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У статті проаналізовано специфіку методологічних пошуків Франка-компаративіста. Відзначено збалансо-
ваність, продуманість і значний евристичний потенціал Франкових фольклористичних праць, які виконано в 
контексті наукових змагань порівняльно-історичної школи. Увагу загострено на розгортанні центрального для 
дослідника питання співвідношення «свого» і «чужого» у національній уснословесній традиції. Осмислено, як на 
основі докладного вивчення широких пластів книжно-фольклорного матеріалу І. Франко практично реалізовував 
свої теоретичні побудови.

Ключові слова: порівняльно-історична школа, методологія, національний, космополітичний, міжкультурні 
контакти.

На початкових етапах становлення наукової 
фольклористики одним із найбільш запотре-

буваних і продуктивних прийомів стало порівняльне вивчення явища. Уже міфо-
логи як представники першої академічної фольклористичної школи, що з різною 
інтенсивністю розвивалася у декількох напрямах, працювали головно над ідеєю 
порівняльно-міфологічного студіювання уснословесних творів (Я. Грімм). Оціню-
ючи цей етап функціонування міфологічної школи, Л. Білецький зазначив, що до-
стосування порівняльних студій до вивчення мов дало змогу міфологам «заглянути 
в найвіддаленіші кутки старовини та людського життя взагалі і для історії якогось 
народу видобути звідти ті культурні вартості, в яких якась народність, нація прояв-
ляється якнайяскравіше, якнайсамостійніше і в формах якнайтиповіших» [1: 75–76]. 
На основі порівняння будували свої праці також адепти міграційної школи. Послі-
довники теорії Т. Бенфея, щоправда, скеровували евристичний потенціал компа-
ративного аналізу передусім на з’ясування генетичної спорідненості явищ та шля-
хів їхньої міжнародної мандрівки. Успішна апробація порівняльних досліджень у 
контексті методологічних побудов різних фольклористичних шкіл, особливо після 
окреслення їхньої перспективності в межах «теорії наслідування», дала можливість 
позбутися статусу інтеграційного елемента тої чи тої доктрини і вийти на рівень 
самостійного «поступування». Власне кажучи, міграційна школа, розширивши го-
ризонт наукових зацікавлень, «вибилася» за поля Бенфеєвих теоретичних побудов 
і поступово перетекла у нове русло школи порівняльно-історичної (компаративіс-
тичної). Відтак, саме у другій половині ХІХ ст. порівняльно-історична школа оста-
точно утверджується як самодостатня парость у поліфонії методологічних пошуків 
європейського уснословеснознавства.

ІСТОРІЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
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Проводячи демаркаційну лінію між міграційною школою та компаративістич-
ною, потрібно відзначити, що представників першої передусім цікавило вихідне 
джерело певного сюжету, теми, ідеї, мотиву та можливі шляхи їхньої міграції, тоді 
як для адептів другої першочерговим стало з’ясування питання синтезу «чужо-
го і свого добра» у фольклорній традиції, збагнення дієвих критеріїв апперцепції 
генетично чужих елементів на національному ґрунті, окреслення етапів їхнього 
проникнення в духовну культуру етносу-реципієнта. «Представники традицій-
ного «бенфеїзму», – зазначав В. Петров, – свою увагу зосереджували виключно на 
питанні руху фольклорних творів в просторині. Звідси – увага, переважна і ви-
ключна, до творів з тотожним сюжетом і тотожним текстом. Дослідник вишуку-
вав тотожні тексти на різних територіях і у різних народів. Розвиток фольклорної 
теми, фольклорного сюжету в процесі внутрішнього їх самозаперечення на окре-
мих історичних етапах, ступені розвитку теми і сюжету не притягували їх уваги» 
[15: 26]. За В. Петровим, порівняльно-історична школа, на відміну від школи запо-
зичення, відмовилася від механістичного принципу «першого поштовху» і прова-
дила дослідження, вирішуючи набагато більший комплекс завдань.

Основне вістря дослідницьких потуг компаративісти спрямували на «виявлен-
ня спільного та особливого» [34: 211] у фольклорній традиції різних народів. Від-
так компаративізм розвивався у двох руслах: перше – спрямоване на відшукування 
тих елементів, які є запозиченими, органічно вплетеними у фольклорну традицію 
народу, що сприймає, друге – передбачало з’ясування на основі розлогих порів-
няльних студій того, що в усній словесності певного етносу є власне національним, 
автентичним і не зустрічається у фольклорі інших. На українському ґрунті оби-
два напрями компаративістичних пошукувань яскраво презентовані у науковому 
дискурсі М. Драгоманова. Розглядаючи їхню практичну реалізацію у студіях до-
слідника, Я. Гарасим говорить про так званий «космополітичний» та «національ-
ний» вектори порівняльних розслідів [4: 141]. «Національний» стрижень домінує 
у ранніх студіях М. Драгоманова («Відгук лицарської поезії в руських народних 
піснях: пісні про «Королевича»), а «космополітичний» особливо відчутний у піз-
ніх працях ученого («Слов’янські перерібки Едіпової історії»). Фахово, на найви-
щому науковому рівні виконані фольклористичні студії М. Драгоманова, в яких 
превалював «порівняльно-історичний» акцент, мали значний резонанс і стиму-
лювали багатьох уснословеснознавців продовжити успішне використання апро-
бованих методологічних схем щодо нового матеріалу, який потребував глибшої 
аналітичної оцінки. Зважаючи на успішні в багатьох моментах результати компа-
ративізму, цей методологічний підхід заімпонував одному із найавторитетніших 
українських фольклористів – І. Франкові. Учений вельми позитивно оцінював здо-
бутки зазначеної школи, успішно послуговувався її методологією, опрацьовуючи 
той матеріал, повноцінне осмислення якого без компаративного аналізу було б 
неможливим. Розглядаючи тенденції методологічних пошуків європейської гу-
манітаристики, І. Франко однозначно стверджував, що у другій половині ХІХ ст. 
«виробилася нова школа, т. зв. порівнююча, що дала блискучі здобутки, особливо 
на полі дослідів усної словесності…» [25: 9]. При цьому у багатьох своїх студіях 
виразно заявляв, що «порівняне історико-літературне трактування предмета яв-
ляється… conditio sine qua non*» [29: 371].

Здобутки І. Франка у контексті розвитку порівняльно-історичної школи ціка-
вили багатьох науковців. Попри очевидну ідеологічну запрограмованість глибоко 
і до певної міри об’єктивно оцінює компаративістичні пошуки І. Франка О. Дей. 
Автор монографії «Іван Франко і народна творчість» цілком справедливо до пози-
тивних моментів наукових прямувань фольклориста зараховує прагнення вповні 

* Обов’язковою умовою (лат.)
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висвітлити передусім національний первень словесності, а вже потім вивчати чу-
жорідні впливи, які виконують лише допоміжну функцію (оте розростання в ши-
рину) і органічно вплітаються у канву традиції, пройшовши багатоетапну селек-
цію. З аналогічною думкою виступав В. Петров, який констатував: «…І. Франко, 
тримаючись взагалі порівняльної методи, старанно вирізнював національні пито-
мі елементи, стежив за їх розвитком і своїми та чужими нашаруваннями, притяга-
ючи до цього і формальний бік творчости, що раніше був занедбаний» [16: 186].

Окрім згаданих дослідників, практичну пожиточність результатів Франкових 
студій, виконаних у дусі порівняльно-історичної школи, відзначив Ф. Колесса, 
який під час комплексного збагнення усього доробку Франка-фольклориста зазна-
чив, що учений завжди «виявляв глибоке розуміння порівняної теорії» [10: 310].

У статті «Роль Івана Франка у розвитку порівняльного літературознавства» 
Г. Вервес зосередився на з’ясуванні передумов, за яких дослідник вдавався до за-
стосування методології порівняльно-історичної школи. Науковець відзначав, 
що це траплялося тоді, «коли Франко переходив від аналізу конкретного худож-
нього твору як ідейно-естетичного феномена до його оцінки як явища світової 
ваги, тобто виводив твір на світову орбіту» [3: 264–265], а також наголосив, що «в 
порівняльно-історичних студіях І. Франка передовсім цікавила самобутня непов-
торність досліджуваного явища» [3: 266].

Сучасні дослідники висловлюють різні погляди щодо місця компаративізму 
у дослідницькій стратегії І. Франка. В. Давидюк, наприклад, наполягає, що саме 
через компаративізм автор «Студій над українськими народними піснями» дій-
шов до культурно-історичної школи, яка, за зізнаннями самого Франка, стала ви-
значальною у його фольклористичному доробку. Розвиваючи висловлену тезу, 
В. Давидюк дещо категорично зазначає, що «до появи статті «Дві школи в фольк-
лористиці» (1901) в І. Франка не було й натяку на якісь інші методи, крім компара-
тивістичного» [5: 179]. Автор розвідки «Фольклористичні методи Франка» також 
додає, що цей улюблений метод «хоча б частково присутній у більшості праць» 
ученого.

Збагнути глибше закони методологічної стратегії І. Франка допомагають 
міркування І. Денисюка. Виважено і збалансовано осягаючи науковий потенціал 
Франкових фольклористичних розвідок, професор І. Денисюк констатував, що 
І. Франко та М. Грушевський «критикували крайності компаративізму й водно-
час глибоко поважали історико-порівняльний метод вивчення і вияснення поді-
бностей і запозичень, як і визначення національної специфіки усної української 
словесності» [6: 45].

