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ХРИСТИЯНСЬК А РЕЛІГІЙНІСТЬ У ТРА ДИЦІЙНІЙ
К А ЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ:
АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Володимир Дяків
УДК 398.3(=161.2):27
У статті окреслено основні аспекти дослідження християнської релігійності в системі традиційної календарної об‑
рядовості українців. Обґрунтовано потребу продовжити студії над проблемою пов’язаності української етнокультурної
традиції з релігійним світоглядом народу та необхідність докладно дослідити форми народної релігійності українців.
Простежено динаміку фольклорного тексту й розвиток давніх традиційних вірувань та уявлень про добро і зло, гріх і
покарання, гріх і покаяння, а також про кінець світу чи його «оновлення» тощо.
Ключові слова: народна релігійність, календарна обрядовість, традиція, вірування, функціонування.
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The main aspects of the Christian religiosity investigation in the system of Ukrainians traditional calendar rituals are
defined. The necessity to continue the studies on the problem of the Ukrainian ethno-cultural tradition connection with the
religious outlook of the people and the need to investigate thoroughly the forms of Ukrainians national religiosity is proved. The
dynamics of folklore text and the development of ancient traditional beliefs and notions about good and evil, sin and punishment,
sin and repentance, as well as the end of the world or its renewal, etc. are considered.
Keywords: folk religiosity, calendar rites, tradition, beliefs, functioning.

до тих цікавих актуальних наукових проблем,
які нині залишаються ще мало й недостатньо
дослідженими, у тому числі і в етнологічній на‑
уці. Про це свідчать і дискусії, які час від часу
розгортають на сторінках сучасних наукових
видань закордонні (американські, польські,
білоруські, російські) вчені з приводу базового
науково-теоретичного термінологічного апара‑
ту стосовно цієї теми, а також інших дотичних
питань [20; 19; 18; 27]. У вітчизняній науці ця
проблема має свою традицію (на наукову літе‑
ратуру, яка безпосередньо чи опосередковано
стосується зазначеної проблематики, поклика‑
ємося далі, розглядаючи конкретні питання).
Мета пропонованої розвідки – окреслити
основні аспекти дослідження народної христи‑
янської релігійності в системі традиційної ка‑
лендарної обрядовості українців, обґрунтувати
потребу продовження студій над проблемою
пов’язаності української етнокультурної тради‑
ції з релігійним (власне християнсько-релігій‑
ним) світоглядом народу й необхідність доклад‑
но дослідити, реконструювати форми народної
релігійності та ввести в науковий обіг сучасної
етнології і фольклористики тексти календарної
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Народні релігійні вірування є важливим
компонентом свідомості народу і його тради‑
ційної культури, що пов’язаний з давніми уяв‑
леннями про надприродне божественне начало
навколишнього світу і буття в ньому людини.
У різні періоди розвитку людства народні ре‑
лігійні вірування мали різний характер.
Уже за нашого часу, на початку ХХІ ст.,
особливо гостро відчувається потреба у звер‑
ненні до традиційних імперативів християн‑
ського віровчення, властиво, устоїв народної
релігійності основного, корінного контингенту
населення країни на сьогодні. Ці так звані не‑
писані канони, моральні імперативи, що осно‑
вані на християнському віруванні й водночас
закорінені в давній традиції українців, що
часто спричиняють моделювання поведінко‑
вих ситуацій, особливо під впливом тих чи тих
історичних, суспільно-політичних чи інших
подій, якраз і були та й нині ще залишаються
головними чинниками більших чи менших спа‑
лахів народної релігійності.
