит [88, с. 183].
Ингуши. Земля держится на быке и трясет
ся, когда он шевелится [69, с. 799]. Чеченцы.
Когда Бог создал землю, быки согласились
держать ее на рогах [29, с. 177]. Мир лежит
на ярме двух волов, когда волы трясут головой,
бывают землетрясения [67, с. 85]. Кюринцы
(ахтинцы). Земля утверждена на рогу крас
ного быка [69, с. 799]. Мюрагинцы. Земля
утверждена на спине (или на роге) красного
быка. Испугавшись муравья или комара, бык
замер. Когда муравей движется, бык отска
кивает, земля содрогается [82, с. 152–153].
Кумыки. Землю держит бык, когда перекла
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обычно причисляемый к рыбам), а не кетос /
левиафан / кер-балык или иное фантастиче
ское существо.
Обратимся теперь к быку и прочим круп
ным млекопитающим.
Не повторяя приведенные варианты, в ко
торых бык совмещен с рыбой (суахили, арабы
Марокко, Туниса, Египта и Палестины, бос
нийцы, болгары, крымские татары, армяне,
турки, азербайджанцы, талыши, персы, па
мирцы, казанские татары, башкиры, удмурты,
казахи, тарские татары, бенгальцы, малайцы,
минангкабау), отметим другие случаи исполь
зования образа животного-земледержца, на
чав с запада ойкумены. Темне (Сьерра-Леоне),
мандинго (Сенегал). С проповедовавшими
ислам мандинго к темне пришло представле
ние об огромном существе (видимо, быке), на
голове которого покоится земля. Существо
поворачивается, но незаметно, и лишь когда
поворачивается на восток, земля содрогает
ся [146, S. 88–89]. Хауса. Земля держится
на одном из рогов мирового быка. Когда бык
перебрасывает землю на другой рог, проис
ходит землетрясение [143, p. 224]. Масаи.
Землетрясения приписывают движениям ко
ровы, держащей землю [130, p. 171]. Арабы
Марокко (Тафрут). Землю носило по вол
нам, Бог велел быку удерживать ее на рогах.
Его ноздри находятся у водной поверхности,
поэтому, когда он делает выдох, происходит
прилив, а когда вдох – отлив [147, p. 18]. Берберы Марокко (Агадир). Земля – на рогах
быка, когда он перебрасывает ее с одного рога
на другой, происходит землетрясение [147,
p. 19]. Арабы Алжира (Тиарет). Землю дер
жит бык. Когда его клюет павлин, бык мычит,
дергается, земля содрогается. Либо земле
трясение происходит, когда уставший бык
перекладывает землю с одного рога на дру
гой [98, p. 110]. Евреи Йемена. Информант
слышал, что земля покоится на рогах быка и
содрогается от его движений, «но сам в это
не верит» [136, p. 267]. Сербы. Земля стоит
на волу; на рогах быка или вола; на четырех
волах; на четырех быках; на четырех быках,
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сение [100, p. 73]. Телеуты. Земля держится
на четырех синих (кöк) быках. Когда уставшие
быки начинают передвигать ноги, происходят
землетрясения [80, с. 117]. Торгуты. Земля
держится на сером (кöк) быке. Когда он ше
велится, бывают землетрясения, ветер – его
дыхание [39, с. 263].
На западе ойкумены бык-земледержец
популярнее образа поддерживающей землю
рыбы и в пределах Кавказа и Малой Азии
известен практически повсеместно. Кроме
вариантов коми-пермяков (кони-земледерж
цы), румын (медведь) и одного из абхазских
(олень), во всех остальных землю поддержи
вает именно бык либо вол. Что касается Юж
ной и особенно Восточной и Юго-Восточной
Азии, то здесь, наряду с обычным быком или
буйволом, довольно часто встречаются не
только другие четвероногии, но и фантастиче
ские существа. Маратхи (район Бомбея). Лю
бимый бык Шивы держит землю на одном из
своих рогов, а когда перекладывает на другой,
земля содрогается [117, p. 80]. Уттар-Прадеш
«и весь север Индии». По некоторым вари
антам, ответственным за землетрясения счита
ется поддерживающий землю бык [110, p. 19].
Когда Вишну в образе вепря перекладывает
землю с одного клыка на другой, происходят
землетрясения; по другим вариантам – ответ
ственным считается поддерживающий землю
слон [110, p. 19; 114, p. 330; 115, p. 13]. Бенгальцы-индуисты (округ Силхет). Землю
поддерживает слон, который стоит на змее, а
змея – на черепахе. Если кто-то из них ше
велится, земля содрогается [105, p. 122]. Апатани (восточные Гималаи). Буйвол лежит под
землей и держит ее. Когда он шевелит ушами,
происходят небольшие землетрясения, а ког
да двигает телом – значительные [116, p. 86].
Дафла (восточные Гималаи). Chigo Ngirgo
похож на огромного каменного слона, но без
хобота и ушей. Он лежит головой к Тибету,
задом – к Ассаму, держит землю. Когда он
поворачивается, земля содрогается [116, p. 87].
Галлонг (восточные Гималаи). Между миром
людей и миром Wiyus (духов, божеств) нахо
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дывает ее с одного рога на другой, происходят
землетрясения [24, с. 329]. Армяне. Земля
держится на рогах стоящего в воде красного
быка. Когда его кусают оводы, он чешет себе
спину, и происходит землетрясение [7, с. 128].
Земля стоит на рогах быка (некоторые го
ворят – барана), и когда он трясет головой,
происходит землетрясение [18, с. 179]. Земля
утверждена на рогах быка, и когда мухи беспо
коят его, он шевелится, и земля трясется [56,
с. 91]. Талыши. Мир утвержден на спине
быка, один его рог – на западе, другой – на
востоке, перед быком – волк, поэтому он не
может шагнуть. Когда муха кусает быка, он
двигает ушами, происходят землетрясения [7,
с. 23]. Курды. Земля покоится на спине крас
ного быка. Когда он дергает ушами и разма
хивает хвостом, происходят землетрясения.
Другие говорят, что около быка летает муха,
и когда она подлетает к глазу, бык моргает, и
земля содрогается [92, с. 16]. Коми-пермяки.
Три коня (каждый по очереди) держат землю.
Когда держит черный – голод и мор, белый –
войны и смерть, красный – благополучие [44,
с. 433]. Марийцы. Земля утверждена на ро
гах быка, один уже сломался, когда сломится
и другой, наступит конец мира [69, с. 799].
Башкиры. Мир стоит на буром быке, и когда
тот устает и шевелится, земля сотрясается [3,
с. 59]. Казахи. На поверхности океана лежит
туман, на поверхности тумана – камень джа
ин, на камне стоит сивый (ког) бык и рогами
поддерживает землю [68, с. 153–154]. Киргизы. Земля держится на золотых рогах чер
ного быка, и когда тот шевелится, происходят
землетрясения [17, с. 108–115]. Уйгуры. Бык
держит землю на одном роге. Когда грехи лю
дей накапливаются, он устает, перекладывает
землю на другой рог, происходят землетрясе
ния [42, с. 44]. Пуштуны. Земля лежит на
голове быка, а в носу у него живет комар. Ког
да комар шевелится, бык начинает трясти го
ловой, происходит землетрясение [52, с. 357].
Калаши (дарды восточного Гиндукуша). Мир
лежит на рогах быка. Когда мухи щекочат его
за ухом, он шевелится, происходит землетря
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огромный олень. Когда он высовывает из воды
уши, происходит землетрясение, либо земле
трясения вызывает подземный медведь [150,
S. 64]. Сайся, бунун (Тайвань). Землю под
держивает бык, его движения вызывают
землетрясения [150, S. 65]. Цоу (Тайвань).
Под землей находится животное, напомина
ющее лошадь, его движения вызывают земле
трясения [150, S. 65].
Представление о поддерживающем мир
крупном копытном животном есть также на
западе Северной Америки. От азиатских эти
версии изолированы географически и мало по
хожи на них по существу: у килива и северных
пайют животные поддерживают не землю,
а небо; варианты юки и като близких анало
гий вообще нигде не имеют. Като (север Ка
лифорнии). С севера пришло рогатое живот
ное-Земля, легло на мелком месте, Нагайтехо
положил ему между глаз и на рога глину, так
создал сушу [120, p. 183]. Юки (рядом с като).
Землю поддерживают milatehen («лось»), ukmilatehen («водяной лось») и кротиха. Когда
кто-то из них шевелится, происходит земле
трясение, облака – их дыхание [119, p. 233].
Тайкомол создал землю на поверхности моря,
плетя ее как корзину, поставил столбы-опоры,
ниже поместил «что-то вроде лосей», чтобы
держать землю [128, p. 916]. Северные пайют (Большой Бассейн; в публикации мотив
отнесен к «западным нума»). Большой би
зон держит небо [139, p. 243]. Килива (север
Нижней Калифорнии). Metipá создал четыре
горы, на каждой – по горному барану, снял
с себя кожу, натянул на рога баранов, но она
провисла. Тогда он велел кроту прокопать
ход вокруг мира. Образовалась горная цепь,
на которую Метипа снова натянул кожу [134,
p. 64–65]. «Койот-Люди-Месяц» создал две
пары горных баранов, поставил их на четырех
горах поддерживать небо рогами. Крот про
рыл ход вокруг мира, закрепил покрытие [137,
p. 103–117].
Картографирование представлений о рыбе
и быке как опорах земли показывает, что речь
не идет об универсальных образах, возника
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дится существо Sichi-Nide-Hargogi, похожее
на буйвола. Трижды в год оно поворачивается,
меняя сезоны – жаркий, влажный, холодный.
Когда оно отряхивается, происходят земле
трясения [116, p. 87–88]. Мири (восточные
Гималаи). Мир держит Nide-Hargogi, похожий
на буйвола и на слона, но имеющий четыре
ноги, две руки, две головы, две пары рогов,
два языка, четыре глаза, но один нос. Когда
он вздыхает, случается оползень. Раз в дватри года Nide-Hargogi поворачивается, вызы
вая большие землетрясения [116, p. 88]. Ака
(восточные Гималаи). Мир покоится на спине
существа Phum-Badra, его голова обращена
к востоку, зад – к западу. Время от времени
насекомое говорит ему, что все люди и живот
ные на земле умерли, тот плачет от горя, земля
содрогается. Тогда люди и животные кричат:
«Мы здесь». Существо успокаивается [116,
p. 88]. Тагин (восточные Гималаи). Существо
Modi-Mobe-ane с глазами и ушами, но без ног,
рогов и хвоста держит землю. Когда умирает
знаменитый шаман, его душа проходит мимо
существа, а оно пытается преградить ему путь.
Шаман бьет существо мечом, оно содрогается
в гневе, весь мир дрожит [116, p. 90–91]. Батаки (Суматра). Земля покоится на одном из
рогов чудовища – полузмеи-полубыка [138,
S. 96]. Минангкабау. Земля покоится на
рогах быка. Когда быка кусает комар, бык
его отгоняет, земля колышется [138, S. 96].
Ибаны (Калимантан). Землю поддерживает
lumbu (вероятно, бык или буйвол) [145, S. 36].
Тораджа (Сулавеси). Землю поддерживает
буйвол. Когда муха кусает его за ухо, буйвол
шевелится, земля трясется [99, p. 370]. Атони (Тимор). Существо foti в облике буйвола
держит землю. Когда этот буйвол шевелится,
земля содрогается, распространяются болез
ни [132, S. 276]. Пазех (Тайвань). Земля опи
рается на свинью, дрожит от ее движений [150,
S. 65]. Ами (Тайвань). Землю раскачивает
находящийся под ней буйвол, либо земля по
коится на столбе, столб опирается на свинью,
а когда она чешется, земля содрогается [150,
S. 65]. Атаял (Тайвань). Под морем находится
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самой Центральной Азии этот образ подверг
ся влияниям с юга.
В этой связи вспомним о малоизвестной
работе В. Напольских, посвященной генезису
балканских и восточнославянских версий мифа
о ныряльщике за землей [61]. Он показал, что
подобные версии, скорее всего, появились на
Балканах вместе с тем вариантом манихейской
(богомильской) традиции, который принесли
сюда из Южной Сибири ранние группы ко
чевников (возможно, авары). На юге Сибири
манихейство и местные мифологические пред
ставления образовали симбиоз, в результате
чего древний сибирский «ныряльщик» при
обрел форму дуалистического мифа творе
ния и уже в подобном трансформированном
виде распространялся по Северной Евразии,
взаимодействуя с более ранними вариантами
космогонического мифа там, где они имелись
(а к западу от Среднего Поволжья их, вероятно,
не было; см. также работы Ю. Березкина [13;
14, с. 22–25]). В этой связи существенно, что
мотив поддерживающей землю рыбы интегри
рован в сюжет добывания земли со дна моря
как в книжной южно-  и восточнославянской
традиции, так и у бурят, ненцев и чувашей,
чьи варианты вполне укоренены в местной
мифологии и не могли быть заимствованы от
русских (о североевразийском «ныряльщике»
см. работу В. Напольских [60]). У алтайцев
землю на рыбах также основывает Ульгень, с
которым в других текстах связан сюжет добы
вания земли со дна моря.
Не менее существенное обстоятельство –
очевидные южноазиатско-тибетские (буд
дийские) элементы в монгольских и тюркских
космогониях Монголии и Южной Сибири [72].
В Южной Азии миф о ныряльщике за землей
зафиксирован как в индуистской традиции, так
и в «племенных» мифологиях мунда, централь
ных дравидов и тибето-бирманцев. Северо
евразийские и американские варианты в целом
если и связаны с южноазиатскими, то на очень
глубоком уровне. Что же касается более част
ных южносибирско-монгольских параллелей,
то они, скорее всего, обусловлены поздними
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ющих независимо в разных культурах. При
создании электронного каталога фольклорномифологических мотивов, на материалах кото
рого основана эта статья, были проработаны
данные по всему миру. Поэтому можно ру
чаться, что рассматриваемые представления
характерны именно для областей ойкумены,
ставших предметом нашего внимания, тогда
как в других областях подобные космологиче
ские схемы отсутствуют.
Если мотив обычен для одних территорий и
отсутствует на других, то до крайности веро
ятно наличие исторической связи между всеми
традициями, для которых он зафиксирован.
Параллельное возникновение сходных обра
зов возможно, о чем свидетельствуют северо
американские примеры, но сходство это непол
ное, подробности существенно различаются.
Напротив, евразийские традиции объединены
не только главной идеей, но и специфическими
деталями. Отметим в этой связи мотив мухи,
комара или иной мелкой твари, которая до
саждает животному-опоре и заставляет его
шевелиться, сотрясая землю.
Что касается рыбы и млекопитающе
го, то комбинированный вариант (земля на
быке, бык на рыбе) наверняка сформировал
ся поздно и в ситуации, когда соответству
ющие образы оторвались от своей исходной
этнической основы и стали распространять
ся, пересекая языковые границы. Думать так
заставляют два обстоятельства. Во-первых,
как уже было сказано, схема «рыба плюс
бык» представлена, главным образом, вдоль
юго-западной периферии распространения
исследуемых мотивов, где она не находит
корней в тех местных космологиях, которые
нам известны. Во-вторых, вся конструкция,
несмотря на свою сложность, повторяется с
минимальными вариациями и явно передава
лась в целом, а не собиралась каждый раз из
отдельных частей.
Два основных элемента этой конструкции
(то есть рыба и бык) имеют разное происхож
дение. Рыба, скорее всего, попала в циркум
понтийский регион из Центральной Азии, но в
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текстах вместо черепахи, которая в тайге не
живет, действует лягушка. Вот несколько ре
зюме для сравнения. Черо (Западный Бен
гал). Вначале – вода, плавает лотос, Бхагаван
поднялся к поверхности на черепахе, остался
сидеть на лотосе, черепахе велел достать со
дна землю. Она поместила землю себе на пан
цирь, но пока поднималась, вода все смыла.
Бхагаван послал крысу, но ей тоже не уда
лось принести земли; послал стервятника, тот
принес в клюве землю с неба. Бхагаван бро
сил землю на четыре стороны, возникла суша
[115, p. 4, 7]. Бирхор (Джаркханд; пример
но то же у мундари, санталов, гондов и дру
гих групп Средней Индии). На воде – лотос,
Синг-бонга вышел на поверхность по сердце
вине стебля растения, велел черепахе принести
со дна глину, вода смыла глину с ее панциря,
краб также не смог принести. Пиявка достигла
дна, наглоталась глины, Синг-бонга выдавил
из нее глину, бросил в четырех направлениях,
создав сушу [140, p. 3]. Тибетцы. 1) Черепаха
достает со дна кусочек земли, из него выраста
ет наш мир. 2) Бодисатва Манчжушри создал
чудовищную черепаху, пустил в воды, выстре
лил в нее золотой стрелой. Полыхнул огонь,
потекла кровь, вылились испражнения, чере
паха перевернулась на спину. На ее грудном
панцире стоит мир [124, S. 833]. Монголы.
Лебедь и ворон увидели черепаху, державшую
в лапах землю, сообщили Хухудэй Мэргэну.
Он выстрелил в черепаху, она опрокинулась,
образовалась твердь, на которой была со
творена земля [94, с. 25]. Очурманы решил
сделать землю, нашел Чаган-Шукуты, оба
спустились на воду, заметившая их лягушка
нырнула. Очурманы послал Чаган-Шукуты
отыскать лягушку в воде, тот ее достал, поло
жил на воду брюхом вверх. Очурманы сел на
нее, велел Чаган-Шукуты нырнуть, достать
землю. Чаган-Шукуты принес со дна жидкой
земли, сказал Очурманы: «Если бы не я, тебе
не достать земли». Земля тут же вывалилась
у него из рук. Очурманы велел нырять снова,
брать землю и нести ее от его имени, высыпал
принесенную землю на лягушку, земля стала
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контактами этого региона с Тибетом и опосре
дованно – с Южной Азией.
Образ фантастического рыбообразного су
щества, на котором лежит земля, не развился на
юге Сибири, а появился в результате тибетскоюжноазиатских влияний. Как было показано
выше, в космологии тибетцев, лепча, качин,
чинов, шанов, кхампти фигурирует та же фан
тастическая рыба, что и у монголов и тюрков,
только под другими названиями. Ранее об
раз хтонической рыбы на юге Сибири уже мог
быть известен, но имел, вероятно, отношение
к реальной местной ихтиофауне – примерно
как в сохранившемся фольклоре обских угров,
якутов, эвенков, мордвы, отчасти башкир. На
приведенном выше алтайском календаре рыбы
также выглядят реалистично. В принципе до
пустим и другой вариант: сибирские хтони
ческие «ерши», «белорыбицы», «щуки» и пр.
возникли под влиянием центральноазиатской
фантастической рыбы. Поскольку, однако, в
Японии образ вызывающего землетрясения
сома (а у айну – форели) является или еще
недавно являлся вполне актуальной частью
местного фольклора и никаких признаков за
имствования со стороны не обнаруживает, нет
основания исключать возможность существо
вания подобных образов также и в древнейших
представлениях народов Сибири и Поволжья.
О том, что в Центральной Азии космоло
гии распространялись с юга на север, а не на
оборот, свидетельствует картографирование
образа еще одного «земледержца» – черепахи
либо жабы или лягушки, которые в народных
классификациях Старого и Нового Света по
падают в одну категорию и взаимозамени
мы [12, с. 259; 76, с. 147]. Основной ареал
черепахи – это Южная Азия, где черепаха,
наряду с другими водными животными, та
кими как черви и ракообразные, участвует в
добывании земли со дна моря. На большей
части Сибири в роли ныряльщиков выступают
водоплавающие птицы, а монгольские вариан
ты с ныряльщиком-черепахой определенно за
имствованы с юга. В некоторых монгольских
и в связанных с ними восточно-эвенкийских
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расти [69, с. 220–223]. Эвенки (район Нер
чи – Читы; примерно то же у эвенков-орочо
нов [54, с. 19–20]). Лягушка вынесла землю в
лапах на поверхность воды, но злой брат твор
ца выстрелил в нее, она перевернулась и с тех
пор стала лапами поддерживать нашу землю
среди водного пространства [19, с. 214–215].
Д. Функ показал, что рисунки на южноси
бирских бубнах, которые сходны у телеутов,
шорцев, кумандинцев, барабинских татар и
отчасти хакасов, отражают определенную
картину мира, но варианты их интерпретации,
зафиксированные в XIX–XX вв., находятся
в противоречии с представленными сюжета
ми [79, с. 92–99; 80, с. 190–203]. В нижней
части композиции практически всегда изо
бражены лягушка и существо, интерпретируе
мое как кер-балык, а также bura – ездовое
животное шамана в нижнем мире [111, p. 111–
115]. Это вполне соответствует приведенным
выше южносибирско-монгольско-тибетскоиндийским космологическим параллелям от
носительно рыбы (или точнее рыбообразного
монстра) и черепахи / лягушки как существ,
которые держат землю.
В единичных случаях черепаха / жаба /
лягушка в роли опоры или воплощения земли
встречается в Африке, Меланезии и Южной
Америке, но сплошные зоны распространения
образа – это Азия от Алтая до Индии и Тихого
океана и часть Северной Америки. Связаны ли
исторически североамериканский и азиатский
ареалы – вопрос особый, для нас важно дру
гое. Хотя и нечасто, но черепаха / лягушка
считается опорой земли также на Балканах и
на юге Восточной Европы, куда она, скорее
всего, была принесена центральноазиатскими
кочевниками – очень возможно, теми же, ко
торые принесли сюда сюжет ныряльщика за
землей. Помимо калмыкских версий, которые
явно близки монгольским и бурятским и по
пали на запад недавно [9, с. 35–37, 47; 127,
p. 192–193], отметим следующие. Украинцы.
Земля покоилась на лягушке. Бог для упроче
ния опоры добавил ей панцирь, сделав черепа
хой [76, с. 146]. Румыны. Грех убить лягушку