Значний вплив І. Франка на розвиток компаративістики в Україні відзначають 
автори підручника «Порівняльне літературознавство» В. Будний та М. Ільниць-
кий. Дослідники переконливо наголошують, що І. Франко «…переорієнтувався 
із суто соціологічної, публіцистичної, ідеологічної імпресіоністики, …на аналі-
тичне порівняння тих сюжетів, образів, мотивів, котрі належали до різних епох, 
жанрів та стилів і не обов’язково перебували в генетичних зв’язках» [2: 34]. Аналі-
зуючи одну із перших спроб компаративних пошуків Франка (йдеться про статтю 
«Старинна романсько-германська новела в устах руського народу»), учені дохо-
дять висновку, що «критик скористався поняттям матеріалу як набору спільних 
тематично-фабульних складників, що неоднаково трансформуються і по-різному 
комбінуються у фольклорних творах відмінних національних традицій» [2: 34]. 
Саме цю специфіку, «неоднаковість» трансформації намагався збагнути І. Фран-
ко, розкрити закономірності можливих комбінацій шляхом розбору значних плас-
тів уснословесного матеріалу.

Причетність І. Франка до розробки багатьох складних питань компаративізму 
в Україні підтверджує і Р. Кирчів. Учений вважає, що у багатьох Франкових пра-
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цях «задекларовано основні методологічні засади порівняльно-історичної школи 
– головного тоді (йдеться про другу половину ХІХ ст. – С. П.) наукового напряму у 
європейській фольклористиці» [9: 887]. У розвідці «Пісня про Правду і Неправду», 
вважає Р. Кирчів, І. Франко «демонструє багатий науково-продуктивний потенці-
ал порівняльно-історичної методики дослідження» [9: 890].

Порівняльні досліди загалом стали інтегральною частиною усього фолькло-
ристичного доробку І. Франка, однак провідну, основоположну функцію вони ві-
дігравали не завжди, частіше виконуючи роль допоміжного компонента, викорис-
тання якого необхідне для стереометричної оцінки предмета студії. Утвердження 
заокругленої стратегії компаративістичних пошукувань у багатому уснословесно-
знавчому дискурсі І. Франка відбувалося під безпосереднім спершу керівництвом, 
а потім лише впливом М. Драгоманова. Один із найавторитетніших науковців-
компаративістів радив І. Франкові сприймати будь-яке явище не сепаровано, 
відірвано, завужено, а в контексті загальноєвропейському, чи ширше світовому, 
що вимагало серйозної підготовки, систематичного аналітичного розбору най-
вагоміших здобутків духовної культури різних народів. Листування І. Франка та 
М. Драгоманова виразно засвідчує, як прискіпливо ставилися обоє до порівняль-
ного вивчення українського фольклору, невтомно впроваджували його у широ-
кий науковий обіг, кваліфіковано демонструючи, що український матеріал допо-
магає відкрити чимало таємниць, що стосуються якісного збагнення в тому числі 
й «межинародного добра». Саме І. Франкові нарівні з М. Драгомановим довелося 
мостити мости у справі органічного вплетення багатого українського матеріалу у 
контекст загальноєвропейських порівняльно-історичних студій. Недарма ж Фран-
кові вельми імпонував науковий чин М. Тіхонравова, який, за словами дослідника, 
прагнув «народний руський зміст внести в величезну цілість європейської і схід-
ної традиції, і тут виявити нові, вельми інтересні зв’язки міжнародного свояцтва 
і запозичування» [30: 286]. У кожному дослідженні, що сягає поза межі виключно 
національного уснословесного творива і виходить на широкий міжнародний про-
стір, І. Франко підкреслює, наскільки важливим для розв’язання питань, що «збу-
джують інтернаціональну цікавість» є саме український матеріал.

В одному листі до І. Франка М. Драгоманов, висловлюючись про методологіч-
ні прямування свого улюбленого компаративізму, зазначав: «Ідеал порівняльної 
науки – показати не тільки спільне, а й осібне» [11: 400]. Власне цей принцип по-
вною мірою поділяв І. Франко і органічно вписував його реалізацію у корпус своїх 
широкоформатних фольклористичних досліджень. Розвиваючи концептуальну 
тезу софійського колеги, Франко акцентує, що до основних завдань школи має 
належати вміння «ясно відділити питомі елементи від напливових і зрозуміти зна-
чення одних і других та їх взаємні відносини» [33: 125].

Попри такий серйозний старт, все ж у сучасній науці про фольклор і досі зро-
блено ще надто мало для того, аби Драгоманівсько-Франковий ідеал було реалізо-
вано повною мірою. Відчутно бракує висококваліфікованих студій, які було б при-
свячено аналізові «національних осібностей» народної словесності. Чи не єдиною 
студією такого формату є концептуальне дослідження І. Денисюка «Національна 
специфіка українського фольклору» [7: 15–43].

І. Франко систематично досліджував джерела збагачення української фоль-
клорної традиції, пропонував не закриті студії, побудовані на аналізі виключно 
власного матеріалу, а й успішно залучав широкі пласти уснословесних творів су-
сідніх – і не тільки – народів, аби на такому розлогому полі продемонструвати 
національну специфіку фольклору, виявити, які складники є набутими, а які ви-
никли як продукт інтелектуальних і творчих змагань українців.

Епіцентром дослідницької уваги І. Франка як компаративіста завжди було 
окреслення комплексу оригінальних національних здобутків, «промінююча сила» 
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яких відчутна на всьому огромі уснословесного скарбу етносу. Саме прагнення 
довести активне творче начало своєї нації підштовхувало І. Франка неодноразово 
звертатися до порівняльно-історичного методу, який видається оптимальним для 
вирішення таких завдань. Франкове часте «навернення до компаративістичної 
віри» деякі дослідники витлумачують як необхідний додатковий методологічний 
маневр, що дає змогу всесторонньо вивчити явище, при цьому вияскравити оригі-
нальний внесок кожного народу.

І. Франко намагався уникати і жодним чином не вдаватися до вельми попу-
лярного наприкінці ХІХ ст. крайнього вияву компаративізму т. зв. «впливології», 
він твердо обстоював своє переконання в тому, що кожен народ, якщо й запозичує 
якийсь мотив, тему чи сюжет, то робить це не механічно, а свідомо, переосмислю-
ючи та пристосовуючи його до власних морально-етичних, світоглядних норм, які 
формувалися незалежно впродовж багатьох століть і відображають виключно на-
ціонально своєрідні інтенції. Такий підхід до розуміння суті «одомашнення» будь-
яких явищ духовної культури перегукується із міркуваннями О. Потебні, який нео-
дноразово у своїх глибокодумних працях артикулював теорію «апперцепції».

І. Франко зупинявся на осмисленні питання позитивних і негативних впливів 
запозичених елементів на дальший розвій усної словесності народу. Відзначав, що 
розвиток відбувається у двох напрямах: «в ширину і в глибину». Перший базуєть-
ся на вживленні, імплантації чужорідних елементів у текстуру національної сло-
весності, другий – на використанні прихованого внутрішнього потенціалу власної 
фольклорної традиції.

Учений завжди намагався не збиватися на крайнощі одного із векторів компа-
ративізму, а тверезо констатував, що «не треба забувати, що обік тої різнороднос-
ті місцевих обставин від незатямних часів дуже велику ролю грає також обміна, 
переношення однакових предметів, вірувань, обрядів і життєвих форм, витворів 
рук і духу з одного місця на друге, з одного краю в другий» [19: 8–9]. І згодом, 
розвиваючи попередню думку, додавав: «…Вхибив би против основ наукового до-
сліду той…, який би силкувався певну національну літературу показати як вповні 
оригінальний і своєрідний духовий виплід тої нації, або, признаючи навіть деякі 
чужі, міжнародні впливи на неї, лишав би їх на боці як річ маловажну або немилу 
для амбіції рідного народу…» [19: 10].

І. Франко не обмежував порівняльний дослід самим лише з’ясуванням «літе-
ратурної історії» твору. Ця межа була достатньою для міграціоністів. Ученого ці-
кавили й інші деталі, пов’язані з тими трансформаціями, що мали місце на шляху 
розвитку сюжету. Він простежував новаторські тенденції ідеологічного потрак-
тування зображуваних явищ, акцентував на тих оптимальних знахідках, що сти-
мулювали дальший поступ твору, окреслював комплекс елементів, що виникли 
виключно на національному ґрунті тощо. Власне такий широко закроєний ком-
паративний зондаж значних пластів фольклорної традиції засвідчує чималий вне-
сок І. Франка в практичне утвердження дослідницьких принципів порівняльно-
історичної школи в Україні.

У науковій літературі сформувався стереотип щодо негативного впливу 
компаративізму на об’єктивний хід студій, спрямованих на осягнення складних 
фольклорно-літературних явищ. Цей стереотип виник виключно з думки про те, 
що компаративісти займалися тільки проблемою «на чиєму духовному утриманні 
перебуває той чи інший народ», однак досвід поглибленої оцінки праць не дру-
горядних, а провідних спеціалістів цієї ділянки наукових пошуків доводить, що 
спектр їхніх зацікавлень виходить далеко за межі т. зв. «впливології» і передбачає 
розгляд низки вельми важливих квестій.