Отже, питання проявів народної релігійнос‑
ті в етнокультурній традиції українців загалом
і календарній обрядовості зокрема належить
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Ритуально-звичаєві дійства та усна народна
творчість на цю тему не раз привертали увагу
різних збирачів і дослідників, серед них – етно
логів, фольклористів та істориків XIX – по‑
чатку XX ст. Відомі українські й зарубіжні
вчені неодноразово вказували на невідкладну
потребу дослідження низки питань стосовно
проявів народної релігійності, що відбувалися
в різні часи в різних народів (і продовжують
відбуватися). Однак і досі ця тема ще недо‑
статньо вивчена. Не випадково Михайло Гру‑
шевський у другій книзі четвертого тому своєї
«Історії української літератури» закцентував на
потребі студіювання усної народної словесності
й писемної творчості релігійного змісту, влас‑
не творчості на «теми релігійного походження
або глибше закрашені релігійним елементом,
у своєму складі або в уяві людини приведені в
зв’язок з тими головними категоріями гадки, на
котру спирався релігійний світогляд епохи» [6,
с. 5]. І, властиво, уся ця книга присвячена ха‑
рактеристиці української «словесної творчості»,
переважно фольклорної, пов’язаної з «релігій‑
ним світоглядом». Учений зазначив, що ця тема
«досі майже не студіювалась», тому і його пра‑
ця, яку він назвав «начерком», «не може мати
претензій до повноти і бажаної суцільності» [6,
с. 6]. Насправді ж ця книга за широтою охо‑
плення матеріалу та глибиною його осмислення
й досі залишається неперевершеною, унікаль‑
ною в українській науці.
Подальша наукова розробка зазначеної
проблеми (проявів народної релігійності) з
охопленням матеріалу пізнішого часу й аналі‑
тичним осмисленням його різних аспектів до‑
сліджуваної теми народної релігійності в об‑
рядовості українців є, без сумніву, потрібна та
актуальна.
З цього погляду особливо важливий і ціка‑
вий пласт фактичного матеріалу теми становить
календарна обрядовість українців. Уже в той
час нею зацікавилися українські дослідники –
етнологи, історики, фольклористи. Зібрано ве‑
ликий і різноманітний текстовий матеріал до від‑
повідної теми, у наукових і науково-популярних
виданнях опубліковано низку статей і розвідок.
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обрядовості, у яких відображено прояви народ‑
ної християнської релігійності українців.
Форми народної релігійності виникали на
основі світоглядних переконань давніх предків,
їхнього світорозуміння, релігійних вірувань і
культів та під впливом певних суспільно-істо‑
ричних подій, переважно в середовищах віру‑
ючих. Своїм корінням вони сягають тих давніх
часів, коли викристалізовувалася народна ре‑
лігійність, формувалися народні релігійні уяв‑
лення, за словами французького дослідника
Еміля Дюркгайма, як глибоко суспільне яви‑
ще, як «колективні уявлення, які відтворюють
колективну дійсність» [9, с. 13]. Ці уявлення
кристалізувалися, утілювалися в певні вер‑
бальні (легенди, перекази, пісні тощо) і поза
вербальні структури (звичаї, ритуали тощо) та
відзначалися поширеністю й популярністю у
свій час. Ці твори та дійства мали різне похо‑
дження, сфери побутування й функціонуван‑
ня, по‑різному сприймалися в тому чи іншому
середовищі. Своєрідне відображення народної
релігійності простежується на матеріалі давніх
верств обрядової народної поезії, казок, ле‑
генд, переказів та ін.
Описи ритуально-звичаєвих дійств та укра‑
їнська усна народна творчість (відображення
народної релігійності в українському фольклорі
та фольклористиці, зокрема, через вірування
в чуда, розглядаємо в окремому досліджен‑
ні [10]), що пов’язані з релігійними уявленнями,
містяться і в давніх писемних пам’ятках (літо‑
писні оповідання, «Києво-Печерський пате‑
рик», апокрифи та ін.). Ці дійства й пов’язана з
ними творчість знаходили вдячний ґрунт у на‑
родному середовищі, тому їх багато з’являлося
і в пізніші часи, до сьогодення включно. Поява
й поширення цих звичаєво-обрядових дійств
і пов’язаних з ними творів особливо активізу‑
ються в час підвищеної духовної напруги в сус‑
пільстві, воєн, стихійних лих, пошесті, голоду,
релігійних рухів тощо. Позаяк за змістом вони
стосуються здебільшого релігійної тематики,
то найбільш типовим і сприятливим ґрунтом їх
функціонування є середовища віруючих, груп
паломників.