ІМ

Ф

Е

или черепаху. Когда была лишь вода, Бог велел
черепахе нырнуть, принести землю со дна. Че
репаха принесла землю во рту, Бог велел водам
сойти [104, p. 122–123]. Болгары. Земля по
коится на черепахе, и если последняя двигает
ся, происходят землетрясения [75, с. 165].
Сложный и запутанный космогонический
сюжет с участием черепахи, рыбы, дракона и
гусей, включающий эпизод ныряния за зем
лей на дно океана, записан также у карачаевцев [41, с. 17, 74–75].
Весьма показательно, что граница рас
пространения образов фантастической рыбы
и черепахи / лягушки в Европе совпадает с
границей распространения сюжета ныряльщи
ка за землей. К западу от этой границы нет
ни «ныряльщика», ни «животных-земледерж
цев», будь то рыба, бык или что-то еще.
Теперь о быке-земледержце. Этот образ
имеет иное происхождение, нежели хтониче
ская рыба, – для сибирских и монгольских
текстов он совершенно не характерен. Выше
были приведены материалы по тибето-бирман
цам северо-восточной Индии (апатани, дафла,
галлонг, мира, ака, тагиш). В их космологии
мир поддерживает странное существо – буй
вол, слон или другое животное, у которого
вообще нет конечностей и других выступа
ющих членов тела либо таковых больше, чем
бывает у реальных млекопитающих.
Последняя особенность характерна еще для
представлений азербайджанцев, арабов Туни
са, а также для двух ранних традиций – индоарийской и иранской. В «Ригведе» в гимне
«К жиру» говорится о четырехрогом быкегауре, который «громко ревет» и у которого «че
тыре рога, три ноги, две головы, семь рук» [33,
с. 421–422; 47, с. 129–130]. Текст достаточно
темен и связан с ритуалом жертвоприношения,
место быка в космологии по нему определить
сложно. В «Бундахишне» подробностей боль
ше. При этом нет сомнений, что иранский и
индо-арийский образы исторически связа
ны [47, с. 127; 91, с. 219–221]. Трехногий осел
стоит посреди моря, у него шесть глаз, девять
ртов, два уха и один рог, его испражнения –
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интенсивных миграций кочевников и рас
пространения мировых религий в их канони
ческих и неканонических формах эти образы
оторвались от своих древних корней в кон
кретных этнических традициях и стали ча
стью народных верований на востоке Европы
и на западе Азии.
Остается отметить, что хтоническое рыбо
образное чудовище в иранской, индийских и
южносибирско-монгольской традициях не на
ходится в оппозиции к представителям верх
него мира. В авестийской мифологии рыба
Кара (Кар) – такое же благое существо, как
и трехногий осел. Таджики и сейчас на дне
мисок для плова изображают двух рыб, на
зывая подобный сосуд «чашей Джамшида», в
которой видна вся вселенная до ее основания,
где находятся рыбы (И. Стеблин-Каменский,
личное сообщение 15.03.2006 г.). Вполне по
ложительные ассоциации вызывает и рога
тая рыба джхаша из «Сатапатха брахманы»,
спасшая Ману во время потопа. Ни тюркский
кер-балык, ни монгольский абарга загахан
также не воспринимаются как враждебные
образы. Эта космологическая картина мало
похожа на известную по ранним европейским
и восточносредиземноморским источникам, в
которых хтонические или водно-хтонические
существа (Апоп, Тифон, Латану, Ермунганд
и пр.) выступают как грозные противники не
бесных богов.
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амбра, он взглядом очищает все загрязненное.
В иранских источниках не говорится, что трех
ногий осел держит мир, однако его космические
размеры и различные чудотворные качества
делают его во многом похожим на быка-земле
держца в поздних традициях.
Переход от древней индоиранской тради
ции к поздним фольклорным представлениям
проследить невозможно, но что первые лег
ли в основу вторых – в высшей степени ве
роятно. Находилась ли сама эта традиция на
периферии раннего ареала распространения
соответствующих представлений в Южной и
Юго-Восточной Азии или послужила источ
ником их формирования, сказать пока трудно.
В любом случае в Переднюю Азию и Евро
пу образ космического четвероногого проник
либо из Ирана, либо из Южной Азии через
Иран. Мотив беспокоящего быка насекомого
на Кавказ и в Малую Азию также, очевидно,
проник с востока – юго-востока. В пределах
индо-тихоокеанской окраины Азии он встре
чается в наиболее разнообразном контексте,
в том числе используется в тех космологиях,
согласно которым землю поддерживает не
млекопитающее, а карп (на Тайване) или угорь
(на Минданао).
Итак, различные элементы космологи
ческой схемы «земля на быке, бык на рыбе»
формировались на пространстве между Ира
ном, Индией и Южной Сибирью. В эпоху
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ВИРОБИ З ДЕРЕВА В ГОСПОДАРСТВІ ТА ПОБУТІ
УКРАЇНЦІВ ПОДІЛЛЯ КІНЦЯ ХІХ –
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Богдан Сауляк
УДК 674.2/.5(477.43/.44)“18/19”
У статті розглянуто місце і значення виробів з дерева в побуті населення Поділля. Основну увагу зосереджено
на дерев’яному господарському начинні, меблях, транспортних засобах та знаряддях праці.
Ключові слова: господарське начиння, бондарний посуд, знаряддя праці, транспортні засоби, меблі, побут,
Поділля.

Е

The article deals with the place and importance of woodwork in the living of the Podillia populace. The main attention is
focused on wooden household equipment, furniture, transport vehicles and tools, as such having played a significant role in the
Podillia Ukrainian housekeeping and traditional way of life.
Keywords: household equipment, cooperage, tools, transport vehicles, furniture, housekeeping, Podillia.