З негативною оцінкою крайніх виявів компаративізму виступало чимало авто-
ритетних дослідників. І. Денисюк, зокрема, зазначав, що порівняльно-історичний 
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метод «у крайніх своїх виявах був спрямований тільки на дослідження впливів і 
національну словесність представляв як суму запозичень» [8: 50]. Систематична 
негація питомого національного елемента у дослідженні такої складної духовної 
матерії як фольклор виразно вказувала на безперспективність подібних студій і 
зумовила абсолютно логічний пошук оптимальних схем аналітичної порівняль-
ної оцінки творів усної словесності, в яких збалансовано було б представлено усі 
без винятку складові. Франкові компаративістичні спроби у багатьох моментах 
засвідчують прагнення вченого віднайти таку оптимальну тактику, яка б жодним 
чином не дискредитувала вельми продуктивний у своїй суті компаративізм.

Учений виробив свій оригінальний погляд на мету і завдання компаративіс-
тичних досліджень. І. Франко критикував тих учених мужів, які не відчували aurea 
mediocritas (золотої середини) у своїх працях і часто збивалися на манівці, доба-
чаючи у всьому одне суцільне запозичення, або ж, навпаки, зараховуючи всі про-
дукти духовного розвою людства на карб однієї нації. Отаке кидання у крайнощі 
жодним чином не вписувалося у стратегію фольклористичних розслідів І. Франка, 
відтак представникам обох полярних таборів довелося почути чимало гострокри-
тичних слів від ученого. Щоправда, до вироблення такої розважливої, збалансова-
ної позиції І. Франко пройшов досить складний і довгий шлях. У низці розвідок 
дослідника відчутний вплив надто затятих прихильників впливології, особливо 
пізнього М. Драгоманова, що виявилося у висловленні численних тез, які, мовлячи 
словами І. Франка, «відбігали від істини». Особливо завзято критикують ученого 
за міркування у передмові до першого тому «Етнографічного збірника», де йдеть-
ся про концептуальне бачення принципів розмежування фольклорної прози за 
жанровою ознакою: «казки… майже всі завандрували до нас із далекої чужини…», 
«легенди… всі без виємка, виплоди не нашого національного ґрунту…», «нове-
ли… в переважній части міжнароднє добро…», «фацеції (анекдоти)… між ними 
багато елементу міжнародного, вандрівного…», «оповідання мітичні… виросли 
на буйній ниві міжнародної середньовічної, варварсько-христіянсько-сектярської 
мітології…», «байки звірячі, притчі і апологи… твори також переважно чужого, 
книжного походження…» [22: 14–16].

І. Франко твердо виступав проти будь-якої поспішності у порівняльних студі-
ях і переконував, що треба насамперед вияснити суцільний образ даного явища 
на певнім національнім ґрунті, а тільки тоді порівняльне студіювання може довес-
ти до певних наслідків [31: 259]. Учений не сприймав фрагментарності, неповноти 
осмислення явища і закликав до виваженого, докладного розгляду кожного твору 
з першочерговим збагненням його місця і ролі у національній фольклорній тра-
диції. Адже якщо певний твір зустрічається в одиничному варіанті, не є типовим, 
а власне випадковим для усної словесності українців, то він найменше надається 
для компаративного аналізу, бо не є знаком традиції і, перебуваючи на периферії 
народної творчості, не характеризує її адекватно.

Факт формальної подібності ніколи не був для І. Франка переконливим дока-
зом неавтентичного походження певного сюжету, мотиву, образу тощо, він завжди 
шукав ґрунтовну, а головне переконливу доказову базу, де б чітко проглядалися і 
причини, і наслідки можливого запозичення. Дослідник, що оперує порівняльно-
історичним методом, повинен з’ясувати з якою метою було інкрустовано тим 
чи іншим чужорідним елементом мозаїку національної фольклорної традиції, 
окреслити, що нового народ вніс в опрацювання відомої теми, як на кожному іс-
торичному етапі змінювався комплекс запозичуваних деталей. У цьому контексті 
І. Франко гостро критикував М. Дикарєва за «охоту до уподоблювань і ототожнень, 
посунену до ексцесу, до занедбання елементарних вимог наукового методу, який 
поперед усього велить розрізнювати речі хоч на око подібні, але сплоджені різ-
ними місцевостями, різним часом, різними культурними кругами» [23: 462]. Цією 
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тезою та низкою інших слушних міркувань учений задекларував відмову від фор-
малізму у відчитуванні міжкультурних зближень і прагнення об’єктивно оцінити 
духовні надбання різних епох і культур. Схоже несприйняття виявляв І. Франко і 
щодо порівняльних студій Г. Потаніна. Російський фольклорист, на його думку, 
запропонував «страшний приклад сіканини» без жодного окреслення часових чи 
просторових параметрів дослідження.

І. Франко виконував складну пропедевтичну роботу на ниві теоретичних роз-
мислів щодо ведення якісних порівняльних досліджень. Глибоко і фахово він ви-
рішував питання, пов’язане із визначенням компонента, який лежить в основі по-
рівняння, щоб не дійти до абсурду, де «все можна порівнювати з усім» [32: 203]. 
І. Франко виокремлював сталі компоненти, які зазнають найменших трансфор-
мацій і зберігають відносну стійкість, певний імунітет до зовнішніх подразни-
ків. Одним із таких «стійких» компонентів, який під час порівняльних розслідів 
виходить на перший план є мотив. Дослідник, вказуючи на превалююче функ-
ціональне навантаження цього елемента, концентрує зусилля на тому, аби дати 
йому чітку дефініцію. Зрештою, на прикладі народної казки, І. Франко виразно 
формулює відповідь на питання «Що таке казковий мотив?», зазначаючи, що це 
«певний більше-менше заокруглений комплекс фактів настільки незвичайних і 
характеристичних, що сей сам комплекс можна б уже вважати за окрему, самостій-
ну казку…» [32: 203–204]. Франкове розв’язання згаданої проблеми до певної міри 
спростило перебіг дальших студій компаративної спрямованості, адже було вказа-
но шлях, яким варто рухатися у пошуках наукової істини. І. Франко переконував, 
що, розглядаючи мотив як вихідний пункт, «учений без шкоди для наукової ясно-
сті може піддати його порівняним студіям з іншими подібними» [32: 204].

Кожен, хто «пускається на поле порівняного досліду», має, підкреслює І. Фран-
ко, «опанувати відповідну багату літературу», це і «старохристиянські та єврей-
ські талмудичні легенди», і «середньовічне письменство», і «староєгипетські каз-
ки» тощо, «без доброго познайомлення з сими сферами, – продовжує учений, – на 
порівняно-історичнім возику далеко не заїдеш» [32: 208].

І. Франко працював на відчитування контекстуальних обріїв твору через відшу-
кування «тривких слідів прототипу». «Залучення великого корпусу текстів для по-
рівняння, – як зазначає Я. Мельник, – назагал прикметна риса наукової стилістики 
Івана Франка» [13: 14]. Наголошуючи на прагненні І. Франка підтвердити одну із 
концептуальних фольклористичних тез про домінування національного сегмента 
в уснословесній традиції народу, дослідниця також зазначає, що учений «підкрес-
лює моменти націоналізації міжнародного літературного матеріалу» [13: 14]. Ще 
варто додати, що у праці над встановленням національної основи твору І. Франко 
вагоме місце приділяє відстеженню його (твору) «характеру», ідеологічного під-
ґрунтя, оцінює, як і наскільки ці елементи в’яжуться з ментальністю етносу.

І. Франко часто вказував на ті обставини, які стимулювали його входження у світ 
порівняльних студій. «У старих книжках ми іноді знаходимо старих знайомих, яких, 
однак, знаємо із зовсім інших джерел у зовсім іншому середовищі, ті ж самі речі у 
зовсім чужорідному вбранні. Або, навпаки, те саме вбрання, припасоване до зовсім 
іншого змісту. Є в тім якась особлива принада пройтись по сліду тих старих знайо-
мих і зробити несподівану знахідку під їхніми таємничими масками» [20: 550].

Добра обізнаність із давніми пам’ятками не лише слов’янської, а й світової літе-
ратури давала можливість І. Франкові простежувати різні взаємовпливи і запози-
чення. Через порівняння дослідник виявляв давніші першоджерела відомих тво-
рів. Чимало таких першоджерел мали орієнтальне походження. Відтак недивними 
видаються спостереження на кшталт: «Те, що в легенді таке просте, ясне і цілком 
підхоже до орієнтальних звичаїв і традицій, у болгарському оповіданні видається 
фрагментарним, випадковим і майже невмотивованим» [20: 554]. Виявивши осно-
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ву певного твору, дослідник не обмежувався лише безапеляційною констатацією 
встановленого факту, а й удавався до аналізу змін змістово-формального рівня, 
оцінював внутрішній характер реактивації давно вироблених схем. Дослідник 
спостеріг, що пізніша трансформація у багатьох випадках веде до втрати логіч-
ності і прозорості властивих первовзорові, є до певної міри механічною і не впліта-
ється органічно у канву нової за духом традиції.

І. Франко виходив поза межі шаблонних порівняльних схем, пропонував ори-
гінальні рішення, спрямовані на різновекторний компаративний зондаж окремих 
фольклорних зразків, вдаючись подекуди й до збагнення специфіки в етичному 
та естетичному вимірах. Він усвідомлював, що через якісне порівняння можна ді-
йти до зрозуміння закономірностей розвитку усної словесності різних народів і 
пізнати «різні цивілізаційні типи». Досвід ґрунтовних розслідів у сфері міжкуль-
турних контактів дав можливість І. Франкові говорити напевне про те, що жодна 
нація немає фольклору, який би формувався і розвивався герметично. Цією тезою 
учений вкотре заперечив вихідні теоретичні положення адептів антропологічної 
школи*.