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У цьому, головним чином, і полягає новизна
пропонованого дослідження.
У зв’язку з історичними обставинами пи‑
тання народної християнської релігійності в
календарній обрядовості українців в умовах
більшовицької окупації були свого часу мало‑
доступними для дослідження, головно через
те, що як вираз суспільних, небажаних для па‑
нівного режиму настроїв були відразу офіційно
затавровані як явище, вороже до більшовиць‑
кої влади. Утім, зусиллями збирачів у різних
місцях України переважно уже з початку XIX
та до початку XX ст. зафіксовано чималий
текстовий матеріал і цінні відомості про ньо‑
го. Частково цей матеріал було використано в
низці публікацій, зокрема у трактаті Зоріана
Доленги-Ходаковського (псевдонім Адама
Чарноцького) «Про Слов’янщину перед хрис‑
тиянством» (1818) [26], працях І. Вагилевича
[29; 30], Я. Головацького [5], розвідці чесько‑
го етнографа Франтішека Ржегоржа про на‑
родний календар бойків (де докладно подано
паспортизовані відомості про традиційні віру‑
вання, звичаї та обряди, пов’язані з основни‑
ми циклами й заняттями господарського року
селянина [28]), яку пізніше значно доповнив
і конкретизував М. Зубрицький своєю роз‑
відкою про народний календар бойків [12],
у праці М. Сумцова «Хлеб в обрядах и пес‑
нях» (Харків, 1885), у змістовній розвідці про
побут і народні звичаї бойків І. Кузіва «Жит‑
тя-буття, звичаї і обичаї гірського народу»
(«Зоря», Львів, 1889, № 15–21), у періодиці
та пресі від різних місцевих дописувачів [11,
с. 30, 31, 77–78, 199, 201], у працях учених
радянського часу [21; 17; 13; 16; 2] та ін.
Дослідницьке осягнення й осмислення цього
матеріалу, звісно, було обмежене можливостями
часу й умовами. Названі автори могли охопити
увагою далеко не всі фактичні дані й належним
чином заглибитися в їхній зміст та соціокуль‑
турний контекст. Дехто розглядав цей матеріал
з кон’юнктурних офіційних позицій. Однак те,
що було зроблено в XIX та середині XX ст.
щодо вивчення цієї теми, передусім збору від‑
повідного матеріалу, становить основний і над‑
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Однак уже наприкінці 1920‑х років ця тема
була наглухо закрита для наукових досліджень,
а її матеріали запроторено в архіви. Після не‑
чуваних за своєю жорстокістю репресій кінця
1920-х – початку 1930‑х років, колективізації,
Голодомору та інших жорстоких заходів тота‑
літарного режиму про дослідження питань на‑
родної християнської релігійності в традиційній
культурі українців уже не могло бути й мови.
Проте календарна обрядовість цієї тематики не
зникла безслідно. Вона відроджувалася, про‑
довжувала функціонувати, набувала нового ви‑
яву й пізніше.
Немає якоїсь докладнішої інформації та‑
кож стосовно розпрацювання теми народної
християнської релігійності в календарній об‑
рядовості українців і в діаспорній науці. Дея‑
ких дотичних до неї питань ескізно торкається
американський дослідник Вільям Нолл [19,
с. 15]. Сучасний учений професор Загребсько‑
го університету (Хорватія) Євген Пащенко
підготував збірку матеріалів з передмовою, де
певне місце займають і етнографічно-фольк
лорні матеріали окресленої теми [24]. Відомо,
що ця тема не раз свого часу привертала ува‑
гу відомого етнографа і фольклориста Олекси
Степового (псевдонім Олекси Воропая), як‑от
суголосна народна творчість, що пов’язана з
подіями Другої світової війни [22]. Утім, особ
ливо цінним із цього погляду є зібраний ма‑
теріал, що був опублікований у праці «Звичаї
нашого народу. Етнографічний нарис» (Мюн‑
хен : Українське видавництво, 1966) [3].