нах, подано їх класифікацію та визначено міс
це в побуті сільського населення [7].
Загальну характеристику дерев’яних земле
робських знарядь праці та засобів пересуван
ня наведено в розділах колективної монографії,
підготовлених В. Горленком та М. Глушком.
Це були перші дослідження, у яких відображе
но розвиток названих елементів господарства
Поділля як окремого історико-етнографічного
регіону України [6; 5].
Виготовленню дерев’яного господарського
начиння українців присвячена робота Т. Бого
мазової. Основну увагу в ній звернено на
вироби бондарного, ситарного, токарного і
столярного промислів, що становили значну
частину комплексу дерев’яного господарського
начиння [2].
Серед публікацій означеного періоду виріз
няються також роботи Т. Косміної, Є. Шев
ченка, М. Глушка та деяких інших авторів. На
тлі узагальнюючого вивчення житла, промис
лів та транспорту в них висвітлено й побуту
вання виробів з дерева на теренах подільсько
го регіону [13; 18; 4]. Однак, незважаючи на
окремі досягнення, питання місця й ролі ви
робів з дерева в господарстві та побуті селян
як на території України загалом, так і в різних
історико-етнографічних регіонах залишається
недостатньо дослідженим. У цьому особливої
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Вироби з дерева з давніх часів відігравали
важливу роль у господарстві та побуті укра
їнського селянства. Адже дерево як загально
доступний матеріал було відносно міцною
й водночас простою в обробці сировиною.
З нього виготовляли різноманітні господар
ські та побутові речі, без яких неможливо уя
вити життя сільських жителів у минулому. На
Поділлі вироби з дерева мали досить розгалу
жену типологію і, крім практичного значення,
створювали певну своєрідність регіону. Цьому
сприяла специфіка господарської діяльності
місцевого населення, основним заняттям якого
було землеробство та скотарство, що вимагало
великого асортименту виробів з дерева.
На сьогодні питання місця й ролі виро
бів з дерева на Поділлі малодосліджене.
Його окремі аспекти почали вивчати лише
на початку ХХ ст. такі відомі дослідники,
як Г. Александрович, Н. Заглада та Ю. Пав
лович [1; 9; 15].
У другій половині ХХ ст. до вивчення цьо
го питання підійшли більш комплексно. Про
те науковці здебільшого розглядали його в
загальноукраїнському контексті. Серед робіт
цього періоду вирізняється колективна моно
графія В. Горленка, І. Бойка та О. Куниць
кого, у якій досліджено історичний розвиток
землеробських знарядь на українських тере
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ка» [10]. Діжки з квасниною зберігали в льо
хах (погребах), а за їх відсутності – у коморі.
Для того щоб діжки й бочки служили довше
і не розсихалися, їх після використання мили й
зберігали в темному місці. Проте для повного
запобігання протіканню перед наступним ви
користанням в бондарний посуд наливали води
й витримували кілька годин або насипали по
пелу й заливали його гарячою водою. Якщо ж
діжка протікала, її несли до бондаря, котрий
підтягував обручі або заміняв дно.
Мед зберігали тільки в липових діжках,
оскільки липа не всихалася.
Подібними за своїм функціональним при
значенням були кадуби. Їх виготовляли з кле
пок або видовбували із частини суцільного
стовбура. У них робили заготовки на зиму,
якщо була велика сім’я, але частіше ними ко
ристувалися як ємністю для зберігання зерна.
Різноманітне призначення мали й дерев’яні
бодні – від заготівлі сала або м’яса до вико
ристання їх для зберігання одягу. Вирізнялися
вони наявністю кришки, іноді навіть із замком.
Для замісу тіста на хліб у подільських гос
подинь була хлібна («пікна») діжа, що мала
вигляд зрізаного конуса, з одним дном та
кришкою. Її здебільшого виготовляли з дубо
вої клепки або робили хоча б дубове дно. Дуб
був як окислювач, тому тісто краще підходило.
Хліб випікали переважно із житнього борошна
(інколи з додаванням кукурудзяного, картоплі
та інших домішок), на свята – із пшеничного.
Процес випікання повсюдно супроводжувався
забобонами та ритуалами. З діжею також було
пов’язано багато обрядів і повір’їв. Так, напри
клад, перед випіканням весільного короваю в
багатьох селах Поділля коровайниці підноси
ли діжу тричі до стелі після того, як саджали
його в піч. Воду, у якій мили руки, виливали на
тік – уважалося, що такі магічні дії сприяти
муть плодючості та любові [3, с. 19].
Дерев’яні відра, «цебра» виготовляли, як і
діжки, з клепок, однак їх здебільшого застосо
вували для носіння води та годування худоби.
Для збивання масла використовували
дерев’яні маснички. Це – маленькі діжечки,
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актуальності набуває вивчення регіональнолокальних особливостей комплексу подільських
дерев’яних виробів як значного компонента ма
теріальної культури.
Залежно від господарського та побутового
призначення, вироби з дерева можна умов
но поділити на кілька груп: господарське на
чиння, меблі, транспортні засоби та знаряддя
праці. Більшість із цих виробів виготовляли
майстри деревообробки, яких відповідно до
спеціалізації називали бондарями, теслями,
столярами, стельмахами тощо. У кожному селі
«ходила» слава про майстра, у якого можна
було замовити найякіснішу діжку для загото
вок на зиму чи воза, яким без ремонту можна
було «виїздити» не один рік.
Найбільшу групу виробів з дерева ста
новило різноманітне господарське начиння,
переважно бондарні вироби. Асортимент
бондарного посуду на території Поділля був
досить широким: діжки, бочки, кадуби, бодні,
відра, хлібні діжі, маснички («маслобійки»)
тощо. Ними користувалися майже в кожному
селянському дворі, що значно полегшувало
щоденний побут населення.
У широкому вжитку були діжки різних
розмірів. Вони були двох видів: у формі зрі
заного конуса або з опуклим тулубом; неза
лежно від виду, у них вставлялося одне дно.
Подібними до діжок були бочки, які також
мали опуклий тулуб, але два дна і отвір в од
ній із клепок (дощечок) або у дні. Місткість
бочок і діжок коливалася від одного до деся
ти відер. Найчастіше діжки використовува
ли для квашення помідор, огірків, капусти,
яблук. Найкращими для цього вважалися
діжки, виготовлені з дубової клепки. Кож
на господиня мала свій рецепт приготування
смачного квашення. Один з них автор запи
сав у Городоцькому районі Хмельницької об
ласті: «Чосник накладається в бочку наниз,
цего листя, і кріп. Петрушка – то до помідор.
А кріп, листя вишневе, мама кидала й дубо
ве, кидала листя. То були тверді огирки, і хрін
кидали листя. А сипали солі, так вже знали
собі, на бочку п’ять стаканів, чи яка там боч
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ложки, ополоники, макогони, качалки, товкачі,
сільнички, стільниці, які використовували для
приготування їжі та споживання.
Значну групу виробів з дерева становив
традиційний набір хатніх меблів, що, крім
практичного використання, створював певну
організацію внутрішнього простору поділь
ського житла. До цієї групи належать: лава,
стіл, скриня, мисник, «піл», жердка, стільці,
ослони, колиска тощо. Більшість з них мали
своє усталене місце в інтер’єрі сільської хати:
ліворуч від вхідних дверей (у кутку) – варис
та піч, по діагоналі від неї – чистий, «святий»,
«червоний» кут з образами, під ним – стіл,
уздовж стін – лави; між піччю та причілковою
стіною – спальне місце – піл, а біля вхідних
дверей (у протилежному кутку від печі) –
мисник [12, с. 241].
Найдавнішим типом лави була нерухома
лава (на дерев’яних ніжках, закопаних у до
лівку). Такі лави робили з грубих та широких
дощок, тому вони були досить масивними. На
них пряли кужіль і спали молодші члени сім’ї.
Рухомі лави виготовляли, як і нерухомі, з тією
лише відмінністю, що їхні «ноги» не вкопували
в долівку. На початку ХХ ст. заможніші гос
подарі почали використовувати лави зі спин
ками. Крім лав, побутували ослони, невеличкі
стільчики та табуретки, які розміщували біля
печі та столу.
Подібною до лав була конструкція спаль
ного місця – полу. Його збивали з декіль
кох масивних дощок, які ставили на дерев’яні
стовпчики поряд з піччю. Для спання на нього
накидали сіна, а за можливості ще й застеляли
рядном. У кінці ХІХ ст. піл почали замінюва
ти купованими переносними дерев’яними ліж
ками із суцільними спинками, інколи оздобле
ними барельєфною різьбою [13, с. 166].
Під божником уздовж причілкової стіни
стояв стіл. Таке розташування визначалося
кількома його функціями – тут працювали,
відзначали урочистості чи сумували, спожива
ли їжу; тому його ставили в чистій освітленій
частині житлового приміщення [8, с. 47]. Роз
міри стола залежали від кількості членів сім’ї
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складені з клепок або виточені із суцільного
дерева. Щоб збити масло, у маслобійку нали
вали сметану та збивали її калатушкою – па
лицею, на кінці якої було коліщатко з кількома
дірками.
За своїм функціональним призначенням до
бондарних були подібні вироби, видовбані із
суцільного дерева, скажімо ночви та жлукта.
Ночви («нецки») видовбували із частини
стовбура дерева, розколеного навпіл. Їх засто
сування в господарстві залежало від розмірів:
у менших місили тісто, у більших прали білиз
ну, купали дітей тощо.
Для прання й зоління білизни на тери
торії Поділля використовували корита, цеб
ра та жлукта («зільниці»). Цебра і жлукта
відрізнялися лише способом виготовлення:
цебра виготовляли з клепки, а жлукта видов
бували із суцільного дерева. Ось як описує
процес прання в жлукті жителька с. Наддні
стрянське Мурованокуриловецького району
Вінницької області: «Дна нема, лиш тако нав
хресть поперечки, а тоди кидається соломки
чи чого там, а тоди кидають сорочок сюди
мокрих уже трошки попраних, перше глиною
пошурував, глина біла і в зільницю. Мила не
було. Попілю зверха і лляєш воду тако нато
лочив добре і тоди  зверха сипеш з грубки по
пелю засипаєш, се притолочується, ше зверха
кладеться таке дрантячко і тоди окріп заки
пів баняк і вилляв, і доки другий баняк за
кипає, а воно вже париться. А тоди знов, тій
зо три баняки вляли, накрили і воно постояло
зо три часа, зо чотири чи й п’ять. А тоди ви
тягаєм і прали то шмаття» [11]. У більшості
господарств   зільниця вийшла з ужитку ще
в середині ХХ ст., згодом її використовували
лише найбідніші.
Після зоління білизну, незалежно від пори
року, несли до річки. Там її полоскали та били
праником – невеличкою дерев’яною дощеч
кою прямокутної форми з круглою ручкою.
Після того як білизна висихала, її прасували
дерев’яним рублем («магілницею») та качалкою.
До дерев’яного господарського начиння на
лежало також різноманітне дрібне начиння:
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До наступної групи дерев’яних виробів на
лежать традиційні засоби пересування подо
лян – вози, гарби, безтарки та сани. Тради
ційний двоосьовий чотириколісний дерев’яний
віз майже до кінця ХХ ст. залишався найпо
ширенішим видом транспорту в подільському
селі. Без воза складно було уявити життя се
лянина в давнину: «Сьогодні на возі вивози
ли гній, завтра на ньому, підкинувши соломи,
їхали на базар, після чого привозили дрова з
лісу, з поля снопи, з лугу сіно, вивозили в поле
і назад соху або борону» [17, с. 87].
Крім воза, для перевезення з поля снопів
або сіна могли використовувати гарбу («арбу»),
яка відрізнялася вищими, довшими та ширши
ми драбинами, що дозволяло транспортувати
більшу кількість урожаю за один раз. Для пе
ревезення з поля зернових культур інколи ко
ристувалися безтаркою – возом, кузов якого
мав вигляд глибокого ящика, герметично заби
того дошками.
Узимку населення Поділля користувало
ся ґринджолами – господарськими санами.
Вони, порівняно з возом, мали досить про
сту конструкцію – два полози, у кожен із
яких задовбували по три-чотири копили, на
яких набивали оплени (з розрахунку один
оплен на пару копилів). Поміст таких саней
був сплетений з лози або ліщини, його на
кладали на оплени, прикріплюючи «рожна
ми» – кілками, які водночас не давали ви
пасти із саней великогабаритному вантажу
[1, с. 562].
Заможні селяни, крім робочих саней, мали
у своєму господарстві ще й виїзні, що відріз
нялися дощаним помостом, комфортнішим
ходом та які могли прикрашатися різьбою або
іншими декоративними елементами.
Тягловою силою як для воза, так і для саней
були воли або коні. Волів запрягали у ярмо, яке
складалося з кількох окремих частин: власне
ярма, підгорля, снози, занози, привія і каблуч
ки [9, с. 11]. Для запрягання коней використо
вували комплект кінської збруї, до якої нале
жали шлея (рідше – хомут), узди, нашийник,
віжки, посторонки і орчик [5, с. 319].
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та наявності вільного простору в житловому
приміщенні.
Вагоме місце в житті подільської господині
займала скриня, яку вона приносила як прида
не з батьківської хати і з особливою турботою
ставилася до неї. У скрині зберігали переваж
но одяг та ткані вироби, що вважалися гордіс
тю господині.
Скрині були менші й більші. Здебільшого
побутували скрині з плоским віком, а в селах
з польським населенням вони («куфри») були
переважно з випуклою кришкою. Якщо в хаті
було недостатньо житлової площі, скриню з
плоским віком дехто з господарів використо
вував як стіл та місце для спання. У скрині
робили і прискринок для зберігання намиста,
домашніх цінностей. Прикрашали скрині ме
талевою оковкою, хоча траплялися й розписані
фарбами. Для Поділля характерні також «соф
ки» та «бамбетелі» – лавки, які використову
вали і як скриню.
Важливою складовою меблів був мисник,
який мав три-п’ять дерев’яних полиць, які інко
ли прикрашали різьбою. Згодом унизу мисни
ка виділилася шафка з двома дверцятами. На
миснику зберігали керамічні вироби, що ви
конували як утилітарну, так і естетичну функ
цію. Виставлені у його верхній частині миски
були певною окрасою оселі [14, с. 27].
Жердка слугувала шафою для буденного
одягу, у свята її обвішували найкращими ряд
нами. Вона здебільшого кріпилася до сволока
(один кінець жердки входив у стіну, а інший –
до сволока або до вертикальної опори зі стелі).
Її намагалися розміщувати над полом. Жердка
певною мірою демонструвала заможність госпо
дарів, коли на ній вивішували добротний одяг.
Колиску для дитини найчастіше виготов
ляли з лози. Вона мала наближену до овалу
форму та кріпилася на чотирьох вервечках до
гаку на сволоку або стелі. Колиску зазвичай
розміщували біля спального місця так, щоб
вона була посередині висоти хати і матері було
зручно дивитися за немовлям. Дитячі колиски
виготовляли також з дерева, у вигляді неве
личких ліжечок.
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ців коливалася залежно від величини самої
борони.
До кінця ХІХ ст. для обробітку городів по
дільські селяни застосовували також дерев’яні
лопати («рискалі»), оковані залізом. Такі лопа
ти були досить важкими: «Вона важить коло
5 фунтів, в той час як сучасної виробки серед
ня лопата важить не більше 2 фунтів. Зараз
трудно найти з таким здоров’ям, що міг би
справитися з рискалем» [16, арк. 8].
Для збирання врожаю на Поділлі корис
тувалися й косою. Вона складалася з метале
вої коси та дерев’яної ручки («кісся»), висота
якої мала приблизно відповідати зросту лю
дини, що нею косила, а ручка розміщуватися
на рівні пояса. Для косіння зернових куль
тур до коси приєднували три-, п’ятилучкові
дерев’яні грабки, які давали змогу робити
рівні покоси.
Солому та сіно після косовиці згрібали
дерев’яними граблями, що складалися з план
ки, у яку забивали дерев’яні кілки («зуби»),
та держака, зробленого з молодого деревця,
що мало розгалуження [6, с. 96]. Снопи і сіно
переносили також дерев’яними вилами, пере
важно на два зуби. Виготовляли їх з довгої,
розгалуженої вгорі гілки дерева.
Найпоширенішим знаряддям обмолоту вро
жаю наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. був
ціп. Він складався з двох круглих палиць –
довшої (ціпилно) і коротшої (бияк – «бійя»),
з’єднаних між собою шкіряною капицею. Ним
обмолочували зернові, а інколи й бобові куль
тури на току.
До цієї групи належать також знаряддя до
машніх промислів, переважно ткацького, що
був найпоширенішим на території Поділля
в досліджуваний період і переважну більшість
знарядь якого виготовляли з дерева. Так, при
тіпанні рослинного волокна користувалися
бительнею або терницею, після чого волок
но необхідно було розчесати на гребені, потім
спрясти нитки, використовуючи кужіль, вере
тено або прядку, тоді перемотати нитки на мо
товилі та змотати їх у клубки за допомогою ви
яшок, а потім поснувати їх на снівниці. Після
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Окрему групу виробів з дерева становили
різноманітні знаряддя праці, серед яких роз
різняємо землеробські знаряддя та знаряддя