До розвідок, що засновані на використанні методології порівняльно-історичної 
школи, належить стаття «Жидівська війна», що має підназву «причинок до по-
рівняльних студій над народною літературою». Вказуючи на роль дослідження у 
системі Франкових фольклористичних пошукувань, І. Матковський у передмові 
до перекладу польськомовного оригіналу студії зазначає: «Праця Івана Франка є 
ще одним штрихом до серії нарисів, причинків, у яких, використовуючи історико-
порівняльний метод, автор намагався дослідити явища світової культури та про-
цеси формування національних літератур, зокрема української» [12: 342]. У «Жи-
дівській війні», публікованій на сторінках журналу «Wisła», І. Франко простежує 
головно часопросторовий рух анекдотичного сюжету. Часові параметри – від 
біблійних часів до сучасного стану побутування сюжету (статтю І. Франко видав 
1892 р.); просторові координати – від давніх східних культур (Китай, Індія) до но-
вішої європейської. У дослідженні прозвучали важливі міркування ученого щодо 
принципів написання якісного компаративного дослідження. Передусім, зазначає 
І. Франко, науковець, який береться за опрацювання фольклорного матеріалу у 
такому руслі, повинен бути добрим бібліографом, аби вказати максимально на-
ближений до повного ареал поширення і побутування теми і «зазначити вповні 
всі фази її розвитку і її мандрівки в европейських літературах та в устах люду» 
[18: 312]. Автор також стверджував, що необхідно брати до уваги навіть «найбліді-
ші» зразки поступу теми, адже «…дослідження її розвитку і розгалужень… повчає 
нас, що існує між ними певний зв’язок і що в світі духу, як і в фізиці, один удар 
в агломераті еластичних тіл викликає тисячні різнорідні рухи на віддалених кін-
цях, змінює властивим способом рухи, що існують віддавна і витворює іноді чудні 
комбінації, в яких, однак, ретельне дослідження вистежує спільні засадничі риси» 
[18: 330]. Усвідомлюючи, що ота своєрідна мозаїка загальнозвісних епізодів, яка в 
різних національних традиціях дає свій оригінальний візерунок, все ж потребує 
докладного розбору на складові частини для хоча б приблизного збагнення духо-
вних змагань багатьох поколінь.

У корпусі наукових студій І. Франка, позначених впливом компаративістич-
них ідей, особливе місце займає розвідка «Пісня про Правду і Неправду», яку 

* У листі до М. Драгоманова від 1 січня 1895 р. І. Франко зізнавався, що «накинувся мокрим рядном» на 
антропологічну школу (йшлося про статтю «Дві школи в фольклористиці» – С. П.). Варто зазначити, 
що ота аж надто гостра самокритика не є об’єктивною і не відображає тенденцій Франкової оцінки 
фольклористичних шкіл. Згаданий принцип «накидатися мокрим рядном» нетиповий для ученого, 
він завжди зважував усі pro et contra, вказував не тільки на хиби, але й актуалізував перспективні зна-
хідки кожної із аналізованих теорій.
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Р. Кирчів назвав «еталонною». Саме в цьому дослідженні, що увійшло інтеграль-
ною частиною до «Студій над українськими народними піснями», прозвучали 
Франкові думки про перспективність порівняльних досліджень і їх перевагу на тлі 
попередніх міфологічних чи антропологічних пошукувань. «Всяким… фантазіям, 
– зазначає учений, – зробила кінець новіша школа вчених, що взялася студіювати в 
зв’язку етнографію, історію літератури та штуки порівняльною методою. Всі фан-
тазії на тему старезної старовини, таємничої народної творчості і самобутності 
руського народу та містичної виключності православ’я серед інших вір розвіяли-
ся, як дим, перед точною аналізою фактів та цілими рядами історичних свідоцтв і 
аналогій» [24: 298].

У цій «еталонній» компаративній студії І. Франко поставив перед собою нелег-
ке завдання: «Який же заходить генетичний зв’язок між усіма... текстами і як світло 
з їх порівняння паде на постання стиха про боротьбу Правди з Кривдою?» [24: 301]. 
Крок за кроком І. Франко розглядав кожну строфу пісні, з’ясовував хронологію її 
постання, зазначав, які з них належать до прототипу, а які «приточені» пізніше, і 
яка причина «розгортання» окремих мікротем. Розширення епізоду, де правду по-
рівняно із рідною матір’ю, І. Франко пояснював тим, що лірники, «обдаровані до-
брим нюхом на те, чим можна порушити розжалоблені серця слухачів…» [24: 286].

Неодноразово дослідник закликав не брати до уваги випадкові збіги у текстах. 
Те, що в указі Петра І є фраза про «неправду в судах», жодним чином ще не є 
доказом того, що пісня була створена під впливом зазначеного нормативного до-
кумента. Зв’язок між творами, на думку І. Франка, повинен виявлятися не лише 
на тематичному рівні, а й зберігати стилістичні спорідненості із прототипом. 
Утім, тематичні збіги ймовірніші, аніж стилістичні. І. Франко заперечував здогади 
М. Драгоманова про спільну основу української пісні «Про Правду і Неправду» 
та російської пісні з подібними мотивами, поміщеної у т. зв. «Голубиній книзі». 
Основ ним доказовим аргументом для І. Франка став той факт, що «алегоричний 
образ боротьби двох звірів, зайців чи юнаків, що творить головний зміст стиха, не 
має в українській вірші ніякої аналогії; натомість та кривда, якої панування на зем-
лі змальоване так зворушливо і такими многими контрастами в українській пісні, 
в московськім стисі майже не виходить поза рами холодної алегорії» [24: 294].

Можливі відмінності в «концепції» і «обробленні творів» І. Франко пояснював 
дією низки факторів: «різниця світогляду», «різниця часу та обставин, серед яких 
постали твори», «різниця джерел» [24: 295].

Про національне перетоплення, «одомашнення» чи то пак «приноровлення» 
до нового середовища первісно чужорідного матеріалу І. Франко говорив неодно-
разово. Вказівки на такі факти звучать у багатьох його працях. Зосібна у рецензії 
на дослідження К. Крумбахера «Візантійська література» проартикульовано типо-
ве спостереження про т. зв. «націоналізацію»: «…З …Візантії пішли до нас числен-
ні фантастичні та моралізуючі твори, апокрифи, пісні, пророцтва, заклинаня і т.і., 
що здобули собі широку популярність серед наших предків і перейшли в склад …
питомого світогляду широких мас народніх… Ми зрослись з нею духом так тісно, 
черпали з її духового скарбу так довго в злім і добрім, що студіюванє тої візантій-
щини являєсь неминучим і дуже важним складником студіюваня нашого власного 
народу, єго історії і єго розвитку» [17: 293].

І. Франко намагався порівнювати лише ті твори, які «належні один до одного», 
а не притягати за вуха дуже віддалені аналогії, а відтак робити висновки, що не 
мають твердого ґрунту і викликані радше бажанням дослідника, аніж закладеним 
у творі ключем до розв’язання загадки його постання. Дослідник виступав проти 
того, аби шукати взаємовпливів на основі загальників, так званих loci communes, 
які автоматично «переходять» із твору в твір як невід’ємна композиційна деталь, 
що виконує роль ініціальної чи фінальної формули і не несе виразної «індивіду-

І С Т О Р І я  ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К И



14 М І ф О Л О Г І я  І  ф О Л Ь К Л О Р,   № 3 - 4 ( 7 )  –  2 0 1 0

альної закраски», не бере на себе того ідеологічного навантаження, яке пронизує 
смислогенеруючу частину тексту. Переконливим доказом «покревності» мотивів 
і того, що вони «зв’язані міцними нитками», за І. Франком, є не випадкові збіги, а 
наскрізна спільність «ідейного підкладу, освітлення життєвих фактів, поодиноких 
явищ, наведених для характеристики, поетичних форм, навіть поодиноких висло-
вів близьких аж до ідентичності» [24: 315].

Через розлогий порівняльний зондаж одного твору учений показав наочно, 
як «навіть такі деталі, що в новій пісні видаються зайвими, оказуються належни-
ми до її основи, вирослими із старого пня, тільки затемненими і скривленими…» 
[24: 315]. І. Франко з’ясовував, у яких жанрових формах продовжує свій розви-
ток первісний мотив. Наприклад, під час вивчення розвитку теми про бороть-
бу Правди і Неправди він не зупинявся лише на аналізі лірницьких пісень, а в 
розгорнутому форматі студіював інші жанроформи, зокрема докладно зупиняв-
ся на казковій літературі, в якій широко опрацьовано згаданий мотив. Лише в 
українців, за підрахунками І. Франка, зафіксовано вісім варіантів казки, в кожній 
із яких «заманіфестовано належність до того типу творів», що вийшли з одного 
джерела.

Франко-компаративіст не обходився без ретельного текстуального аналізу. 
Через вистудіювання усієї варіантної парадигми, де кожен зразок пропонує нові 
важливі «ноти» в осягненні центральної теми, ученому вдавалося розкрити чима-
ло тенденційних моментів у розвитку сюжету, вказати на давніші і новіші тексти, 
виявити вплив конкретних історичних реалій на дальший хід побутування твору, 
продемонструвати як зміни у світоглядній системі різних поколінь відображені у 
різночасових варіантах.