Лише в умовах незалежності України
з’явилася можливість повернутися до дослі‑
дження цієї теми. Отож, наукова доцільність
нашої розвідки зумовлена як потребою про‑
довжити студії над проблемою пов’язаності
української етнокультурної традиції з релігій‑
ним (власне християнсько-релігійним) світо‑
глядом народу, так і необхідністю докладно
дослідити, реконструювати форми народної
релігійності та ввести в науковий обіг сучасної
етнології і фольклористики тексти календарної
обрядовості, у яких відображено прояви на‑
родної християнської релігійності українців.
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Отже, метою дослідження є спроба до‑
кладно вивчити явище народної християнської
релігійності в етнографічно-фольклорних ма‑
теріалах календарної обрядовості українців,
а також дотичні історичні відомості та з’ясувати
на цій основі особливості (специфіку творення,
функціонування, середовище, ідейно-змістові
та художньо-стильові риси тощо) і в такий спо‑
сіб об’єктивно і якомога повніше показати одну
з істотних складових українського етнокультур‑
ного й фольклорного процесу XIX – початку
XXI ст., визначити її місце й особливості в істо‑
рії української традиційної культури та духов
но-релігійної народної творчості.
Досягнення цієї мети в дослідженні перед‑
бачає завдання висвітлити низку історикокультурологічних, теоретико-методологічних
та прикладних питань, зокрема з’ясувати, на‑
скільки процес виникнення та функціонування
народної християнської релігійності в системі
традиційної календарної обрядовості укра‑
їнців представлений в архівних фондах, при‑
ватних збірках, дослідженнях. На основі цих
відомостей окреслити географію виникнення
й поширення проявів народної християнської
релігійності в календарній обрядовості укра‑
їнців, визначити основні осередки зароджен‑
ня та головні шляхи й засоби розповсюджен‑
ня. Також зібрати й розглянути відомості про
переслідування радянською владою цієї об‑
рядовості, її виконавців та популяризаторів.
Щоб з’ясувати, наскільки ці форми народної
християнської релігійності й пов’язані з ними
уявлення та вірування збереглися, необхідно
провести польові дослідження в місцевостях
найбільшого їх поширення, зокрема на тере‑
нах Покуття, Опілля, Поділля, Слобожанщи‑
ни тощо. Крім того, потрібно проаналізувати
прояви народної християнської релігійності
в системі календарної обрядовості українців;
дослідити, як згасають давні дохристиянські
елементи, отримують переосмислення в різних
регіонах і в різний час, як іде процес христи‑
янізації, зокрема, на прикладі язичницьких
коляд у зимовій обрядовості, які дійшли доте‑
пер, як язичницькі елементи входять у христи‑
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звичайно цінний доробок та фактологічний
фонд для продовження її дослідження. Згодом
таке студіювання впродовж наступних деся‑
тиліть радянської дійсності стало неможливим
і навіть згадки про християнську релігійність
і пов’язану з нею духовну творчість зникли з
етнологічно-фольклористичних праць того часу.
Не досліджували цю тему і в діаспорі.
За теперішнього часу в живій пам’яті на‑
роду, як показали наші польові обстеження,
з тих специфічних форм народної релігійнос‑
ті збереглося дуже небагато й здебільшого
фрагментарно – деякі ритуально-звичає‑
ві дійства, пов’язані з ними тексти (головно
фольклорні), відомості про надприродне, про
чудеса, вірування та уявлення про ці надпри‑
родні явища тощо.
Територіально й хронологічно зосереджу‑
ється увага на охопленні етнографічних регіо‑
нів України в період першої половини XIX –
початку XXI ст.