домашніх промислів.
Найдавнішими знаряддями обробітку
ґрунту на території Поділля були рало та плуг.
Виготовлення рала не вимагало особливих
навичок. Воно мало найпримітивнішу кон
струкцію серед орних знарядь. Це – молодий
стовбур дерева, завужений з одного кінця, на
якому був металевий наральник. Основним
його призначенням є розрихлення ґрунту пе
ред посівом сільськогосподарських культур.
Для роботи в рало здебільшого запрягали
двох волів або коней.
Головним знаряддям у сільському гос
подарстві вважався традиційний дерев’яний
український плуг, основною конструктивною
відмінністю якого була наявність полиці, що
давало змогу не просто розсувати шар ґрунту,
а й перевертати його. Найбільшим недоліком
плуга було те, що для оранки ним потрібна
більша кількість тяглової сили: «В плузі шість,
а то й вісім вулів ходили, а як вже вийшли за
лізняки, то вже парую орут» [16, арк. 8]. Тому
селяни, не маючи достатньої кількості робочої
худоби, спрягалися й орали кожному по черзі.
Для роботи з такою запряжкою потрібен
був плугатар і два погоничі. Важкою й мало
продуктивною була така праця. Порівняно з
ралом, плуг був значно досконаліший. Плугом
можна було орати на досить значну глибину.
Перевертаючи скиби, він загортав бур’яни,
підрізані в корінні, знищуючи більшість із
них [6, с. 49]. Наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст. дерев’яний плуг повністю замінили за
лізним. Останній був простіший в експлуата
ції, і як тяглову силу вже можна було застосо
вувати пару волів або коней.
Для обробітку ріллі перед посівом та при
гортання насіння після посіву використову
вали дерев’яну борону. Найпопулярнішим її
видом була брускова борона, що мала вигляд
кількох складених навхрест дерев’яних брус
ків, на стику яких забивали дерев’яні, а піз
ніше – металеві зубці. Кількість таких зуб
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промисловими зразками, у давнину вони ста
новили значну частину комплексу матеріальної
культури українців, дослідження окремих ас
пектів якої навіть у регіональному відображенні
дасть змогу істотно доповнити відомості із цієї
царини в історичній ретроспективі.
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цього починали працювати на традиційному,
також дерев’яному, ткацькому верстаті.
Отже, різноманітні вироби з дерева відігра
вали досить важливу роль у побуті українського
населення Поділля. І хоча на сьогодні більшість
дерев’яних виробів вийшли з ужитку й замінені
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таких народних музичних інструментів, як во
линка, бубон.
Однак найбільше вироблену шкіру та хутро
використовували для пошиття одягу – ко
жухів, шуб, шапок, взуття, рукавиць, поясів,
навіть штанів: у Полтавській губернії носили
штани із сиром’ятної шкіри [7, c. 217], а взим
ку – з овечих шкур хутром усередину («єршан
ки») [18, c. 127]. У ХІХ ст. в українців широко
побутував одяг із овечих шкур, що було зумов
лено добре розвиненим вівчарством. Перевагу
віддавали таким породам овець, як решетилів
ська (чорна) та сокальська (сіра).
Основними видами зимового верхнього
одягу були «тулуб’ястий» («кульовий», «ту
лубчастий») кожух і кожушанка (кожушина,
«кожушка») [14, c. 88]. «Тулуб’ястий» кожух
був довгим, до п’ят, мав «стоячий» або вило
жистий комір. Високі манжети, поли, комір
обшивали хутром. Приталені кожухи мали
завужену спинку, нижню частину зшивали із
чотирьох клиноподібних частин та призбиру
вали. Довжина таких кожухів була до середи
ни гомілки, а інколи – і до колін. Лінію талії
часто завищували, передні поли були значно
коротші від важкої, зібраної у фалди спинки.
Приталені кожухи мали зазвичай «стоячий»
комір. Коміри, манжети, кишені та поли оброб
ляли хутром [17, c. 62].
Зазвичай для пошиття кожуха викорис
товували від 5 до 8 шкур [27, c. 431], для ко
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Середня Наддніпрянщина – це історикогеографічний регіон, якому належить визна
чальна роль у формуванні етнічного ядра схід
ного слов’янства, давньоруського населення,
а пізніше – й української народності та нації.
Народні ремесла становили важливий напрям
господарської діяльності населення Серед
ньої Наддніпрянщини. Особливе значення
мав шкіряний кустарний промисел, оскільки
він забезпечував населення виробами зі шкіри
й хутра. Проте цей вид промислу в наукових
дослідженнях та спеціалізованій літерату
рі висвітлено недостатньо, що й обумовлює
актуальність цієї розвідки, завданням якої є
дослідити асортимент виробів кустарів-шкіря
ників Середньої Наддніпрянщини наприкінці
ХІХ – у першій половині ХХ ст.
У ті часи на території Середньої Наддні
прянщини існувало чимало осередків кустар
ного шкіряного виробництва. Найбільшими з
них були містечка Березна, Седнів, Семенів
ка, Короп, Олишівка Чернігівської губернії;
Опішня, Нові Санжари, Царичанка, Кобиж
ча, Баришівка, Прилуки Полтавської губер
нії; Бориспіль, Брусилів та Богуслав Київ
ської губернії.
Вичинену шкіру використовували для по
шиття чемоданів, подушок, матраців, шкіря
них рукавичок, для оббивки екіпажів, виго
товлення ременів, кінської збруї. Шкіру кіз
або телят використовували для виготовлення
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повідала, що у селі шили вручну кожухи сиро
вими нитками: для чоловіків – до колін, для
жінок – кожушанки. Чоловічі кожухи фарбу
вали у чорний колір. Кожушанки покривали
тканиною, поли і низ оздоблювали хутром з
ягнят. Кожушанки шили з вусами по лінії та
лії. Святковий жіночий одяг – кожушанка,
хромові чоботи і велика хустка, напнута під
один кінець» [4].
У Полтавській губернії здавна були поши
рені кожухи «нагольні» (некриті) з вибілених
овечих шкір, зокрема, згадуються кожухи з
великими «стоячими» комірами (Роменський
повіт), розшиті візерунками (Прилуцький по
віт), з вишитими по краях комірами (Кобе
ляцький повіт). Поступово такі кожухи поча
ли витіснятися кожухами чорного та жовтого
дублення [19, c. 33]. У Лубенському повіті «на
гольні» кожухи носили близько 15 років, потім
їх покривали чорним сукном або черкасином
[15, c. 89]. Кожухи підперізували не лише чо
ловіки, а й подекуди навіть жінки [3, c. 30].
Жіночий кожух майже нічим не відрізняв
ся від чоловічого, нерідко і чоловіки, і жінки
носили один і той самий кожух, особливо в
бідних сім’ях. Іноді різниця між чоловічими
та жіночими кожухами полягала саме у формі
коміра, зокрема, на Правобережній Черка
щині чоловічий кожух мав «стоячий», а жі
ночий – великий круглий комір («вилогу»)
[17, c. 62]. Жіночі кожухи були більш розши
рені донизу, ніж чоловічі, мали різні за фор
мою відкладні коміри – прямокутні, оваль
ні, двобортні. Повсякденні вохристо-чорні й
коричневі кожухи не оздоблювали. Кожухи
переважно шили вдома, іноді купували на
місцевих сільських ярмарках у євреїв та мі
щан-кушнірів [2, c. 272].
Із середини ХІХ ст. кожухи почали покри
вати фабричним сукном або напівсукном, вони
були доступні заможним селянам. У Пол
тавській губернії жіночі кожухи називалися
«кожушанки». Вони були вище колін, мали
ззаду складки, маленький «стоячий» комір,
покритий смушком, такий самий смушок був
на рукавах. Кожушанки зазвичай покривали
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жушанки – 4–6 овчин [29, c. 240]. Колір
кожухів у Середній Наддніпрянщині був
переважно білий, також жовтий, рідше – так
званий червоний або чорний. У Чернігівській
губернії «червоний» кожух мав оранжевий від
тінок, у північних повітах – оранжево-корич
невий, у Черкаському повіті Київської губер
нії – червоно-коричневий. У негоду на кожух
напинали плащоподібну суконну кирею з «від
логою» (капюшоном).
У Київській губернії траплялися «тулуб’яс
ті» кожухи та кожушини. Перші носили за
звичай міщани й заможні селяни, другі – бідні
селяни. Простий селянський кожух був при
талений, без фалд, мав «стоячий» комір, об
рамлений чорним або сірим смушком. У захід
ній частині губернії побутував критий чорним
сукном кожух – «хутро» [18, c. 111–112].
У Ніжинському повіті Чернігівської гу
бернії наприкінці ХІХ ст. кожухи шили з
білих недублених овчин, вони мали невеликі
«стоячі» смушкові комірці, обшиті смушком
рукави та кишені. Кожух до вусів шили з
двома складками ззаду, з боків у попереку,
до толби – з ледве помітним перехватом,
у талію, але без складок. Заможніші селяни
мали святкові кожухи, покриті черкасином
або синім сукном. Жіночі кожухи – кожу
шанки – шили з овчини та покривали тем
ною тканиною. У Козелецькому повіті Чер
нігівської губернії чоловічим зимовим одягом
був кожух, зрідка – «толуб». Кожух шили
або до двох вусів, або кількома складками
ззаду в талії (позаборку), з високим «стоя
чим» смушковим коміром; «толуб» шили не
в талію, він мав широкий відкладний комір.
Наприкінці ХІХ ст. «толуби» поступово ви
ходили з ужитку. Жінки цього повіту взимку
носили кожушанки, а також обшиті шльонським хутром «хутрянки» [26, c. 272].
Кожухи чоловіків Середньої Наддніпрян
щини вирізнялися не так декором, як доброт
ністю – високою якістю дубленої шкіри, шит
тя, раціональністю крою.
К. Подолянко пригадала: «Моя мати, Та
таренко Парасковія Павлівна, 1925 р. н., роз
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було неприкрите (у низах рукавів, на горловині,
комірі, подолі або полах) [18, c. 157; 17, c. 164].
На Київщині майже до 30‑х років ХХ ст.
були майстри, які оздоблювали жіночі кожухи
аплікаціями. Переважно це були білі кожухи зі
шкіряною аплікацією коричневого, жовтого та
червоного кольорів на передній полі на грудях,
на нижньому куті верхньої поли, на облямів
ці рукавів. Для цього з картону виготовляли
трафарет орнаменту. Гострим ножем обводи
ли трафарет, накладений на кольорову шкіру.
Вирізані орнаменти наклеювали на біле тло
кожуха в певному місці й прошивали по кон
туру. Комір із чорного смушку оздоблювали
по краю тоненькою смужкою сірого смушку,
рукава й манжети – сірою та чорною вовною,
а також аплікаційними смугами, кольоровим
шнуром і вишитими смугами [9, c. 12].
Орнаментованими підрізними кожухами
славилися містечка Богуслав, Бориспіль, Бру
силів Київської губернії, Зіньків Полтавської
губернії. У них орнамент розміщували, крім
пілок і рукавів, на талії та вздовж ушитих по
боках клинців. Також широко використовува
ли вишивку гладдю по пілках, спинці та комірі.
Кожух здавна був необхідним атрибутом
багатьох обрядів: на ньому благословляли
молодих; переступаючи через нього, молоді
входили до хати; у кожусі свекруха зустрічала
молодих, так само, як і теща свого зятя. При
першому підстриганні волосся дитина мала
обов’язково сидіти на вивернутому кожусі як
символі багатства, плодючості та добробуту;
«волохате й кучеряве» часто протиставляють
«голому й убогому» [13, c. 115]. Новий кожух
переходив від батька до сина, від матері до
доньки, переживаючи кілька поколінь. Кожу
хи були незручними для праці через вільний
крій, великі розміри та високу ціну, їх носили
переважно на свята. Нарядні кожухи вироб
ляли «набіло», тобто із застосуванням крей
ди [23, c. 166]. Білий кожух був обов’язковим
елементом весільного вбрання молодих узимку.
У Полтавській губернії весільні кожухи
декорували рослинним орнаментом, вишитим
технікою «гладь» на рукавах, плечах, по низу.
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покупною смугастою тканиною – демікотоном
[27, c. 431–433; 8, c. 159]. У Зіньківському
повіті Полтавської губернії кожушанки мали
невеликі «стоячі» комірці й широку пелери
ну, обшиту смушком, пізніше «стоячі» комір
ці замінили на виложисті. У Полтавському та
Кобеляцькому повітах жінки носили широкі й
довгі кожухи з високими комірами, розшиті ко
льоровим гарусом [18, c. 127]. У Лубенському
повіті жінки носили «нагольні», червонодублені
та криті сукном кожушанки з різними видами
комірів («закачисті», «стоячі», «лежачі») [15,
c. 83]. У Гадяцькому повіті кожушанки по
ступово почали замінювати чорними дублян
ками [19, c. 38]. Одним з різновидів зимово
го жіночого одягу в Полтавській губернії був
«лисі» – одяг з коміром лисиці та відрізною
спинкою до стану, зі зборками або складками
від лінії талії, застібкою на ґудзики [14, c. 92].
Узимку селяни вдягалися тепло. Чоловіки
одягали смушкову шапку, на полотняні шта
ни – суконні, поверх сорочки – свиту, на
неї – кожух. Під час завірюхи на кожух одя
гали «кобеняк». Ноги обмотували шматками
простого сукна і взували зимові чоботи, які
були значно більші, ніж літні. На руки надіва
ли прості плетені рукавиці, поверх яких натя
гували хутряні рукавиці – «накоржні». Жінки
в сильні морози одягали чоловічі штани, по
верх кожушанки – кожух, а під час завірюхи
могли накинути зверху чоловічий «кобеняк».
На більшості території України кожухи не
орнаментували, за винятком деяких регіонів.
Багатством декору вирізнялися кожухи Київ
ської губернії (зокрема центральної її части
ни – Васильківського, Канівського, Тара
щанського, Сквирського та півдня Київського
повітів): на правій полі в нижньому куті був ве
ликий квіткоподібний візерунок («наріжник»,
«квітка») [17, c. 161] з кольорової «сімки» або
виплетених ниток – «кіски», декоративні на
шивки прикрашали поділ і низи рукавів [18,
c. 93]. «Квітка» мала не лише декоративне,
але й символічне значення. Здавна прикраси на
одязі виконували важливу магічну роль: орна
мент розташовували, як правило, там, де тіло
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ватник), ватянка (коротка фуфайка на ваті),
«куфайка», «кухайка», «кухвайка» (куртка з
вовняної тканини із фланелевими рукавами),
«лейбик» (верхній одяг на ваті в Київській
губернії), «нагрудник» (жіноча безрукавка на
ваті), «осінка» (короткий жіночий одяг на ваті
в Полтавській губернії), «полупальтик» (ко
роткий плечовий одяг на ваті в Полтавській
губернії), чумарка (верхній одяг, підбитий ва
тою, який підперізували поясом, Полтавська
губернія) [14, c. 78–102].
У цей період основним чоловічим убором
залишалася шапка. Поширеною була висока
(22–30 см) конічна шапка із сірого та чорного
овечого смушку, підбита дешевим хутром [24,
c. 86], яку чоловіки носили майже цілий рік
[15, c. 86].
У Київській і Полтавській губерніях трап
лялися два види крою овчинних та смушевих
шапок: одні – невисокі, майже циліндрич
ні («круглі»), інші – високі, конічної форми
(«стовбоваті», «стовбаті»). У цих губерніях
низька кругла шапка із чорної овчини, рідше –
сірої, із суконним верхом мала назву «кізянка»
[14, c. 130]. Баранячі шапки конічної форми в
Канівському повіті Київської губернії назива
лися «єлом» («ємурлук») [13, c. 132–133]. Ви
соку смушкову шапку із заокругленим дном у
Київській та Чернігівській губерніях називали
«йолом» («йоломка», «йолом’яник»). У Київ
ській губернії (містечко Баришівка) висока
гостроверха смушева шапка мала назву «зінь
ківка» [14, c. 132]. У Полтавській губернії
висока смушева шапка циліндричної форми
називалася «кучма», «кучомка»; її шили із
чорної овчини, що складала нижню частину
шапки; верх шапки шили із сукна [27, c. 413–
414]; шапка із широким смушевим околишем
і гострим плоским верхом – «кубанка» («ку
баха»); шапка із хутряним верхом і сподом –
«кучмей». Іншими зимовими видами шапок
тут були: «шапка барашкова» – круглої або
циліндричної форми, дещо завужена довер
ху, у парубків вона вужча й вища; підбивали
чорним, голубим або червоним коленкором,
іноді овечим хутром; «шапка сива» – ви
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У Київській губернії переважали аплікації зі
шкіри та сукна, шнурівки [1, c. 123, 128].
В українців кожух – обов’язкова части
на приданого молодої. Весільний кожух був
багато декорований: «сосонки» означали ве
сільне «гільце», візерунок «яблучка» вважав
ся символом кохання, вишита на спині підкова
була талісманом. Кожух використовували для
покривання ліжка молодих замість ковдри.
Проте хутряний одяг уважали не лише сим
волом багатства та плідності. Вивернутий ко
жух і кудлату шапку, одягнуту на свекруху, у
весільній обрядовості розглядали як засіб за
лякування невістки для її покори й остраху.
Неабияке значення мав кожух і в родильній
обрядовості, зокрема, у Чернігівській губернії
похрещену дитину клали на кожух на покуті
[12, c. 63–64, 108], у Полтавській губернії
при важких пологах породілля ставала нав
колішки на розісланий хутром догори кожух
та просила пробачення в старших родичів [16,
c. 17]. Овчинний кожух був важливий і в буді
вельній обрядовості українців: ним обгортали
сволок при будівництві нової хати [9, c. 13].
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на
значній території України скоротився (а поде
куди навіть зник) кустарний овчинно-шубний
промисел у зв’язку з переходом до викорис
тання фабричних тканин та через підвищення