Не лише початкова і кінцева точки відліку «життєвої мандрівки» певного тво-
ру опинялися в об’єктиві зацікавлення І. Франка, він наполегливо шукав «посе-
редні огнива», для того, аби «означити дорогу, якою тема йшла», і запропонувати 
заокруглене бачення її еволюції.

Значний евристичний потенціал мають ті праці І. Франка, де засвідчено 
прагнення крізь призму компаративного вивчення окремого жанру показати на-
ціональну «осібність» розвитку кожної генологічної одиниці. Заглиблюючись у 
пізнання тих підвалин, на основі яких формувався основний контингент попу-
лярних коляд, І. Франко вказував джерела, що мали суттєвий вплив на утверджен-
ня жанрової парадигми. Зокрема, дослідник убачав значний відгомін «містерій і 
вертепних драм» у колядних текстах, які під впливом місцевої народної традиції 
набувають нових форм виразу, зберігаючи основні контури давнього «первовзо-
ру». З цього приводу вчений писав: «Дивним якимсь способом трохи не весь той 
драматичний матеріал відбився в польських колядах, т. зв. пасторалках, немов-
би європейська повінь, котра з часом потрощила і знесла з лиця землі західно-
європейську містерію і релігійну драму, якраз на польський берег викинула цілу 
купу обломків і трісок. І хоч обломки ті на польськім ґрунті одержали потрохи й 
локальну окраску, то все-таки, по моїй думці, зовсім невластиво бачити в них … 
оригінальні плоди польської ниви. В наших колядах далеко менше, ба навіть-таки 
дуже мало є елементів, занесених із західноєвропейської релігійної драми» [21: 20]. 
Окрім пошуку першовитоків одного із важливих сегментів фольклорної традиції 
багатьох європейських народів, І. Франко цікавиться «національною осібністю» 
рецепції відомого сюжету через порівняння змістово-формальних показників. На 
відміну від польських, за його спостереженнями, українські коляди відзначаються 
більшою самостійністю в опрацюванні теми, «ширшим, драматичнішим й більш 
реалістичним обробленням епізодів» [21: 20].

Обізнаність із давньою і сучасною літературою стала запорукою успішних по-
шуків джерельної бази багатьох українських фольклорних творів. Прикметною у 
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цьому плані є критична розвідка «Розбір думи про бурю на Чорнім морі», де автор 
запропонував поглибити здогади М. Сумцова щодо можливого підґрунтя попу-
лярної народної думи про Олексія Поповича і висунув цілком аргументований 
доказ на користь того, що центральний мотив цієї «козацької псальми» – «небез-
печна пригода на морі, з котрої присутні на кораблі викупляються пожертвованєм 
якоїсь людської душі» [26: 302] – очевидно має біблійне походження, а власне за-
снований на «оповіданні про пророка Йону».

У розвідці «Старинна романсько-германська новела в устах руського народу», 
яку І. Папуша називає «першою компаративістичною студією» [14: 243], молодий 
І. Франко ще не наважився «докладно виказати хід і розвиток» теми, оскільки відчу-
вав «недостачу відповідних джерел і збірників» [28: 271]. Щоправда, брак необхід-
ного матеріалу не завадив дослідникові обґрунтувати важливість компаративних 
пошуків, бо «хоч порівнююча етнологія показує майже у всіх казках європейських 
народів не оригінальні твори фантазії тих народів, а тільки переважно переробки 
давнішого, даного вже або зайшлого матеріалу, то праці ж з другого боку, спосіб і 
міра того перероблювання одного і того самого матеріалу різними народами дає 
дуже багато етнологічних сказівок, дає важний матеріал до пізнання світогляду, 
характеру і психології народів» [28: 271]. Відтак під час аналізу новели із загально-
поширеним мотивом «приборкання норовливої» (у І. Франка «усмирнення непо-
кірної») учений прагне показати не лише «…вандрівку, а також розвиток і пере-
міни, яких дізнала сеся новела в різних часах і в різних народів» [28: 271]. Власне 
у цій ранній студії проартикульовано концептуальну тезу, що влучно висвітлює 
Франкове розуміння завдань порівняльно-історичних дослідів. Чітко вироблений 
погляд на корпус проблем школи знаходить пізнішу реалізацію у серії «на велику 
скалю задуманих» досліджень, в яких виразно звучить прагнення пізнати «світо-
гляд, характер і психологію» різних народів, передусім свого. Отой окреслений 
широкий плацдарм для пошуків І. Франко заповнював не лише у теоретичному, 
а й практичному вимірі.

Про значний науковий потенціал досліджень компаративного типу І. Франко ви-
словлювався не раз. У передмові до розлогого «причинку…» «Святий Климент у Кор-
суні» учений авторитетно і аргументовано накреслив перспективність досліджень у 
зазначеному напрямі, адже, на його тверде переконання, «на полі порівняних сту-
дій… ми найлегше і найкраще можемо задокументувати свою національну і духову 
рівноправність з іншими народами, додаючи з нашої національної (усної і писемної) 
традиції цінні причинки до розв’язки наукових питань, що збуджують інтернаціо-
нальну цікавість…» [27: 8]. Якщо зважити на ту обставину, що прагнення довести 
превалюючий первень національно своєрідного у фольклорі українців завжди пере-
бувало в авангарді наукових зацікавлень дослідника, то часте використання здобут-
ків порівняльно-історичної школи, яка дає можливість найближче підійти до прак-
тичного вирішення згаданого надзавдання, у корпусі Франкових фольклористичних 
студій видається цілком вмотивованим і логічним, спрямованим головно на макси-
мально об’єктивну презентацію оригінальності етнічно маркованого сегмента.

Під час аналітичного «шукання на чужому полі» (без цього не можна ствер-
джувати напевне про автентичність сюжету, мотиву чи образу) І. Франко демон-
струє відточений науковий інструментарій, базований на багатогранному осяг-
ненні об’єкта студії. Зрештою, узагальнений погляд на методологічну стратегію 
І. Франка-уснословеснознавця дає підстави говорити про якісну, заокруглену, 
збалансовану, перевірену досвідом систему оцінки будь-якого явища. Щоправда, 
дещо дивними видаються звинувачення М. Драгоманова на адресу І. Франка про 
начебто «невиробленість» методу дослідника.

Методологія більшості фольклористичних праць І. Франка багатовимірна, од-
нак вельми важко однозначно стверджувати, що дослідник в окремій студії опи-

І С Т О Р І я  ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К И



16 М І ф О Л О Г І я  І  ф О Л Ь К Л О Р,   № 3 - 4 ( 7 )  –  2 0 1 0

рається виключно на принципи, декларовані однією фольклористичною школою, 
при цьому абсолютно нехтуючи здобутками інших. Ученому вдавалося органіч-
но поєднувати, взаємодоповнювати в оцінці певного твору чи явища загалом різ-
ні методологічні стратегії, однак це не було штучне нанизування всіх існуючих 
підходів, а продумана, виважена тактика, орієнтована на високоякісне, фахове 
осягнення об’єкта дослідницької уваги без надмірних теоретизувань, затиснення 
вузькоглядністю єдиної доктрини, а лише з посиленою увагою до матеріалу, який, 
на переконання І. Франка, сам підказує можливі шляхи його глибокої наукової 
рецепції.
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comparativism in Ivan franko’s folkloristic 
Research
sviatoslav PYlYPcHUK

The article analyzes the unique methodological searches carried out by I. Franko as a comparativist. It is remarked 
that Franko’s folkloristic works, which were done in the context of scholarly efforts of the comparative school, are well-
balanced, sophisticated and possess a substantial heuristic potential. The focal point is the elaboration of the researcher’s 
key issue of correlation of «native» and «foreign» in the national folkloristic tradition. It is contemplated how Franko 
applied his theoretical constructs in practice while scrutinizing immense strata of literary and folklore material.

Key words: comparative-historical school, methodology, national, cosmopolitan, intercultural contacts.

фольклористические исследования  
Ивана франко в компаративистическом 
измерении
Святослав ПЫЛЫПЧУК

В статье проанализирована специфика методологических поисков Франко-компаративиста. Отмечены 
сбалансированность, продуманность и значительный эвристический потенциал фольклористических работ 
И. Франко, которые выполнены в контексте научных изысканий сравнительно-исторической школы. Особое 
внимание уделяется главному для исследователя вопросу о соотношении «своего» и «чужого» в национальной 
традиции устного народного творчества. Автор показывает, как на основе изучения широких пластов книжно-
фольклорного материала И. Франко практически реализовывал свои теоретические построения.

Ключевые слова: сравнительно-историческая школа, методология, национальный, космополитический, 
межкультурные контакты.
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За архівними джерелами досліджено процес становлення українського уснословеснознавства як наукової 
дисципліни й етапи формування кафедри української фольклористики ім. акад. Філарета Колесси як науково-
дослідної та навчально-педагогічної інституції у Львівському університеті. У 1939–1947 рр. кафедру очолював 
академік Філарет Колесса; тут працювали професор Адам Фішер, доцент Михайло Скорик та ін. учені, які фор-
мували пріоритетні принципи науково-педагогічної роботи у сфері фольклористичних та етномузикознавчих 
дисциплін. З’ясовано маловідомі факти з історії кафедри та біографій учених.

Ключові слова: фольклор, етнографія, фольклористика, кафедра, Львівський університет, Філарет Колесса.