Властиво, нашим завданням було деталь‑
но розглянути функціонування народної ре‑
лігійності в системі календарної народної об‑
рядовості українців. У нечувано складних
трагічних умовах панування атеїстичного
більшовицького режиму в XX ст., коли від‑
бувалося викорінення традиційних моральнорелігійних устоїв місцевого населення з метою
його остаточного поневолення й утвердження
атеїстичної російської комуно-більшовиць‑
кої влади, певні форми народної релігійності
мали б знайти особливий розвиток, зокрема,
у календарній обрядовості в середовищі пе‑
реслідуваного корінного суспільства. Таких
висновків ми дійшли вже в попередніх своїх
працях. До того ж підтвердження такої думки
прочитується і в певних роботах попередни‑
ків, що прямо чи дотично торкаються окремих
питань народної релігійності в етнокультурній
традиції українців: Зоріана Доленги-Хода‑
ковського [26], Івана Вагилевича [29–30],
Якова Головацького [5], Павла Чубинського
[23], Михайла Грушевського [6], Івана Фран‑
ка [25], Володимира Гнатюка [4], Василя
Кравченка [15], Романа Кирчіва [14] та ін.
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родну християнську релігійність у системі тра‑
диційної календарної обрядовості українців,
доцільно використати історично-культуроло‑
гічний метод. До аналізу народної християн‑
ської релігійності в системі традиційної кален‑
дарної обрядовості українців з аналогічними
явищами в попередній традиції українців та
інших народів (наскільки це можливо) варто
застосовувати порівняльно-типологічний під‑
хід. Під час розгляду структурно-змістових
компонентів цієї обрядовості й відповідної
творчості, функціональної семантики та гене‑
тичних зв’язків, просторової та часової дина‑
міки досліджуваних етнокультурних, фольк
лорних явищ слід використовувати елементи
структурно-типологічного й географічного ме‑
тодів етнології та фольклористики.
Праця була б спробою узагальнювального
етнологічно-фольклористичного дослідження
народної християнської релігійності в системі
традиційної календарної обрядовості українців;
вивчення низки питань, що залишилися поза
увагою попередніх дослідників. На основі по‑
рівняльного аналізу специфічних форм народ‑
ної релігійності простежуються характерні про‑
яви динаміки фольклорного тексту і своєрідна
трансформація, розвиток давніх традиційних
вірувань та уявлень про добро і зло, гріх і пока‑
рання, гріх і покаяння, а також про кінець світу
чи його «оновлення», прихід антихриста та ін.
Таке дослідження ввело б у науковий обіг су‑
часної етнології та фольклористики значний ар‑
хівний і новий польовий матеріал.
Матеріали, положення й висновки робо‑
ти розширили б погляд на етнокультурний і
фольклорний процес в Україні, зокрема, на ту
частину народної творчості, яка за своїм духом
та ідейним змістом була опозиційною до біль‑
шовицького режиму й переслідувалася ним.
Аналітичні матеріали й текстологічні спосте‑
реження проведеного вивчення народної хрис‑
тиянської релігійності в системі традиційної
календарної обрядовості українців спрямову‑
ють увагу до поглибленого дослідження спе‑
цифіки творення й розвитку форм народної
релігійності та фольклоротворення у зв’язку
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янські вірування (наприклад, нехристиянські
атрибути – кутя, дідух); показати ставлення
офіційної церкви до таких процесів.
Ці та інші похідні від них питання повинні
бути в полі уваги автора, пошукового й аналі‑
тичного спрямування дослідження.
Джерельною базою дослідження є голов‑
но опубліковані в XIX – на початку XX ст.