цін на сировину. Збільшення ролі заводських
форм виробництва у виготовленні тканин та
елементів вбрання сприяло появі більш уні
фікованих форм верхнього одягу. Взуттєві,
хутрові, шкіргалантерейні фабрики взяли
на себе основну функцію в постачанні необ
хідного асортименту виробів, тому чимало
традицій народного чинбарства, кушнірства
й кожухарства почали поступово втрачатися.
Крім того, посилювався вплив міста на
устрій селянського життя, що позначилося
також на одязі: старі форми змінювалися на
нові – міського пальтового та піджачного
типу. Виходили з ужитку великі білі кожухи,
які самі селяни почали називати «мужиць
кими». Замість кожухів з’являлися нові види
зимового одягу: «ваташник» (піджак на ваті,
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«Очкур» прикрашали металевими ґудзиками
та бляшками з тонкої жерсті й латуні. На пів
ночі Чернігівської губернії побутували шкіря
ні пояси «попруги», праворуч на них кріпили
шкіряний гаманець («калита»), поряд із ним –
шкіряний чохол для ножа [17, c. 68, 169]. По
чинаючи з другої половини XIX ст., саморобні
пояси поступово замінювалися фабричними.
Обробку шкіри поєднували з виготовлен
ням взуття. Одним з найдавніших видів шкі
ряного стягнутого взуття були «постоли», які
збереглися майже до початку ХХ ст. Носила
їх бідніша частина населення на значній тери
торії Середньої Наддніпрянщини. «Посто
ли» виготовляли з одного шматка товстої, але
м’якої коров’ячої або свинячої сиром’ятної шкі
ри. Носили їх переважно влітку, у Чернігів
ській губернії «постоли» називалися «коти», їх
носили в усі пори року.
Чоботи до широкого вжитку ввійшли на
прикінці XVIII – у ХІХ ст., головним чином,
серед заможної частини населення. У другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст. побутува
ли чоботи витяжні та кроєні. Витяжні чоботи
були двох видів: у першого халяви та переди
були суцільні, виготовлені з одного шматка
шкіри; у другого переди виготовляли окремо
та зшивали із халявою і задником, які були
вирізані як одна деталь. Кроєні чоботи скла
далися з передів і халяв, що їх кроїли разом із
задниками, та підошви.
Чоботи, що шили для селян і міщан, від
різнялися не лише за якістю шкіри, але й за
зовнішніми формами. Зокрема, сільський чо
біт був широкий, з високими й широкими ха
лявками, мав овальний носок, одну підошву,
напівкруглі, широкі та невисокі каблуки, під
биті залізними цвяхами (іноді цвяхи заміню
вали підковами). Міщани й заможніші селя
ни носили рантові чоботи. Вони відрізнялися
тим, що мали подвійну підошву, усічені носки,
орнаментально вистрочені закаблуки. Підбори
на таких чоботях робили вищі, охайніші, під
бивали переважно підковами. Узимку в чоботи
вкладали пучок соломи («устілки»), ноги об
мотували онучами, щоб було тепло. Невелика
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готовлена з хутра сірих молодих баранців, її
носили парубки, багатії та міщани [14, c. 134,
136]. У Роменському та Лохвицькому повітах
Полтавської губернії були поширені шапки з
овчини; у Кобеляцькому та Кременчуцько
му повітах – низькі круглі шапки [19, c. 32].
У Чернігівській губернії носили шапки рогатої
форми [14, c. 130], а також «малахаї» – круглі
хутряні шапки з навушниками [18, c. 101] та
баранячі шапки із синім або чорним дном із
загнутими догори вухами – «капелюхи» [13,
c. 133]. Шапка з овечого хутра округлої форми
тут називалася «магерка»; вовняна шапка, по
дібна до бриля, – «магірка» [14, c. 134–135].
Шапкарі шили шапки не лише зі справжньої,
але й із підробленої овчини [20, c. 32].
Серед чоловічих головних уборів у Ніжин
ському повіті поширеними були теплі цилін
дричні шапки з ягнячих шкурок; їх подекуди
підбивали козиним хутром або ватою на стьо
баній підкладці. У Козелецькому повіті чоло
віки носили смушкові шапки висотою в шість
вершків (майже 25 см) [26, c. 9, 17].
Пояси здавна слугували обов’язковими
елементами та прикрасами одягу. Наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні побутували
чоловічі шкіряні пояси. Вони не лише тримали
поясний одяг, але й були місцем для зберігання
необхідних для повсякденного користування
предметів – гаманців, засобів для паління, со
кирок тощо. Зокрема, на пояси чоловіки наді
вали гаманець – шкіряний кисет для тютюну,
«огнива»; «ремінник» та черес – шкіряні поя
си для зберігання грошей [27, c. 418]. Черес
мав довжину 20–35 см, його прикрашали
тисненням по шкірі, металом. У Чернігівській
губернії шкіряний капшук для тютюну мав
назву «шибель»; у Київській губернії «калит
кою» називали мішечок для тютюну, кресала,
а також гаманець [14, c. 161, 164].
Чоловіки Середньої Наддніпрянщини но
сили також вузький шкіряний або з рослинних
волокон пояс «очкур», котрий втягували в об
шивку («очкурню») штанів-шароварів. Такий
пояс мав пряжку й був настільки довгий, що
його можна було двічі обернути навколо себе.
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Вони були широкі, з підборами, густо підбиті
великими залізними цвяхами [26, c. 279]. Жі
ночим взуттям узимку в Ніжинському повіті
були юхтові чоботи, улітку – такі самі чере
вики. У Козелецькому повіті чоловіки носили
звичайні чоботи й черевики. Жінки носили
черевики, спершу з високими підборами, що
розміщувалися майже посередині ступні, по
тім – із низькими [25, c. 449]. У будні чоботи
змазували смальцем, а на свята – дьогтем.
Жіночі чоботи мали вужчі халявки, майже
завжди їх прикрашали на каблуках намальо
ваними стрічками та смужками. У Київській
губернії халявки чобіт мали тільки один боко
вий шов назовні. Жінки носили жовті й червоні
«сап’янці» [13, c. 136, 156]; жовті чоботи були
широко розповсюджені у Васильківському,
Канівському, Сквирському повітах Київської
губернії. Крім чобіт, жінки носили червоні та
чорні черевики [18, c. 112], а дівчата й молоді
заміжні жінки – «венгерки» (черевики на ґу
дзиках) [21, c. 192].
У святкові дні жінки та дівчата взува
ли чоботи, що їх виготовляли з кольорового
сап’яну. У Полтавській губернії (Миргород
ський і Гадяцький повіти) дівчата й молоді
жінки носили червоні «сап’янці» («черво
нинці»), літні жінки носили чоботи зеленого
(«зеленинці») та жовтого («жовтинці») ко
льору [19, c. 40]. Були популярними тут дво
колірні чоботи: передки – чорні, а халявки –
жовті («чорнобривці», «чорнохалявці») [13,
c. 136]. Пізніше в попит увійшли високі чорні
черевики, облямовані червоним сап’яном, які
шнурували червоними або зеленими стріч
ками [18, c. 127; 13, c. 137], до них дівчата
вдягали сині панчохи [14, c. 138]. Окрім того,
у Полтавській губернії дівчата носили череви
ки, що мали довгі носки, загострені доверху,
та високі каблуки («корки»), спрямовані під
кутом до середини підошви й завужені донизу
(«черевики на корках») [27, c. 430–431; 14,
c. 146]. У Чернігівській губернії носили пере
важно червоні «сап’янці» на високих під
борах. У Козелецькому повіті такі чоботи
мали високі гострі підкови замість підборів
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група кустарів шила взуття («чистий сапог»)
для заможних верств населення з хрому, пла
то, шевро, гамбургу, що їх поставляли з північ
них російських губерній [10, c. 24].
М. Подолянко розповів: «Мій дід, Подо
лянко Федір Петрович, 1897 р. н., разом зі
своїм односельцем, Халявком Лукою Антоно
вичем, вичиняли шкури телячі, овечі. Телячі –
на чоботи, овечі – на кожухи. Шкури на ви
чинку давали люди зі своїх домашніх тварин.
Чинили хто як умів. Дід і чоботи шив. Чорні
чоботи на кожен день шили з грубої кожі. Вони
називалися “витяжки”. На морозі ця кожа ду
біла і ставала, наче кістка. Чоловічі чоботи від
жіночих відрізнялися розміром. Влітку ходи
ли босі, взимку в чоботи на ноги намотували
онучі. У святкові дні носили хромові чоботи,
вичинка яких краща, м’якша» [6].
У Київській губернії селянські чоботи мали
своєрідну форму, якою вони відрізнялися від
міських чобіт, зокрема, у частині передплесна
вони були дещо розширені, завдяки чому чо
біт не стискував пальців. Це пояснюється тим,
що влітку селяни ходили босими, тому ступні
їхніх ніг були розширені, і у звичайному місь
кому чоботі селянин почувався незручно.
Особливість чобіт півночі Радомишльсько
го повіту (м. Чорнобиль) – дуже високі халя
ви. Такі чоботи були необхідні місцевим жите
лям у зв’язку з надзвичайною болотистістю й
вогкістю території [21, c. 192].
У Полтавській губернії великі чоботи,
лапті, плетені зі шнурка, називалися «бахи
ли»; чорні чоботи – «витяжки»; великі чобо
ти – «гопаки»; черевики або чоботи в Мир
городському повіті – «гетри»; легке взуття,
черевики – «кенді», «кендя»; червоні чобіт
ки – «летник», «літник»; хатні черевики або
старе взуття – «шльорки». У Полтавській гу
бернії парубки носили чоботи з високими ви
строченими халявами, а чоловіки – чоботи з
низькими халявами («чирики») [1, c. 114; 28].
У Чернігівській губернії чоботи зі скрипом
мали назву «вишкварки» [14, c. 139–148].
Чоловічі чоботи в Ніжинському повіті
шили з юхти та «шкапини» (кінської шкіри).
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гер”. Шив у сараї. Доводилося ховатися, бо це
було за Сталіна» [5].
Отже, розглянувши асортимент виро
бів шкіряного промислу кустарів Середньої
Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – у пер
шій половині ХХ ст., можна дійти висновків,
що кустарні вироби зі шкіри й хутра україн
ці широко використовували в повсякденному
житті. В одязі різко проявлялося соціальне
розшарування населення. Так, у заможних
сім’ях овчинні кожухи покривали сукном, під
бивали й оздоблювали хутром. Бідні селяни
не завжди були забезпечені верхнім одягом,
особливо часто його не мали діти. Вишукані
черевички та «сап’янці» були доступні замож
ним дівчатам і жінкам. Протягом першої по
ловини ХХ ст. в традиційному одязі українців
відбулися суттєві зміни, що було зумовлено
політико-економічними умовами. З поширен
ням заводських форм виробництва на почат
ку ХХ ст. традиції кустарного чинбарства,
кушнірства та кожухарства почали поступово
втрачатися. До кінця 50‑х років ХХ ст. кус
тарна художня обробка шкіри частково роз
вивалася в традиційних осередках, постійно
скорочуючись до епізодичних замовлень.
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[25, c. 449]. У с. Ходосівка Київського пові
ту червоні «сап’янці» носили також парубки у
святкові дні [22, c. 112]. Після того, як кольо
рові чоботи втратили свій ошатний вигляд, їх
носили в будні.
До кінця ХІХ ст. кольорові чоботи на те
риторії Середньої Наддніпрянщини майже
вийшли з ужитку. Найдовше проіснували дво
колірні чоботи («чорнобривці»).
Під час Другої світової війни й упродовж
перших повоєнних років у зв’язку з відсут
ністю промислових товарів деякі кустарі про
довжували займатися промислами. Зокрема,
шевці почали шити хромові чоботи. Зазвичай
крій чобіт для чоловіків і жінок був однако
вий: м’які халяви, які в литці були щільни
ми, а нижче неї складалися в «гармошку»
[10, c. 26].
Утім, така діяльність була небезпечною.
В. Лущик розповів: «Мій батько, Лущик
Анатолій Степанович, 1927 р. н., був шевцем.
Після війни були малі статки. Тому займали
ся вичинкою шкір. Шкіру забирали шевці на
чоботи, на куртки. Кожухи шили також. Бать
ко шив хромові чоботи. Їх носили і чоловіки, і
жінки. У нього була німецька машинка “Зін
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Інституті мистецтвознавства, фольклору та
етнографії ім. М. Т. Рильського Академії
наук України (1972–1991): спочатку на поса
ді молодшого, а згодом – старшого наукового
співробітника відділу фольклористики. Твор
чо поєднуючи науково-теоретичну діяльність
з експедиційною роботою, науковець опублі
кував ряд видань, що стали на сьогодні кла
сикою фольклористики. Це – збірник «Пісні
Поділля. Записи Насті Присяжнюк в с. По
гребище. 1920–1970 рр.» (К., 1976), моно
графія «Пісенна культура радянського села»
(К., 1977), «Народні оповідання» (К., 1983,
1986), а також монографія «Усні народні опо
відання: питання поетики» (К., 1986).
С. Мишанич увійшов в історію української
фольклористики своїм новаторським підходом,
першим порушивши актуальні й нині проблеми
авторства у фольклорі, колективного та інди
відуального начала, виконавства, методології
запису та ідентифікації жанру, трансляції та
трансмісії усної традиції. 24 лютого 1989 року
С. Мишанич захистив докторську дисерта
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Колектив Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль
ського НАН України глибоко сумує з приводу
смерті відомого українського вченого-фольк
лориста, літературознавця, педагога, доктора
філологічних наук, професора Степана Васи
льовича Мишанича.
С. Мишанич народився в с. Ляховець
(нині – с. Лісковець) Міжгірського району
Закарпатської області.
Закінчивши середню школу в Ужгороді,
С. Мишанич 1953 року став студентом філо
логічного факультету Ужгородського держав
ного університету. Після завершення навчання
в 1958 році університеті працював методистом
Закарпатського обласного будинку народної
творчості. Опубліковані С. Мишаничем ме
тодичні посібники та програми для роботи з
хоровими гуртками, викладання фольклору та
етнографії прищепили любов до рідної культу
ри та слова не одному поколінню студентів.
Найбільш плідним періодом наукової біо
графії С. Мишанича стали роки роботи в
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оретична й експедиційна робота зосереджува
лася навколо вивчення фольклору регіону. Про
тягом 1991–2010 років працівники лабораторії
та студенти університету зібрали понад 20 тис.
фольклорних зразків на Донеччині, провели
кілька експедицій на Кубань. Результати дослі
джень були опубліковані в редагованій С. Ми
шаничем серії наукових збірників «Актуальні
проблеми української літератури і фольклору»,
що виходила з 1998 року. Також вийшли дру
ком монографія «Народні месники України
у фольклорі» (Донецьк, 1998) і двотомник
«Фольклористичні та літературознавчі пра
ці» (Донецьк, 2003). А книга «Павло Чубин
ський – автор українського гімну» (К., 1996)
зазнала декількох перевидань не лише в Украї
ні, а й у діаспорі.
Фундаментальні наукові статті відомого
вченого, у яких досліджується український
народний епос (думи, балади, опришків
ські і гайдамацькі пісні і легенди), порів
няльні студії, присвячені епосу українських і
південнослов’янських народів, поетиці україн
ських народних голосінь, українській міфоло
гії, гідно репрезентують українську фолькло
ристику на світовому науковому рівні.
В останні роки життя (2010–2013) С. Ми
шанич жив у рідному Закарпатті, працював
професором кафедри філологічних дисциплін
Мукачівського державного університету, за
відував кафедрою іноземних мов та перекла
ду Закарпатського інституту підприємництва
ВНЗ «Україна» (м. Хуст).
Інститут мистецтвознавства, фольклорис
тики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН
України висловлює глибоке співчуття рідним і
близьким покійного, колегам, друзям – усім,
хто знав і поважав цю непересічну людину.
Світла йому пам’ять.
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цію в Московському державному університеті
ім. М. В. Ломоносова.
Окрім згаданих видань, С. Мишанич упо
рядкував ряд наукових і науково-популярних
фольклорних збірників: «З гір Карпатських:
українські народні пісні-балади» (Ужгород,
1981), «Українські народні пісні в записах Со
фії Тобілевич» (К., 1982, у співавторстві з
братом – етномузикологом М. Мишаничем),
«Народні думи» (К., 1986), «Змієві вали.
Українські легенди та перекази» (К., 1992),
«Українські прислів’я та приказки» (К., 1984,
у співавторстві з М. Пазяком), «Калинова
сопілка: антологія української народної твор
чості. Казки, легенди, перекази, оповідання»
(К., 1989, у співавторстві з О. Бріци
ною і Г. Довженок). Наприкінці 80-х років
ХХ ст. він підготовив до друку академічне
видання українських народних голосінь.
С. Мишанич брав участь у ряді енцикло
педичних та довідкових видань. Його статті
про історію та теорію фольклору й фолькло
ристики вміщені в «Українській радянській
енциклопедії», «Енциклопедії української
діаспори», «Словаре научной и народной тер
минологии “Восточнославянский фольклор”»
(Мінськ, 1993).
Упродовж 1991–2010 років С. Мишанич
завідував створеною ним науково-дослідною
лабораторією «Народознавство Східної Украї
ни» при кафедрі української літератури й фольк
лористики на філологічному факультеті Доне
цького державного університету. Згодом він
створив там науковий центр «Життя і творчість
Василя Стуса», відкрив докторантуру з історії
української літератури й фольклористики. Під
його науковим керівництвом захистили канди
датські дисертації понад двадцять аспірантів,
двоє з них стали докторами наук. Основна те