Історія заснування кафедри безпосередньо 
пов’язана з загальною історією української нау-

ки, Львівського університету та україністики в ньому за часів окупації Галичи-
ни Австро-Угорщиною (до 1918 р.), Польщею (до 1939 р.) та Радянським Союзом 
(1939–1941, 1944–1991 рр.). Особливість функціонування фольклористики в уні-
верситеті в ті часи була зумовлена й тим, що фольклор – найуніверсальніша на-
ціональна духовна скарбниця, – як і мова, національна література та історія, за-
важав окупаційним режимам здійснювати політику денаціоналізації й асиміляції 
українців. Від тих обставин значною мірою залежала доля української науки про 
народну словесність – фольклористики, яка до початку XX ст. розвивалася в одно-
му комплексі таких народознавчих наук, як історія, етнографія та етнологія. Від 
часу заснування університету аж до кінця XIX ст. навчальні предмети українсько-
го народознавства через дискримінацію українців здобували собі місце в струк-
турі університету тільки епізодично, ситуативно, як у т. зв. «Студіум Рутенум» 
1787 р., на кафедрі руської словесності 1849–1864 рр., яку очолювали професор 
Яків Головацький, а пізніше Омелян Огоновський. Нова хвиля національного руху 
українців наприкінці XIX ст. допомогла здобути перші українознавчі кафедри в 
університеті – української історії (1894 р.) та української літератури (1900 р.). До 
того ж у XIX ст. у вищих школах європейських країн, навіть вільних від національ-
ного гніту, фольклористика ще не мала статусу окремої навчальної дисципліни. 
Тому перші публікації українського фольклору та наукові розвідки про нього в 
Галичині у першій половині XIX ст. науковці університету, його вихованці (аб-
сольвенти) – Й. Мавс, К. Ґюнтер, Б. Гакет, І. Могильницький, М. Верещинський, 
Д. 3убрицький, В. 3алеський, Я. Гануш та ін., здійснювали поза стінами універси-
тету та пубілкували у різних виданнях німецькою, польською й іншими мовами.
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Досвітньою зорею національного пробудження українців Галичини став аль-
манах «Русалка Дністровая» (1837 р.), що його видав гурт студентів Львівської ду-
ховної семінарії та університету, який очолив Маркіян Шашкевич (т. зв. «Руська 
трійця»). Реформування Наукового товариства імені Шевченка у 1892 р. у Львові та 
заснування в університеті кафедри української історії 1894 р., першим завідувачем 
якої став М. Грушевський, створило реальні умови для відкриття в університеті за-
гальноукраїнського центру українознавчих і фольклористичних досліджень. На 
той час у Львові сформувалася плеяда таких викладачів і вихованців університету, 
як М. Грушевський, І. Франко, О. Колесса, В. Гнатюк, К. Студинський, Ф. Колесса, 
І. Свєнціцький та ін., які своїми науковими працями в галузі фольклористики й 
етнографії здобули визнання в усьому слов’янському науковому світі, у багатьох 
європейських академічних інституціях.

Значною подією у розвитку фольклористики стало відкриття у Львівському 
університеті кафедри етнології (1910 р.), на якій працювали С. Цішевський, А. Фі-
шер та інші відомі етнологи.

Тогочасна наука в університеті пов’язана і з іменем Яна Чекановського (1882–
1965), антрополога й етнолога, професора Львівського, Люблінського та Познан-
ського університетів, члена Польської академії наук, Британського королівського 
антропологічного товариства, засновника Львівської антропологічної школи, якому 
належать праці в галузі етногенезу слов’ян, зокрема й обґрунтування використання 
статистичних методів в етнографічних дослідженнях. У Львівському університеті 
учений працював у 1913–1918 рр. на посаді надзвичайного професора антропології 
та етнології, водночас намагався створити антропологічно-етнографічний відділ. 
На початку 1940-х рр. він очолював кафедру антропології природничого факуль-
тету Львівського університету, будучи доктором біологічних наук (1941 р.).

Проте через дискримінаційну, шовіністичну політику окупаційних режимів у 
XX ст. ні перед Першою світовою війною, ні у міжвоєнний період відкрити укра-
їнознавчу кафедру в університеті легальним способом не було дозволено, як і не 
дозволяли навчання українською мовою, хоч за це право боролися українські сту-
денти і професура.

Після приєднання Західної України до УРСР 1939 р. Львівський університет 
було українізовано й структурно реорганізовано відповідно до завдань і планів 
московського радянського режиму. На відміну від Східної України, де було майже 
поголовно знищено українознавчі кадри (істориків, етнографів, фольклористів, 
літературознавців, мовознавців і т. д.), розгромлено відповідні наукові інституції в 
системі Академії наук та вищих школах, розгорнуто тотальну радянізацію та ру-
сифікацію шкільництва, у Львівському університеті 1939 р. за зразком навчальних 
планів філологічної освіти в СРСР було відкрито кафедру фольклору та етногра-
фії, яку очолив Філарет Колесса – патріарх української фольклористики, відомий 
у слов’янському світі вчений, музикознавець-фольклорист, етнограф, композитор 
і літературознавець.

Ф. Колесса закінчив філософський факультет (українська і класична філоло-
гія) Львівського університету (1896 р.); музичні предмети студіював у А. Брюкне-
ра (1891–1892 рр.) і Ґ. Адлера (1906–1907 рр.) у Віденському університеті; доктор 
слов’янської філології (1918 р., Відень), дійсний член НТШ у Львові (з 1909 р.), 
академік ВУАН (із 1929 р.), член Слов’янського інституту в Празі (з 1936 р.). До 
1929 . Ф. Колесса викладав у гімназіях Львова, Стрия, Самбора; у 1921–1923 рр. 
був професором Українського (таємного) університету у Львові. З 27 листопада 
1939 р. по 21 травня 1941 р. і з 10 серпня 1944 р. по 3 березня 1947 р. Філарет Колесса 
обіймав посаду професора, завідувача кафедри українського фольклору та етно-
графії Львівського університету. З 1940 р. учений був керівником Львівської філії 
Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР і директором 
Етнографічного музею. Ф. Колесса брав участь у Міжнародних конґресах музич-
ного і народного мистецтва, славістики у Відні (1909), Лондоні (1911), Празі (1924, 
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1928, 1929), Кракові (1927), Антверпені (1930), Варшаві (1934); підтримував творчі 
зв’язки з М. Лисенком, І. Франком, Лесею Українкою, М. Грушевським, В. Гнатю-
ком, К. Квіткою, І. Панькевичем, А. Лободою, К. Грушевською, М. Гайворонським, 
Б. Бартоком, К. Мошинським, І. Кроном, Г. Мерсманом, І. Кралем, І. Полівкою, 
Ю. Соколовим, Д. Зеленіним, М. Азадовським.

Ф. Колесса є засновником українського етнографічного музикознавства. На-
родну творчість досліджував в її історичному розвитку та в комплексному охоплен-
ні (вивчення словесного і музичного компонентів пісні, літературно-фольклорні 
та міжслов’янські зв’язки). Розробив аналітичну методику вивчення пісенної 
ритміки («Ритміка українських народніх пісень», 1906–1907); започаткував дослі-
дження музичних діалектів в Україні («Народні пісні з південного Підкарпаття», 
1923; «Народні пісні з Галицької Лемківщини», 1929; «Народна музика на Поліссі», 
1939); записав і дослідив українські думи («Мельодії українських народніх дум», 
І-ІІ, 1910–1913; «Варіанти мелодій українських народніх дум, їх характеристика і 
групованє», 1913; «Формули закінчення в українських народніх думах у зв’язку з 
питанням наверствування дум», 1937); обґрунтував концепцію про народне похо-
дження українського епосу («Про ґенезу українських народніх дум», 1921; «Речи-
тативні форми в українській народній поезії», 1927; «Хмельниччина в українських 
народних піснях і думах», 1940); дослідив деякі аспекти зв’язків народного і про-
фесійного мистецтва («Про віршову форму поезій Маркіяна Шашкевича», 1911; 
«Народний напрям у творчості Миколи Лисенка», 1913; «Студії над поетичною 
творчістю Т. Шевченка», 1939; «Поезії Ів. Франка, складені за ритмічними взірцями 
українських народних пісень», 1937; «Народнопісенна ритміка в поезіях Ів. Фран-
ка», 1941). Крім того, значну увагу приділяв проблемі еволюції народнопісенно-
го стилю («Погляд на теперішній стан пісенної творчости українського народу», 
1909; «Наверствованє і характеристичні признаки українських народних мелодій», 
1918; «Українська народна пісня на переломі XVII–XVIII вв.», 1928; «Українська 
народна пісня в найновішій фазі свойого розвитку», 1928; «Спроба періодизації 
української народної поезії», 1946), усистематизував український фольклор («Про 
вагу наукових дослідів над усною словесностю», 1922; «Усна словесність», 1930-ті; 
«Українська усна словесність», 1938), опрацьовував проблему психології народно-
го мислення («Вірування про душу й загробне життя в українській похоронній і 
поминальній обрядності», 1930) [14: 27–28].