праці стосовно цієї теми; публікації етно‑
графічних матеріалів та фольклорних творів
згадуваних та деяких інших українських до‑
слідників; матеріали Архівних наукових фон‑
дів рукописів та фонозаписів Інституту мис‑
тецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України [1], Дер‑
жавного архіву Вінницької області [7]; польові
записи автора (зроблені у 2002–2004 роках
у Вінниці та Браїлівському, Калинівському,
Козятинському, Шаргородському й інших
районах Вінницької обл.; у 2008 році в Яво‑
рівському та Мостиському районах Львів‑
ської обл., Корсунь-Шевченківському районі
Черкаської обл.; у 2009 році в Черкаському та
Звенигородському районах Черкаської обл.;
у 2010 році в Канівському районі Черкась‑
кої обл.; до них були долучені записи, зроблені
у Львові та Львівській обл., у Києві (у 2001–
2006), Рогатинському (2012), Коломийському
(2013), Тлумацькому (2014), Снятинському
(2014–2015) та Городенківському (2016) ра‑
йонах Івано-Франківської обл., Сколівському
районі Львівської обл. (2018) тощо; ці за‑
писи віддзеркалюють стан збереженості на‑
родної християнської релігійності в системі
календарної обрядовості українців у народній
пам’яті [8]); літературні матеріали; мемуарис‑
тика; епістолярій сучасників; тогочасні публі‑
кації преси; збірники етнографічних матеріалів
та фольклору для порівняльного зіставлення з
досліджуваним матеріалом; етнологічні пра‑
ці, а також праці з історії та теорії фольклору;
розробки окремих питань даної проблеми та
інші дослідження.
Розглядаючи етнокультурний та фольк
лорний процес, народно-мистецькі явища і
суспільно-політичні події, які вплинули на на‑

70

www.etnolog.org.ua

Акт уа льні україністичні ст удії: нові смисли та інтерпретації

з конкретними суспільно-політичними, соці‑
альними й культурними умовами та потребами
свого часу. Положення, висновки, фактологіч‑

ні відомості цієї праці можуть стати в нагоді
дослідникам різних питань народної культури
українців.
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Е

Summary

ІМ

Ф

Folk religious beliefs are the important component of the people consciousness and traditional culture.
It is connected with the ancient concepts on the supernatural-divine origin of the surrounding world and the
person existence in it. The issue of the national religiosity manifestation in the Ukrainians ethno-cultural
tradition in general and calendar rites in particular belongs to such interesting urgent problems, which are
little and not enough studied, especially in Ethnology.
The work is aimed to consider the main aspects of the Christian religiousness investigation in the
Ukrainians traditional calendar rites, to prove the necessity to continue the studies over the problem of  
Ukrainian ethno-cultural tradition connection with religious (the Christian-religious properly) world-view of
the  nation and the need to investigate thoroughly the forms of people religiosity and to introduce the texts of
calendar rites, reflecting the manifestations of Ukrainians national Christian religiousness into the scientific
circulation of modern Ethnology and Folkloristics.
As our field investigations have shown, nowadays people remember not much fragments from those
specific forms of national religiousness. These are chiefly some ritual-customary performances, the texts
(folklore for the most part), connected with them, information about the supernatural phenomena, miracles,
beliefs and the notions on them, etc.
The scientific novelty of the work is mainly in the argumentation of the studies extension over the
problem of the Ukrainian ethno-cultural tradition connection with the people religious world-view. It is
also in the definition of the main aspects of the national religiosity investigation in the Ukrainians calendar
rites system.
Such work enables to prepare the extended study of the national Christian religiousness in the Ukrainians
traditional calendar rites in Ethnology and Folkloristics; to consider a number of issues, which have not been
noticed by anterior scientists. The typical manifestations of the folklore text dynamics and the peculiar trans‑
formation, development of ancient traditional beliefs and notions about good and evil, sin and punishment,
sin and repentance, as well as the end of the world or its renewal, the antichrist coming, etc. are considered
on the base of the comparative analysis of the national religiousness specific forms. Such investigation should
introduce a considerable archival and new field material into scientific circulation of modern Ethnology and
Folkloristics.
Keywords: folk religiosity, calendar rites, tradition, beliefs, functioning.
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