Колектив ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського
НАН України
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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
Бондаренко Галина. Народная религиозность населения Верховинщины в контексте современного межкультурного взаимодействия. В статье, написанной на полевых материалах автора, исследуются современные
формы проявления народной религиозности гуцулов Верховинского района Ивано-Франковской области. Анали
зируются изменения в системе традиционных верований, происшедших под влиянием глобализационных факторов,
изучается связь конфессиональных предпочтений населения с процессами локальной идентичности.
Ключевые слова: народная религиозность, гуцулы, межкультурное взаимодействие, идентичность.
Васянович Александр. Современные метеорологические знания и верования гуцулов. В статье на основе
полевого материала, собранного автором летом 2012 года в Верховинском и соседних районах Ивано-Франковской
области, рассматриваются современные краткосрочные и долгосрочные способы прогнозирования погоды, магичес
кие влияния на нее.
Ключевые слова: Гуцульщина, народная метеорология, краткосрочные приметы, долгосрочные приметы, ма
гические действия.

Е

Красиков Михаил. Имитативная магия в обрядности гуцулов Верховинщины. В статье, написанной по
материалам экспедиции 2012 года в Верховинский район Ивано-Франковской области, исследуются многообраз
ные явления «магического мышления», как находящие выражение в «магической практике» (акциональности), так
и функционирующие в качестве прескрипций; дается классификация имитативной магии.
Ключевые слова: магия, имитативный принцип, обрядность, гуцулы.

Ф

Боренько Надежда. Локальные особенности народного питания в ХХ веке на рубеже Гуцульщины и
Покутья. В статье рассмотрены отдельные вопросы народного питания на территории Косовского района ИваноФранковской области. Эта местность делится на Гуцульщину (юго-восточная часть) и Покутье (северо-восточная
часть). Такое разделение способствует появлению многих локальных различий в рецептуре и приготовлении повсе
дневной пищи в полевых и домашних условиях, а также в специфике праздничных и обрядовых блюд.
Ключевые слова: Гуцульщина, Покутье, питание, пища, продукты, молоко, сыр, хлеб, мясо, грибы, фрукты.

ІМ

Величко Татьяна. Традиции народного питания гуцулов Верховинского района Ивано-Франковской области. В статье рассмотрена система традиционного питания гуцулов в контексте жизнеобеспечения етноса. Сделан
аназиз влияний межкультурных и глобализационных факторов в системе современного питания населения (по мате
риалам полевых исследований Верховины).
Ключевые слова: гуцулы, народная кулинария, рацион, бануш, гуслянка, бурышнык.
Маховская Светлана. Свадебная обрядность Верховинского района Ивано-Франковской области:
локальная специфика, особенности терминологии, динамика изменений. Статья посвящена особенностям сва
дебного обряда Верховинского района Ивано-Франковской области. На основе привлечения полевых материалов
автора определена локально-территориальная специфика ритуальной, атрибутивной, терминологической канвы тра
диционной свадьбы, прослежена динамика её изменений в течение последних десятилетий ХХІ в.
Ключевые слова: гуцульская свадьба, традиция, обряд, ритуал, атрибут.
Коваль-Фучило Ирина. Погребальный обряд на Косовщине: семантика и номинация. В статье проана
лизированы номинация и средства сопровождающей вербализации погребального обряда на Косовщине как часть
целостного культурного обрядового текста, которая называет реалии персонажного, акционального, предметного,
временного, локативного, музыкального кодов.
Исследование осуществлено на материале, собранном автором при экспедиционной работе в селах Косовского
района Ивано-Франковской области. С целью диахронического сравнительного анализа привлечены фиксации по
гребальной традиции начала ХХ в.
Ключевые слова: Гуцульщина, погребальный обряд, народная номинация.
Момот Тина. Сельская молодежь Ивано-Франковщины: социокультурные реалии. Данное исследование
посвящается социокультурным реалиям, в которых проживает сельская молодежь Косовского района Ивано-Фран
ковской области. На основе полевых материалов подается исчерпывающая характеристика молодежных проблем

150

http://www.etnolog.org.ua

региона: безработица, заработки, алкоголизация, девиантное поведение. Также обращается внимание на видение
молодежи старшим поколением и сравнение прежнего и современного поведения молодых людей.
Ключевые слова: сельская молодежь, социокультурный, полевые материалы, безработица, миграции.
Бидношия Юрий. «Сплавщик – это было очень почетно» (к этнографии лесосплава на Гуцульщине).
До 1970-х годов лесосплав играл важную роль в хозяйственной жизни гуцулов, как и других групп населения Укра
инских Карпат. В материале предлагаем нарративы кормчего с 30-летним стажем Гавриила Крамара из с. Бело
березка Верховинского района Ивано-Франковской области и Анны Бельмеги, дочери сплавщика из с. Устерики
того же района. Воспоминания о лесосплаве представлены на более широком социально-бытовом фоне 1940–1970-х
годов: повстанческое движение, жизнь колхозников, запрет школьникам посещать церковь и т. д. В текстах со
хранены диалектные и устноречевые особенности. Подан глоссарий из местных терминов лесосплава и непонятных
широкому кругу читателей диалектных слов.
Ключевые слова: Гуцульщина, лесосплав, устная история.

Е

Федив Ирина. Покоряли Сибирь… В публикации идет речь о репрессиях советской власти по отношению
к населению Гуцульщины после Второй мировой войны. Размещены воспоминания жительницы с. Старый Косов
Косовского района Ивано-Франковской области Е. Ю. Лепкалюк (18.09.1931) о депортации ее семьи в Сибирь, об
условиях пребывания политзаключенных в ссылке.
Ключевые слова: устная история, депортация гуцулов, Сибирь.

Ф

Новик Александр. Самосознание албанцев Украины: этноним, лингвоним и маркеры идентичности в
историческом, лингвистическом и экстралингвистическом контекстах. В статье исследуется роль языка как
маркера идентичности албанского населения в селах Одесской и Запорожской областей Украины. На примерах
распространения бытующих здесь этнонимов, лингвонимов показано влияние разных факторов (конфессионально
го, научно-исторического) на процессы самосознания. Анализируются изменения, происшедшие в культуре и быту
албанцев с момента их переселения с Балканского полуострова (в начале ХІХ в.) и до современности.
Ключевые слова: албанцы Украины, этноним, маркеры идентичности.

ІМ

Березкин Юрий. Зооморфная опора земли – южноазиатский след. Популярный в Западной Евразии мо
тив зооморфной опоры земли, который отсутствует в древних письменных памятниках региона, но популярен в «на
родной Библии», обнаруживает параллели в актуальных мифологических представлениях на юге и востоке Евразии).
За прошешие годы база данных исследования пополнялась и появилась возможность предложить конкретные
объяснения соответствующим фактам фольклора. Эти факты позволяют искать истоки соответствующих представ
лений в Южной Азии. В статье приведены доводы в пользу индийского происхождения «животных-земледержцев»
или по крайней мере важной роли южноазиатских космологий в формировании подобных образов.
Ключевые слова: Южная Азия, зооморфная опора земли, картографирование, космология, рыба, бык, млеко
питающее, лягушка.
Сауляк Богдан. Деревянные изделия в хозяйстве и быте украинцев Подолья в конце ХІХ – начале
ХХ века. В статье рассмотрены место и значение деревянных изделий в жизни населения Подолья. Основное
внимание сосредоточено на деревянной хозяйственной утвари, мебели, транспортных средствах и орудиях труда как
таковых, которые играли важную роль в хозяйстве и быту подолян.
Ключевые слова: хозяйственная утварь, бондарная посуда, орудия труда, транспортные средства, мебель, быт,
Подолье.
Оксана Семенова. Изделия кустарей-кожевников Среднего Поднепровья в конце ХІХ – первой половине ХХ века. В статье рассматривается ассортимент изделий кожевенного промысла кустарей Среднего
Поднепровья в конце ХІХ – первой половине ХХ в.
Ключевые слова: кожевенный кустарный промысел, овчинно-шубный промысел, сапожничество, скорняжни
чество, шапочный промысел.
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Bondarenko Halyna. Folk Persuasion of the Verkhovynshchyna Population in Context of Modern Cross-Cultural
Interaction. The revival of religious live in the Hutsul region, which began in 1980s was happening in the context of strength
ening of nationalistic and patriotic moods amongst the population. The legalization of Greek-Catholic church and the schism
of Ukrainian Orthodox church into three separate brunches predetermined the denominational choice of the mountaineers.
The dominant denomination in the villages we surveyed in the Verkhovyna region was the Ukrainian Orthodox church of
Kyiv Patriarchate. In the villages of Ilzi and Kryvopillia, as well as in the town of Verkhovyna there are functioning GreekCatholic temples, the Protestant communities are represented by Jehovah’s Witnesses, neo-Pentecostals, there were also a few
Krishnaites and Mormons (village Kryvopillia). In the years of the nation’s independence the sacred space of the Verkhovyna
region’s settlements was formed, in which the Christian symbolism is combined with national and state symbols. The influence
of the Catholic religious tradition, which increased due to openness of borders, labor migration of the mountaineers to European
countries, is observed in the popularity of religious sculpture, joint pilgrimages. One can see the creation of two locally revered
icons (“Creative brainchild” in Kryvorivnia village by Lyudmyla Rybenchuk, and “Our Lady Gutsulka” in Dzembronia vil
lage of Verkhovynsky district, Ivano-Frankivsk region, by Oksana Andrushchenko), on which Virgin Mary is depicted in
Hutsul vyshyvanka and Jesus – in a keptaryk, as a cultural phenomenon of the district, which certifies the unity of patriotism
and religion.
Among various forms of folk religionism there are Hutsul holidays and rituals – calendar and household. Transformations
that occurred in this aspect in the beginning of the 21st century have to do with simplification, standardization of the rituals, as
well as the rituals losing their sacred and mystical content due to increased spectacular entertainment elements. The forms of
piety that still remain on an individual level could be identified as a special “Hutsul canon”, which is based on an ideology of
certainty of one’s involvement with God. Hutsuls address God as “You”. They are generous in their church donations and wear
their finest clothes when going to church. We recorded numerous stories of encounters with God, saints, about prophetic dreams
and visions. The issues of canonicity of their church, relevant to congregation of certain branches of Orthodox Church since the
late 90s, are reflected in narratives about priest’s (pious man’s) visions of a saint, Virgin Mary, which reveal them the truth on
which church is true.
The rules of keeping lent among Hutsuls are linked to the concept of rewards for good deeds. Every day of the week, when
one could fast had a special meaning: an informant from Golova village (born in 1931) informed us that when her some served
in Afghanistan she fasted for 12 Mondays, and every Friday and “it was a great force. When my son came back he said that a
missile blew up their car, all of his friends died and he came out with only a scratch”.
The way Hutsuls perceive death, it is still viewed as a natural way the life ends. We recorded peculiar modern forms of
death’s personification: “Soon Olga Stepanivna will come and tickle your soles. All people are corrupt, only Olga Stepanivna
is fair, she doesn’t take bribes” (informant, born in 1925, Kryvopillia village). “I tell my son: “Get married, for soon I’ll go to
Italy, who will take care of you?” (Yaremche town, born in 1929).
Their religiousness is viewed by the residents of Verkhovyna district as a reflection of their local isolation. Their homeland –
a bulwark of morality and spirituality, – is compared to other alien worlds. The defining feature that Hutsuls name as the one
that differentiates them from the other Ukrainians is their religiousness and church-going. The way Hutsuls are perceived by the
residents of other regions coincides with the way they view themselves, and is slightly mythologized and idealized. However, that
is where the phenomenon of Hutsul culture lies – giving peoples the illusion of preserving their identity in a globalized world.
Vasianovych Oleksandr. Current Hutsul Meteorological Knowledge and Beliefs. The certain issues concerning Hut
sul folk meteorology have been covered partially in the scientific literature since the late XIXth century. However, over the last
decades, there have happened the appreciable changes in the folk culture of regional populace. The source base of the research
is formed by the author’s field materials collected during the ethnographical expedition to Verkhovyna and adjacent districts of
Ivano-Frankivsk Region in the summer of 2012. In spite of the fact that it is the scientific weather forecast methods that today
commence putting in the forefront; nevertheless the time-proved signs continues to exist in the Hutsul villages.
Since the primary occupations of the Hutsuls depended on many freaks of nature, the regional dwellers looked attentively
at the environment joining their observations to practical experience. Observing the environment, the Hutsuls came to know
about the changes of weather in the near future by watching: sunrises and sunsets; pillars, crowns and circles around Sun and
Moon (haloes); positions of the crescent Moon; appearance of starlit night and the stars themselves; mist and dew; hygroscopic
objects; fire in stove; smoke, rainbow; the way the people feel; behaviour of poultry and wildfowl (chickens, cocks, sparrows,
crows, swallows, storks), domestic animals (cats, pigs, sheep, cows), insects (bees, spiders), amphibia (toads); state of plants.
The article also has an analysis of scientific explanations of such changes of weather.
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The long-term weather forecasts are based on the observations of a wide range of data and were founded on the iteratively
repeated phenomena. The Hutsul folk calendar can be clearly examined for detection of certain node points in the course of year
after which weather it was forecast what the following months would be. According to folk conceptions of the populace, both
halves of the year ate mutually dependent on each another, so there are many comparisons of winter and summer, spring and
autumn in the folklore. Some holidays of folk meteorological calendar match the holidays in a half a year. In particular such the
holidays are believed to be winter festivals, especially Christmas, and St. Peter’s Day – the greatest principal summer holiday,
which falls on the middle of July. On Hutsulshchyna, there was a spreading of weather forecasting throughout the year in ac
cordance with 12 days, starting from St. Simeon’s Day, since it was the beginning of ancient Slavic New Year. The days and
dates which have interconnection with the typical seasonal phenomena and events of economical activity can be singled out in
the folk calendar of Verkhovynshchyna population. These are the signs which state that on separate days and in brief periods,
the certain weather may usually come.
All the peoples have a complex of signs according to which they determine good or bad year for the crops will be. Thus, the
Hutsuls have a considerable quantity of meteorological signs and fortune-tellings about weather, harvest, economical conditions
of spring and summer for snowfall and an amount of hoarfrost. The Hutsuls aimed at learning about harvest for certain plants
being distinguished by a great quantity, exuberance of the fruits, especially fir-cones.
With all its credibility, folk meteorology contains a good few of superstitious beliefs directed to remove and avoid the unfa
vourable weather phenomena: thunderstorm, hail, drought, etc. In order to protect themselves from thunderstorm and hail, the
Hutsuls made use of willow and other herbs consecrated in church, a Virgin Mary Purification’s candle, hallowed water, stove
utensils, etc. Also the Hutsuls used the various charms and prayers for precluding the hailclouds, recalled the bearers of esoteric
tradition – sorcerers (molfars), healers (hradivnyks). The regional dwellers are aware of possibility to preclude a hailcloud with
the help of club which was used to drive off a grass snake or snake from a toad.
Failing a demanded rain for a long time, people resort to the prayers in the churches or at home. The actions near a well to
trigger rain became widespread on Hutsulshchyna: clearing the abandoned silted springs; dropping the various objects relating
to stove (fire) into a well. The chthonic creatures, after the Slavic beliefs, also had an influence on weather and atmospheric con
ditions, on precipitation or an absence of rainfall; particularly, during a drought, the Hutsuls hung out a vedmedka. In general,
the irrational methods of correction of weather conditions can be broken up into two groups: prevention of unfavourable weather
phenomena, and immediate elimination of a certain natural disaster.