Становлення глибоких наукових традицій уснословеснознавства у Львівсько-
му університеті тісно асоційоване з ім’ям Адама Фішера (1889–1943), фольклорис-
та, етнографа, етнолога, представника культурно-історичної школи, професора 
Львівського університету, автора праць у галузі фольклору, народного мистецтва 
та біографій польських етнографів. А. Фішер закінчив ІІІ гімназію у Львові, на-
вчався на філософському факультеті Львівського (1907–1912 рр.) та Берлінського 
(1913 р.) університетів. Ступінь доктора філософії здобув у Львівському універси-
теті (1912 р.). У 1908–1920 рр. А. Фішер працював у бібліотеці Народного дому імені 
Оссолінських (тепер Наукова бібліотека НАН України імені Василя Стефаника). 
1909 р. став секретарем Народознавчого товариства у Львові, 1910 р. – редактором 
щоквартального етнографічного часопису «Lud»; з 1916 р. – член Антропологіч-
ного товариства у Берліні, з 1920 р. – заступник генерального секретаря Наукового 
товариства у Львові, з 1920 р. – член фізіографічної комісії Наукового товариства у 
Варшаві, член Правління зв’язку польських наукових товариств у Львові, з 1921 р. 
– член антропологічної комісії Академії мистецтв у Кракові. 1921 р. А. Фішер обі-
йняв посаду доцента кафедри етнології філософського факультету Львівського 
університету; з 1 вересня 1934 р. по 31 серпня 1935 р. був деканом філософського 
факультету Львівського університету, у 1939–1940 рр. – професор кафедри фольк-
лору та етнографії філологічного факультету Львівського університету [1]. При 
кафедрі А. Фішер зорганізував етнографічний музей та архів (із іконографічною 
збіркою).
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Членами новоствореної кафедри фольклору та етнографії також були асис-
тент Ярина Нестюк (від січня 1940 р.) [2] та старший лаборант Генрик Перльс.

Ф. Колесса викладав курс українського фольклору для студентів третього 
і четвертого курсів української філології, а А. Фішер – «Етнографію Європи», 
фольк лор народів Європи, зокрема польський, французький та німецький (остан-
ній курс читався німецькою мовою). Ці авторитетні вчені свої заняття проводили 
таким чином, щоб «студентів зацікавити фольклором і етнографією й усамостій-
нити їх до дослідно-наукової роботи» [4]. 

Як свідчать архівні дані, у звіті про роботу за 1939/1940 навчальний рік «кафе-
дра встановила ближчий контакт з вченими споріднених дисциплін інших уні-
верситетів Радянського Союзу – саме з Києва, Москви, Ленінграду» [5]. Це робили 
з наміром «перетворити кафедру фольклору й етнографії в самостійний відділ, 
який готував би кадри фольклористів та етнографів для західних областей Украї-
ни» [6]. Як зазначалося в тому ж документі, такий кафедральний план затвердила 
Наукова рада Університету на своєму засіданні 4 липня 1940 року.

Наукові інтереси членів кафедри були всебічними. Скажімо, академік Ф. Колесса 
подав до друку такі праці: «Хмельниччина в українських народних піснях і думах», 
«Два типи силабічного вірша у Шевченка», «І. Франко й українська народна пісня», 
«Народні пісні з українського Закарпаття». Професор А. Фішер звітував про такі до-
слідження, які він подав до друку: «Заслуги Оскара Кольберга в ділянці етнографії», 
призбирував матеріали до праці «Рослини в народних віруваннях». Асистент Я. Не-
стюк працювала над темою «Етнографічна бібліографія західних областей України 
1919–1939 років» (пізніша публікація під назвою «Бібліографія фольклору та етногра-
фії західних областей України від 1916 до 1939 р.»), а також «Культ дерева у слов’ян», 
«Етнографічні досліди на Волині», «Народна ветеринарія (годівля та терапія)», про 
що свідчить записка Ф. Колесси від 29 травня 1941  р. [2]. Старший лаборант Г. Перльс 
збирав матеріали до теми «Звірята в народних віруваннях».

Наприкінці липня 1940 р. працівники кафедри здійснили фольклорно-
етнографічну експедицію на Волинь. Були обстежені землі регіону від півдня до 
півночі, що межують із Поліссям. Учасники експедиції побували в багатьох селах 
і містечках краю, зокрема Мерва, Кутрів, Берестечко, Повча, Збитинь, Замлинь, 
Любачівка, Замбівка, Кустинь та інших, де зібрали чимало цінних матеріалів, які 
планували опрацювати й згодом опублікувати в наукових записках університету. 
Було зібрано також 49 музейних експонатів, у тому числі низку предметів рільни-
цтва, кераміки, меблів, одягу тощо.

При кафедрі діяли: бібліотека (близько 6 000 книжок); архів (організовані з іні-
ціативи кафедри фольклору й етнографії та за дорученням ректора університе-
ту у 1939/1940 навчальному році), у якому містилися рукописні матеріали, багата 
іконографічна збірка й цінні матеріали дослідження народної культури Волині, 
зібрані під час наукової експедиції кафедри влітку 1940 р.; музей, який налічував 
понад 300 рідкісних експонатів матеріальної культури українського народу (серед 
них знаряддя рільництва (солом’яні сіялки, бурульки до в’язання, серпи тощо), 
загальногосподарські предмети (солом’яники на зерно, коромисла, старі дерев’яні 
січкарні), предмети народної кераміки, меблі, ноші, зокрема, ціла низка вишивок) 
[7]. Архів складали різноманітні рукописні матеріали (у тому числі, очевидно, ма-
теріали записів зразків українського фольклору) та багата іконографічна збірка. У 
післявоєнний час цих матеріалів на кафедрі уже не було [7]. Бібліотеку, музей та 
архів використовували в науково-дослідній та навчально-виховній роботі, адже, 
як було зазначено у звіті про роботу кафедри, вони «служитимуть до науково-
дослідної та педагогічно-навчальної роботи кафедри. Ясно, що поглядне пояснен-
ня при помочі оригінального експонату полегшує й покращує присвоєння сту-
дентом знань, які він зараз одержує на лекції» [8]. 

За архівними джерелами (звіт кафедри фольклору та етнографії за 1944/1945 
навчальний рік) відомо, що у повоєнний час на кафедрі працювали Ф. Колесса (за-
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відувач), доцент І. Кухта та лаборант Л. Козакевич. Викладачі кафедри читали такі 
курси: український фольклор (Ф. Колесса), російський, польський, англійський, 
французький, німецький, класичний фольклор та загальний західноєвропейський 
фольклор, а також курс етнографії читав доцент І. Кухта [9]. У звіті Ф. Колесса за-
значав, що на кафедрі щоденно з 9.30 до 10.30 год. відбувалися консультації для 
студентів, для чого було складено спеціальні програми з фольклору. На кафедрі 
проводили наукові семінари на такі теми: «Український фольклор західних облас-
тей УРСР», «Періодизація української народної поезії», «Історія української етно-
графії», «Вітчизняна війна і фольклор», які вів академік Ф. Колесса, та «Великі ле-
генди людськості: 1. Марко Проклятий, український Агасфер; 2) Чорнокнижник 
Твардовський, польський Фауст – і їх вплив на літературу», над якими працював 
доцент І. Кухта [10]. У звіті зазначено, що найбільше сил працівники кафедри від-
дали організації бібліотеки, яку було практично знищено під час війни. Ф. Колесса 
навіть особисто звернувся до народного комісара Миколи Бажана, коли той був на 
прийомі у ректора, з проханням про допомогу у створенні бібліотеки. Найкраще 
у той час здійснювали науково-методичну роботу, про що свідчив високий рівень 
«опрацювання й скристалізування програм» [11].

У 1945/1946 навчальному році на кафедрі фольклору та етнографії працю-
вали Ф. Колесса і М. Скорик (на посаді доцента). Про цей навчальний рік декан 
філологічного факультету стисло звітував: «Лекції з фольклору цього року зовсім 
не читаються з уваги на відсутність їх в учбових планах. Академік Ф. Колесса мав 
річний хворобовий відпуск. Доцент Скорик працює на історичному факультеті, 
читаючи історіографію, методику викладання історії і проводить педпрактику зі 
студентами» [12].

У звіті філологічного факультету за 1946/1947 навчальний рік про кафедру 
фольклору та етнографії не сказано нічого. Тут йдеться лише про досить активну 
роботу «фольклорно-етнографічного гуртка під керівництвом Скорика», якому, 
однак, рекомендовано розширити тематичні обсяги занять [13]. У контексті різ-
них заходів Львівського університету згадано про «пленум кафедр», що відбувся 
12 грудня 1946 р., на якому було заслухано доповідь академіка Ф. Колесси на тему 
«Відгомін класової боротьби в українському дожовтневому фольклорі».

Радянська дійсність не сприяла вільному вияву творчої наукової думки членів 
кафедри, у тому числі й її керівника. М. Білоус, посилаючись на спогади профе-
сора Олекси Горбача, опубліковані в «Українському слові» за 1988 р., зазначала, 
«що акад[емік] Ф. Колесса «боявся тепер говорити про нашу усну словесність так, 
як іще недавно про неї писав у виданнях «Просвіти», бо уже знав про ті сталінські 
громи на «українських націоналістів і шкідників» від В. Антоновича, М. Драго-
манова й Б. Грінченка «аж до найновіших покидьків», «вислужників капіталізму, 
фальшивників, викривлювачів і прихвоснів панської Польщі на Західній Україні», 
«видворених з АН УРСР у 30-х роках академіків С. Смаль-Стоцького, М. Возняка, 
В. Щурата», серед яких прочитав і своє прізвище» [3: 59].

Після смерті Ф. Колесси 1947 р. кафедру фольклору та етнографії закрили. До 
1958 р. українські студенти вищих шкіл не тільки не могли навчатися на кафед-
рах української фольклористики, яких не було у жодному вищому навчальному 
закладі України, а й не мали відповідного навчального підручника з цього пред-
мета. До розпаду радянської імперії не було й кафедр музичної фольклористики 
у жодній консерваторії України, хоча цього домагалася українська громадськість 
і мистецька інтелігенція.