ІМ

Krasykov Mykhailo. Imitative Magic in the Hutsul Verkhovynshchyna Rites. The article based on the materials of
the 2012 Ivano-Frankivsk Region Verkhovyna District expedition researches the various manifestations of a magical thinking,
both the ones being put into magical practice (actionality) and the others functioning as the prescriptions. There has been given
an arrangement of imitative magic.
Magic based on a principle of similarity (imitative, or similar, homeopathic magic) is represented in the customs of
modern Hutsuls in the kinds, as follows: economic (or production), trade, medical and preventive, apotropaiс (protective),
meteorological, harmful (black) magic, and other types. The varieties of imitative magic can be classified by form, ac
tion, quality (characteristics), colour, condition, spatial orientation (geographical direction), sounding, quantity and other
features. In practice, all these kinds of imitative magic usually go with each other and with other magic principles as well,
for example, with an initial one. Similarity by form is a frequency factor in the rites and traditional beliefs associated with
pregnancy. For instance, some pregnant Hutsul women pilfer a few peas with plant tops from field for their future children
to be born curly-headed.
Avoiding a straightforward look at certain things in the special (sacral) time is a very archaic apotropaic method, e.g., it is
forbidden to look at a rope or a spindle on Christmas for avoiding to see the vipers round the year.
The imitation of action is the most typical way of magical influence on certain events. The speed of motion in certain ritual
situations is a pledge of prosperity. For example, while selling a cow from the stable, the gate is quickly closed after taking out
of it for a fast arrival of new one. The doors are also closed very fast after the deceased had been carried out from the room,
and later from the house. But this is an opposite intention – to avoid appearance of the new defunct. During this time, on Verk
hovynshchyna, the rule for the family is to sit down quickly on a bench for no deceases of the defunct’s relatives from this time
onwards, or, according another interpretation, for the well-being’s tarrying at home and not following the departed. As usual,
the physical action is followed by the activation of corresponding operation in a metaphorical, or symbolic, meaning, as in the
custom of unbinding of a child mind.
The properties of object (thing), after the traditional magical world outlook, can be easily transferred to subject. This prin
ciple is a base of many taboos, like restriction of beating someone with a broom because that person will wither, pine away – will
be skinny as a broom.
One of the typical magical practices is an attempt to communicate one’s state in a certain period to other people. For example,
on Christmas Eve, a young girl took a thread, bound small knots saying again and again: This is Ivan.., this is Vasylyna…, and
then sat on that knotted thread and was sitting in silence in such a way for a while for keeping silence of her enemies as she sat.
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The numerical symbolics plays an important role in folk culture. Traditional consciousness provides for magical influence on
the course of events due to identity of digital codes of compared life situations. It is believed on Hutsulshchyna that one house
should have only one broom, since there is ony one master in this house. If there are two brooms, the master will die. It is forbid
den for a boy to eat two slices at once while dining, otherwise, he will have two wives, i.e., he will marry twice.
The Hutsul traditional folk culture is exceptionally rich in the archaic beliefs and customs, a considerable part of which is
based on magical thinking where imitative factor is very important.
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Borenko Nadiya. Local Peculiarities of the XXth Century Folk Nourishment on the Borderlands between Hutsulshchyna and Pokuttia. The nourishment is an important branch of material culture representing the historical and social
and economical conditions of a nation’s progress. The food complex is vastly dependent on economical direction of territorial
development and natural and geographical conditions. The article examines the local peculiarities of folk nourishment on the
Ivano-Frankivsk Region Kosiv District territory. This area is subdivided into the south-eastern (Hutsulshchyna) and the northeastern (Pokuttia) parts. In the past, livestock raising, to begin with distant sheep breeding, ranked as one of the most important
in the Hutsul economic activity. The noted kind of farming has been a principal living for a good while and had a strong impact
on way and mode of life and culture. The main dairy and cheese products were made and are partly made in the mountains,
rarely in the home, till now. Their names and techniques of preparation are characteristic of this area and have not changed
through the centuries. Some villages still have plastic sheese products konyky as popular.
The spring and winter rye were the most widespread cereal crop on the territory of the Ukrainian Carpathians; a wheat was
cultivated considerably less. As early as in the XIXth century, an unleavened oatmeal and corn bread was baked. At the same
time, rye bread was prevailing on Pokuttia. The most common dishes being still substituted for bread on Hutsulshchyna, are
corn kulesha and banuzh. The pies (vernacular names – perevertanyk, navertnyk, zazulka, perepichka) are the varieties of
holiday and ritual pastry. A kolach was taken as ritual bread being baked during the calendar and family holidays. The main
Easter cake is called dora. Babka is similar to Easter cake but sweeter.
The buckwheat gruel and hominy are not popular in the food diet of the Kosivshchyna population. Nachynka made of
cornflour and semolina and baked with stewed onion and pig ribs is a holiday dish. Today the quantity of dishes cooked on
Christmas Eve is necessarily 12, although in the old times, a magical meaning was acquired by the numbers 7 and 9. This
determines an availability of a wide range of lean vegetable, mushroom and fish dishes. The borshch and mushroom broth made
by boiling sooty meat are cooked on the wakes and weddings. This tradition remains intact to this day. Kapusniak (a cabbage
soup) – a rosivnyk made with oil or sooty meat and supplemented with millet or bran was an Everyday and Sunday dish; it was
eaten with boiled or broiled potatoes.
The potatoes, which had appeared on Prykarpattia in the mid-XVIIIth century, ranked after corn as the second important
vegetable crop. The ways of their cooking – boiling and baking as a whole, more rarely – grated with a touch of rye flour or
oatmeal. The boiled mashed potatoes were added to kulesha. The mutton was eaten in autumn when the reserves of pork came
to an end. The modern holiday and wedding board is abundant in meat courses. The availability of the volume of mushrooms
in the mountains continues to determine their great use as a food and stimulate elling the dried mushrooms. Pokuttia had the
advanced vegetable growing, gardening, vinegrowing, and growing of cultivated berries.
Thus, there have been detected the local peciliarities in the system of folk nourishment which characterize the frontier area
of reciprocal influences of Hutsulshchyna and Pokuttia. There were the significant historical and economical changes, as well
as of culture and everyday life, in the XXth century. They had an influence on the run of national traditions, folk mentality and
preservation of the tangibles and intangibles. However, the fundamental principles of folk nourishment, which have been forming
through the centuries, are maintained to a great extent.

Velychko Tetiana. Folk Nourishment Traditions of the Ivano-Frankivsk Region Verkhovyna District Hutsuls. The
system of nourishment keeps the ethnic originality and is characterized by the essential stability.
The article’s source base is formed by the author’s field materials, notably the interviews with 20 residents of 13 Verk
hovyna District settlements. The article is focused on the characteristic of nourishment pattern of the Verkhovyna District
Hutsul population. The research’s main tasks consist in ascertaining the modern traditions of folk nourishment with separa
tion of ancient elements and detection of innovations. The Hutsul everyday and holiday meals are the foundation of folk
cookery description.
The dishes of potatoes, corn and beans constitute much of both everyday and holiday nourishments. The natural conditions
further the nurture of just those very cultures.
The leavened wheat bread became part and parcel of modern meal, both holiday and everyday. As the respondents men
tion, such bread [vernacular names – sour brad, loaf of bread (palienytsia)] spread in the second half of the XXth century.
The wheat flour is brought from other Ukrainian regions. Hitherto, in the course of the XXth century, according to research
data, a buryshnyk (barabulianyk, or a flat dry shortbread) (a kind of bread made of potatoes and corn meal) and a kulesha (a
dish of cornflour), and even simple boiled potatoes, have been the bread substitutes.
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The milk and dairy foods also rank as of paramount importance in the everyday diet. The old people gently name milk
God’s dew. Until now there have remained the recipes of cooking of cheese, sheep cheese, huslianka (baked and clotted milk)
and sour cream.
The meat products remain to be mainly holiday and Sunday food.
The traditions of ritual dishes’ occurrence prove to be quite fixed. The holiday meals are characterized by preserving a
certain ritual of actions and prohibitions, availability of the dishes which went out of everyday use by now and are only ritualistic.
Today the Christmas Eve’s meal (in the evening of January 6) and Easter repast are the most preserved. On January 7, on
Christmas, the people already eat lactinia: milk and meat products.
The Easter is preceded by rigorous Lent. Now most women-owners endeavour to bake the Easter bread at home, and so
prepared pastry is bought occasionally. On Hutsulshchyna, the ritual Easter bread has two sorts: paska (Easter cake) and
babka (baked pudding). These are baked mainly on Friday, sometimes – on Thursday.
The other calendar holidays are observed by cooking the ordinary dishes with giving preferences to the Hutsul stuffed
cabbage rolls, banush (kind of thick corn gruel cooked with sheep fat) and Hutsul borshch. The ritual food continues to be of
particular importance at the weddings and funeral repasts.
The fasts (local name – hoviny, these fasting-days are also called dry days) play an important role in organization of
nourishment and seasonal prevalence of certain food prohibitions. The Lenten fare is most often called dry, the name bozhka
also occurs. The complication of natural and climatic conditions, specific features of economical activity under the highland
conditions and toil have caused the certain peculiarities of the Hutsul fasting board.
In whole, despite of any local peculiarities, called forth first of all by natural and climatic conditions, the system of Hutsul
traditional nourishment has come into being on the
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Makhovska Svitlana. Wedding Rites of Verkhovyna District (Ivano-Frankivsk Region): Local Specifics, Terminological Peculiarities, Change Dynamics. The wedding customs and ceremonies rank as one of the pivotal in the system of
family rites. The phenomenon of the Hutsul wedding is a blow of the ancient Ukrainian folk traditions’ vitality on territory of
mountainous Ukraine. In spite of emergence of considerable quantity of innovative ritual elements in the early ХХІst century,
this wedding continues to keep a high level of conventionality. According to J. Zelenchuk, a degree of its preservation in this
area is considerably higher than on Boykivshchyna, Pokuttia and Lemkivshchyna. At the same time, somewhere certain ritual
elements go out of general use, although their sacral and ritual content clings in its entirety to the memory of respondents of
various ages.
The basis of the research is the field materials collected by the author in the villages of Verkhovyna District (IvanoFrankivsk Region). The paper deals with seven villages: Verkhnii Yaseniv, Zamahora, Zelene, Iltsi, Kryvopillia, Kryvorivnia,
and Usteriky. Also it defines the locally territorial specifics of ritual, attributive and terminological outline of wedding, as well as
retraces the dynamics of its changes over the last decades of ХХІst century. Chronologically, the field materials cover a range
of the mid-ХХth to early ХХІst centuries and are grounded on information received from women, aged 16 to 88, who married
in the time concerned or know about the wedding features according to the parental words.
The local character of spreading is observed in the customs, as follows: putting a lump sugar in a bride’s sock so as her future
husband to love her; while asking to a wedding, calling on the first house of happily married owners; inviting the first comer to a
wedding so as him not to damn; hiding the first kalach brought by guests so as there are no scuffles at the wedding; sitting down
on the fingers – as for many years, a bridegroom does not want to have children, so many fingers, she have to sit on at the first
sitting down to table after wedding ceremony; keeping the hewed corollas which, after folk beliefs, are eutherapeutic (a vapour
out of the ignited corolla was used for the fumigation of a sick child’s shirt).
Thus, if to deduce from the peculiarities of the Ivano-Frankivsk Region Verkhovyna District wedding ceremonies, the Hut
sul wedding (visilie) continues to keep a high level of authenticity revealing on the various levels of ritual structure – temporal,
locative, subject, agentive, and actional. Nevertheless, in the wedding tradition, there are a number of distinctions of even the
region’s adjacent districts that deserve a separate historical and ethnological research.
Koval-Fuchylo Iryna.Exequies on Kosivshchyna: Semantics and Nomination. The article analyzes nomination and
supporting verbalization of the Kosivshchyna exequies as a component of a integral cultural ritual text that describes the realities
of character, actional, subject, temporal, locative, and music codes.
The original characteristics of Hutsul funeral are abundant nomination of its participants; furthermore certain of them are
called with the wholly descriptive constructions: those who wash and pack; those who make a coffin; those who dig a grave.
So called are people during the dispensation of ritual offerings.
Today there are no functioning ritual games near a corpse in the examined area; however, the older generation happily recalls
them while being interviewed. Here and there the name lopatky has continued – a former nomination of the most common
popular game – to denote holding a wake over the deceased. On Kosivshchyna, these games took place the following night
after the defunct’s departure.
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The obligatory duty till the present day is a requirement of illuminating the room, where the dead lies, with a candle. They
believe that the electric light can harm a body. At the same time, today as a century ago, near the departed’s house, a bonfire
must be burnt. And a custom of giving a candle to a dying man remains unchanged.
Hitherto, for the people died unmarried a wedding flower is made and a ritual tree is embellished.
The Hutsul vernacular retains the original name of funeral repast – komashnia. We have recorded other names of this
obligatory ritual action as well: recollection, feast, funeral banquet. Serving a funeral repast before burial is a funeral local
peculiarity on the area under study. This moment is due to the region’s geographical characteristics: since a cemetery is often
very far from one’s house, many funeral participants, especially the elders, do not go back to the house of the deceased after the
cemeterial wake.
The ritual actions of the participants during a funeral repast are stipulated by their relationship with the departed. Here a
binary opposition related – unrelated is ostensible. The task of the deceased’s family is dispensing the ritual offerings: podavanyky.
The music code of the Hutsulshchyna obsequies is a ring of church bells (pozdvinne) Hutsul trumpets (trembitayut), dirges
(prychytuyut, prymovliayut), laments sung by a choir.
The research is carried out on the materials collected by the author during the expedition to Kosiv District (Ivano-Frankivsk
Region). For the purpose of diachronic comparative analysis, the fixations of the early XXth century funeral tradition have been
attracted.
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Momot Tina.Rural Youth of Ivano-Frankivsk Region: Socio-Cultural Realities. Under the conditions of depression
of Ukraine’s agricultural and economic sector, increasing rural depopulation, mass migration, both external and internal, of
villagers, there has been raised a burning issue of rural youth deprived of a decent standard of life and sufficient resources for
self-actualization in such a difficult situation.
The paper is based on the author’s field data collected during an ethnographic expedition to Ivano-Frankivsk Region, con
ducted by the M. Rylsky Institute for Art Studies, Folkloristic and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine
in 2012.
The main source base consists of interviews with the representatives of rural youth and village elders permitting us to retrace
the differences in vision of youth problems by the different generations. The field of research is within the confines of IvanoFrankivsk Region Kosiv District, allowing us to draw attention to the regional peculiarities of the issue under consideration.
According to statistics, the greatest difficulties in the living of rural youth are connected with a lack of job. There are little
options to earn on Kosivshchyna. Young people mostly help the elders to cultivate small plots (raising potatoes and corn), potter
about in the kaleyards, hay and take care of livestock. Extra money is earned by making souvenirs. In the villages near to resorts,
there is an opportunity sometimes to work at the sanatoria, or to practice green tourism. The respondents mention that the only
good business is a retail trade, both in their own villages and in other Ukrainian regions.
The region’s galloping growing unemployment naturally leads to augmentation of migratory activity. And whereas the in
ternal migration of rural youth is predominantly related to education, the Kosivshchyna external migration’s trends correlate to
a gender: mature women mainly choose Italy, where they take care of senior citizens, while men mostly work at the construction
sites in Russia (Moscow).
The leasure activities of rural youth are restricted to discos in the clubs, playing football, or TV and computer. The depres
sive economic circumstances lead to excessive alcohol consumption that takes place across the area under study. As to relation
ship of youth with older people, there is a dual situation: level of respect for the elders depends on breeding of a single individual
of the young.
Bidnoshyya Yurii. «Being a Raftsman was Very Honourable» (Ethnography of Rafting on Hutsulshchyna). On
Hutsulshchyna, as in other regions of the Ukrainian Carpathians, timber floating was one of the important economic activities
which had a long tradition and was widely practiced here. The advanced system of timber rafting structures and reliable ways of
fastening the rafts and steerage are indicative of a high level of timber floating development on Hutsulshchyna and mastery of
raftsmen. Rafting played an important role in the Hutsul economic life and ensured almost the region’s largest earnings for the
locals. The improvement of other modes of transport, first of all, expansion of railroad network, construction of special narrowgauge railways and road-building, resulted into ceasing the timber floating on Hutsulshchyna in the 1970s as unprofitable.
A number of publications deal with history, techniques and terminology of rafting in the Ukrainian Carpathians.
Oral history is important as well. In the article, we offer the narratives of Havrylo Kramar, a 30‑year-experienced timber
floater from Biloberizka village (Verkhovyna District, Ivano-Frankivsk Region), and Hanna Belmeha, a raftsman’s daughter
from Usteriky village of the same district. Their reminiscences on rafting are presented against the 1940s–1970s broader social
background: insurrectional movement, life of collective farmers, prohibition to schoolchildren from attending church, etc. The
dialectal and colloquial expressions are preserved in the texts.  A glossary, containing the lexemes capable of causing difficulties
when apprehending the texts (notably, local rafting vernacular and dialect words unintelligible to a wider audience), is attached.

156

http://www.etnolog.org.ua

Е

Fediv Iryna. Exiled to Develop Siberia… The article is based on the author’s field materials with the reminescences
of Olena Hadzhuk (née Lepkaliuk) on her family’s deportation to Siberia. Olena was born on September 18, 1931 in Staryi
Kosiv village (Kosiv District, Ivano-Frankivsk Region). She left a Kosiv eight-year (secondary) school, worked as a cheese
maker at the Kosiv cheese-making plant. She resides in Staryi Kosiv village. The members of Lepkaliuk family taken off to the
RSFSR’s Irkutsk Region Bratsk District Ozerne settlement in summer 1950 are Paraska Lepkaliuk (1890–1955), mother;
Yurii Lerkaliuk (1886–1983), father; Dmytro lerkaliuk (b. 1940), brother; Olena Lepkaliuk (b. 1931); Vasylyna Lepkaliuk
(1929–1984), sister; Vasyl Lepkaliuk (1934–2007), brother. Olena’s daughter, Zirka, was born in Siberia on July 20, 1955.
Her brother Mykhailo Lepkaliuk was condemned to the 25-year prison term and served time in the Mordovian ASSR.
By way of example of a family’s members there have been shown: the prerequisites for deportation of the Ivano-Frankivsk
Region Kosiv District Staryi Kosiv village dwellers to Siberia; an itinerary according to which the echelons with people coursed;
the peculiarities of their everyday life, nourishment and clothes arrangement; national structure of the deportees (Ukrainians,
Georgians, Uzbeks, etc.). A number of evidences concern a housing development under new conditions and the weapons against
numerous diseases, specifically of folk medicine. A reader’s notice is attracted to the descriptions of handcrafting conditions
(apiculture, woodworking and so on). Olena Hadzhuk emphasizes that the positive changes commenced occurring in 1953, after
J. Stalin’s death being marked by improvement of nutritional status, enhancement of clothes quality and raise of possibility to
receive education. The skills and attainments acquiring in Siberia applied first of all to a lumbering since the building of Bratsk
water power plant lasted at that time.
There are good reasons for an absence of the field data analysis inasmuch as, to our mind, a reader should conclude by
himself after running the narratives through his own system of historical reality’s interpretation.
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Novik Aleksandr. Self-Consciousness of the Ukraine’s Albanians: Ethnonym, Linguonym and Identity Markers
in Historical, Linguistic and Extralinguistic Contexts. On southern Ukraine, there are four villages of Albanian popula
tion: Odesa Region’s Zhovtneve (a former name for Karakurt) (Bolhrad District) and three Zaporizhzhia Region’s ones –
Heorhiivka (former name for Tiuyushky), Divnynske (former Taz), and Hamivka (former name for Dzhandran) (all – in
Pryazovske District). The ancestors of present-day Ukraine’s Albanians migrated out of the south-eastern Albania firstly to
Eastern Bulgaria (presumably in the XVIth–XVIIth centuries), and ca. 300 years later – inside the Russian empire. To our
time the Albanians preserve their local idiom, as well as settled ethnic self-consciousness. The 1998–2013 expeditions made it
possible to find out a considerable stratum of traditional culture’s numerous elements marked with the ostensible Balkan traits.
The bearers of Balkan identity may not speak natural language, know less about their ethnic history (or even not be ac
quainted with its principal periods), and also be unaware of the traditions, however they confidently reckon themselves among
the Albanian etnic community. The stable self-consciousness symbols – language, confession, commonality of the historical
past, involvement in general spiritual heritage and a value system – all determine a world-view of the modern Budzhak and
Near-Azov Albanians. The recent fieldwork permitted us to locate the provenance of this ethnic group thereby appreciably
altering the commonly approved scientific views on its history and language.
Bieriozkin Yuriy. Zoomorphic Earth Support (South-Asian Trace). The motif of zoomorphic earth support, wide
spread in West Eurasia, which is absent in the ancient regional literary monuments but popular in the folk Bible, parallels the
actual mythological ideas in the South and east of Eurasia. The research database has lately widened, so an opportunity oc
curred to suggest the specific explanations for the relevant folklore evidences. The latter make it possible for us to search after
the origins of respective ideas in South Asia. The article argues for the hypothesis of an Indian provenance of animals – holders
of earth, or at least an important role of the south-Asian cosmologies in shaping such images.
The variants where a fish as an earth support combines with a bull – holder of earth are generally localized to the south of
the area concerning only a fish. Every record point is situated within the bounds of Islamic spreading area albeit it is typical not
only of the Muslims. It was almost certainly the Muslims who have imported the motif to Africa, South Asia and Indonesia,
and most likely them to have disseminated to the Volga Basin and the Balkans. The following list also includes the cases when
a bull is conceived as standing not on a fish but on a toad (Fulbe), or a crab (Maris) since, in other respects, the corresponding
texts do not differ from those according to which the universe rests on a fish.
Whereas to the south and south-west of the spreading area of a motif of vague fabulous whale as an earth support, a zone
stretches where a fish and a bull combine with each other, a different trend is outlined in the east and north of Asia. There an
earth-supporting fish is identified with a specific species. In the Far East a fish is not only properly named but also realistically
depicted or portrayed.
The mapping of the conceptions on fish and bull as the earth supports shows that there is no discourse on the universals
coming into being independently in the different cultures. When creating an electronic catalogue of the folkloric and mythologic
motifs, upon which the article is based, the information all over the world has been studied. Therefore one may assert that the
conceptions under consideration are typical of exactly those regions of populated universe having come into our consideration as
oppose to other areas where there are no similar cosmological patterns.
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The motif of a bull – holder of earth has another provenance as compared to the chtonic fish: it is absolutely unusual for
the Siberian and Mongolian texts. In the cosmology of the north-east Indian Tibeto-Burmans (Apatani, Dafla, Gallong, Miri,
Aka, Tagish), the earth is supported by a bizarre entity – an ox, elephant, or another animal which has no extremities and any
other protruding limbs at all, or otherwise, it has more such members than a real mammal can have.
Thus, the various elements of a cosmological pattern earth on bull, bull on fish had been forming on the territory among
Iran, India and South Siberia. In the era of violent nomadic migrations and spreading of world religions in their canonical and
apocryphal forms, these motifs became detached from their ancient roots in concrete ethnic traditions and passed into the east
European and west Asian folk persuasions.
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Sauliak Bohdan. Woodwork in the Late XIXth – Early XXth Centuries Podillia Ukrainian Housekeeping and
Traditional Way of Life. The article shows the place and role of woodwork in the Podillia Ukrainian housekeeping and tradi
tional way of life. The author presents a brief analysis of the research on the topic’s separate aspects. The largest contribution to
woodworking elaboration has been made by G. Alexandrovych, V. Horlenko, M. Hlushko, T. Bohomazov etc.
Using a conditional division of woodwork, we considered the household equipment, furniture, transport vehicles and tools.
Such a differentiation allowed of demonstrating the value of woodwork, which had actually been penetrating into all spheres of
life activity, in the daily life of Podillia populace.
It is indicated that the most of the woodwork belonged to the group of household equipment. These were: tubs, barrels,
vats, buckets, kneading-troughs, churns, troughs, zhluktas (a kind of tub for bucking), spoons, ladles, pounders, rolling pins,
pestles, saltcellars, table tops, etc., used in almost every peasant household due to their considerable facilitation of the popula
tion’s everyday life.
Also there is a separate presentation of a large group of traditional domestic furniture, including: bench, dining table, chest,
shelf for depositing the dishes, plank bed, peg for clothes, chairs, settees, cradle, etc. In addition to practical using in everyday
life, they composed a certain interior organization of Podillia peasant’s cottage.
The next group of woodwork covers the Podillia traditional transport vehicles, notably carts, arbas (a kind of bullock cart),
beztarkas (a kind of high-sided vehicle for bulk traffic) and sleighs. This article also shows information on their most commonly
used types and the structure.
One more group of woodwork consists of the variety of tools dividing further into two subgroups: agricultural implements
and tools of cottage industry. The former embraces the most common tillage tools (wooden plough, plough, harrow) and har
vesting tools (scythes, rake, fork, flail). The latter includes the wooden weaving tools, such as a loom, spindle, spinning wheel,
and so on.
In sum, the article represents a considerable part of material complex of the late XIXth – early XXth centuries Podillia
ethnic culture. It should be noted that the woodworking craft was almost a crucial factor of a peasant’s living space arrange
ment, from abode to household tools and things, which is evidenced by its extensive application in the period under review. The
findings and conclusions of this paper will be useful to historians, local historians, ethnographers, museum workers to study and
reconstruct the handicraft techniques concerned.
Semenova Oksana. Production of the Late XIXth – Early to Mid-XXth Centuries Middle Overdnipro Land
Artisans-Tanners. The tanning handicraft industry was an important sector of economic activity of the Middle Overdnipro
Land Ukrainians because it provided the population with the leathers and furs. However it has been scantily explored by the
scientists until recently, which is the reason why it established a scientific rationale for choosing this research issue as timely. The
author made mention of the main centers of tanning handicraft industry on the Middle Overdnipro Land and enumerated its
choice: leather and fur outerwear, boots, belts, fur caps, leather mittens, horse harness, leather bands, leather bags, etc. Also
there is an analysis of the regional peculiarities of cut, decoration, names and popularity of the main kinds of fur winter outwear
(sheepskin coats and cloth-covered sheepskin coats), fur hats, leather belts, boots and shoes in Kyiv, Chernihiv and Poltava
provinces. There have been presented the original materials about such elements of peasant dress and footgear as sheepskin
coats and boots, received from the eyewitnesses – inhabitants of Kyiv and Chernihiv regions in the second half of the XXth
century. A symbolism of sheepskin coats in the Ukrainian natal, building and wedding rites and customs has been defined as
well. The author retraces the urban influence on peasants’ way of life which has equally affected both clothes and footwear.
Old forms of garments have been changing into new ones of a type of urban overcoats and jackets [kufaika (jersey), vatianka
(quilted jacket), vatashnyk, chumarka (a kind of men’s light overcoat)]. And the shoemakers commenced making unisex box
calf boots. It was found that clothes were strongly indicative of stratification of the peasantry: wealthy families covered sheepskin
coats with cloth, furred them or decorated with fur, while the poor often did not have any outwear (particularly it had a lot to do
with children). Only the well-to-do girls and women could afford elegant goatskin shoes and boots. The author points out that
since spreading of manufacture in the early 20th century, the traditions of artisans-tanners, furriers and sheepskin coat mak
ers had been declining. Up to the late 1950s the homemade leather styling had been evolving partly in the traditional centers
permanently decreasing till the episodic orders.
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Журнал «Народна творчість та етнологія» висвітлює питання теорії, історії та сучасного
стану народної культури, а саме: словесної, музичної та пісенної народної творчості (фольк
лор), хореографічної народної творчості, народного образотворчого мистецтва, народного
побуту (етнографії), театральної і кінематографічної самодіяльності, а також публікує
нові зразки народної творчості, критично-бібліографічні огляди нових видань, інформацію з
питань народної творчості та етнографії, де відображено досягнення в галузі культури укра
їнського та інших слов’янських народів.
Постійні рубрики: Статті; Розвідки і матеріали; Дослідження з історії науки та культу
ри; З експедиційних матеріалів; Публікації; З архівів, колекцій та рідкісних видань; Трибуна
молодого дослідника; Ювілейні та пам’ятні дати; Критика та бібліографія; Огляди, рецензії,
анотації; Хроніка.
Статті та інші матеріали (крім листів) подаються до редакції українською мовою, обся
гом не більше одного друкованого аркуша.
До статті додається резюме (600–800 знаків) українською, англійською та російською
мовами.
Статті подавати в комп’ютерному наборі – як текстовий файл без переносів у словах у
текстовому редакторі Microsoft Word у розширенні RTF на стандартній дискеті; можна
надсилати електронною поштою.