Заснування 1990 р. кафедри української фольклористики у Львівському уні-
верситеті (її завідувачем став професор Т. Комаринець) стало можливим лише 
завдяки подіям, які пов’язані з боротьбою за незалежну Україну. Ці обстави-
ни значною мірою зумовили основні завдання кафедри як науково-дослідного, 
науково-педагогічного й науково-методичного центру українського народознав-
ства у структурі Львівського національного університету імені Івана Франка – од-
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ного з провідних університетів України. Вони включають: вишкіл висококваліфі-
кованих кадрів фольклористів-філологів, народознавців для науково-дослідних 
інституцій, науково-методичних центрів народної творчості, навчальних закладів 
усіх рівнів і культурно-освітніх установ; проектування й опрацювання навчально-
методичної бази в комплексі мовознавчих, літературознавчих, народознавчих цик-
лів навчальних дисциплін філологічного факультету (навчальні плани, програми, 
підручники, методичні посібники тощо); підготовку науковців-фольклористів 
(кандидатів, докторів наук) через навчання в аспірантурі та різні форми науково-
го стажування в Україні й за кордоном; організацію та координування наукових 
досліджень у галузі фольклористики за такими головними напрямками: 1) аналіз і 
синтез емпіричного й історико-теоретичного багажу української фольклористики; 
2) поповнення національного фольклорного фонду творами, що постали в період 
окупаційних режимів, міжвоєнного і повоєнного періодів національно-визвольної 
боротьби за незалежність і самостійну державність (шляхом експедиційних фрон-
тальних і тематичних регіональних обстежень, організації кореспондентської ме-
режі), а також дослідження процесу фольклоризації цих новотворів; 3) вивчення 
естетичної природи словесного фольклору, його художньої структури й поетики 
в контексті різних видів народного та професійного мистецтва.

Наукову роботу на кафедрі здійснюють за такими основними напрямками: 
питання поетики фольклорних творів; історія фольклористики; взаємодія фольк-
лору та літератури; етномузикологія тощо. Упродовж останнього часу кафедра 
опублікувала шість випусків «Вісника філологічного факультету» (серія філоло-
гічна, випуски 27, 31, 37, 41, 43, 47), котрі побачили світ у 1999–2010 рр. Праців-
ники кафедри провели низку наукових конференцій, зокрема: Міжнародний 
симпозіум «Станіслав Вінценз: Україна і європейська культура» (1991); Всеукраїн-
ські наукові конференції «Проблеми української фольклористики» (1993), «Роль 
фольклору в активізації культурно-просвітницької роботи в умовах розбудови не-
залежної української держави» (1993); наукові конференції, присвячені 130-річчю 
з дня народження академіка Філарета Колесси (2001) та 75-річчя від дня народжен-
ня професора Теофіля Комаринця (2002); «Світові виміри української культури» 
(До 95-річчя від дня народження Григорія Нудьги, 2008); «До 70-річчя кафедри 
української фольклористики імені Філарета Колесси у Львівському університеті» 
(2009); республіканські наукові читання «Фольклор у духовному житті українсько-
го народу» (1990), підготувавши до друку відповідні наукові збірники.

Із науковою роботою безпосередньо пов’язане проведення щорічних літніх 
студентських фольклорних експедицій-практик у різні етнографічні регіони 
України для збирання, записування, наукового опрацювання та публікації фольк-
лорних матеріалів. Упродовж останнього часу викладачі й студенти побували на 
Бойківщині, Гуцульщині, Поліссі, Волині, Слобожанщині та інших регіонах, де 
записали сотні рідкісних зразків народнопоетичної творчості. У результаті бага-
торічних фольклорних експедицій різних поколінь студентів-фольклористів (у 
тому числі й тих часів, коли кафедри ще не існувало) в архіві кафедри було нагро-
маджено чимало цінних фольклорно-етнографічних матеріалів, які можуть бути 
основою системних фольклористично-етнологічних досліджень.

На кафедрі як провідній організації проходять апробацію кандидатські та док-
торські дисертації з фольклористики. Успішно функціонує аспірантура. Першим із 
вихованців відновленої кафедри в 1997 р. захистив кандидатську дисертацію Ярос-
лав Гарасим («Культурно-історична школа в українській фольклористиці»). 1999 р. 
утворено спеціалізовану вчену раду К 35.051.13 із захисту кандидатських дисерта-
цій, у тому числі й зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика, на засіданнях якої 
свої дисертації захистили 17 аспірантів та здобувачів кафедри, у тому числі М. Дах, 
Н. Пастух, А. Вовчак, І. Коваль-Фучило, В. Білик та інші молоді науковці.

Кафедра прагне формувати якісний контингент студентів-фольклористів і в 
цьому напрямку співпрацює із Львівською обласною малою академією наук та з 
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учнівською молоддю шкіл області через щорічне проведення олімпіад, конкурсів 
учнівських наукових робіт.

Працівники кафедри беруть участь у наукових конференціях і фольклорних 
експедиціях спільно із працівниками Інституту народознавства НАН України, 
Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, Інституту лі-
тератури імені Тараса Шевченка НАН України (зокрема у підготовці «Шевчен-
ківської енциклопедії» в 4 томах та «Історії української літератури» в 10 томах), 
кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, Полісько-Волинського народознавчого центру (віднедавна – Інститу-
ту культурної антропології), Волинського національного університету імені Лесі 
Українки, Львівського обласного науково-методичного центру народної творчос-
ті, Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка, а також активно співпра-
цюють із Кольбергівським товариством у м. Пшисуха (Польща), варшавськими, 
люблінськими і білостоцькими вченими у вивченні культури Полісся, відділом 
україністики Пряшівського університету імені Павла Шафарика (Словаччина) 
тощо. Кафедра постійно надає науково-методичну допомогу Львівському облас-
ному центру народної творчості та іншим установам в організації й проведенні 
науково-практичних конференцій та інших заходів культурно-просвітницького 
плану в районах області й за її межами. Серед них: «Основи нашої духовності. 
Фольклор та етнографія в роботі Народних Домів» (Звенигород, 1995), «125-ліття 
від дня народження Володимира Гнатюка» (Тернопіль, 1996), «На пошану профе-
сору Теофілю Комаринцю» (Ланівці Тернопільської області, 1997; Кременець Тер-
нопільської області, 2002), «Тарас Шевченко і фольклор» (Львів, 2004) тощо.

З 2005 р. розпочато роботу над створенням електронного архіву українського 
фольклору, що передбачає здійснення низки новітніх методів і застосування най-
новіших цифрових технологій фіксації уснословесних явищ. До архівних мате-
ріалів увійшли польові записи, що здійснені під час фольклорних студентських 
практик. Вони відображають географію основних регіонів України: с. Любитів, 
Ковельський р-н, Волинська обл. (1990); Сокальський р-н, Львівська обл. (1991, 
2004); м. Буськ, Львівська обл.; с. Великосілки, Кам’янка-Бузький р-н, Львівська обл.; 
с. Ястребичі, Радехівський р-н, Львівська обл. (1991); с. Хирів, Старосамбірський 
р-н, Львівська обл.; с. Стрілки Старосамбірський р-н, Львівська обл.; смт Нове міс-
то, Старосамбірський р-н, Львівська обл.; с. Бориня, Турківський р-н, Львівська 
обл.; м. Турка, Львівська обл. (1992, 2003); м. Ратно, Волинська обл.; м. Яворів, Львів-
ська обл.; м. Рава-Руська, Львівська обл. (1993); с. Криворівня, Верховинський р-н, 
Івано-Франківська обл. (1994, 2001); с. Стільське, Миколаївський р-н, Львівська 
обл. (1994); смт. Звенигород, Пустомитівський р-н, Львівська обл. (1996); м. Кос-
мач, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. (1998, 1999); м. Любешів Волинська 
обл. (1998); с. Тур, Ратнівський р-н, Волинська обл.; Новопсковський р-н, Луган-
ська обл. (1999); Міловський р-н, Новоайдарський р-н, Біловодський р-н, Луган-
ська обл. (2000, 2001); с. Самари, Ратнівський р-н, Волинська обл. (2000); с. Поршна, 
Пустомитівський р-н, Львівська обл.; с. Воля Щетинська, Ратнівський р-н, Волин-
ська обл. (2002);  с. Пороги, Богородчанський р-н, Івано-Франківська обл. (2003); 
с. Грудки, Камінь-Каширський р-н, Волинська обл.; Борзненський р-н, Чернігів-
ська обл. (2004) та ін.

2010 р. створено Лабораторію фольклористичних досліджень (завідувач – до-
цент А. Вовчак) як структурний підрозділ філологічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка з метою модернізації університет-
ського вишколу фахівців-фольклористів через залучення студентства до актуаль-
них наукових проектів, реального спеціалізування у дослідницьких програмах. 
Заснування лабораторії стало ще одним важливим кроком у реалізації статусу 
Львівського університету як провідної науково-дослідної інституції України.

У тісній співпраці з кафедрою українського фольклористики Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка Лабораторія фольклористичних 
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досліджень скеровує свою діяльність на забезпечення повного циклу науково-
теоретичної та практичної підготовки фахівця-фольклориста за такими основни-
ми видами фольклористичної праці: збирацька експедиційна діяльність; післяек-
спедиційне опрацювання та систематизація фольклорних фіксацій; каталогізація 
й архівування фольклорних матеріалів; едиційна практика; науково-теоретична 
розробка явищ і процесів традиційної духовної культури українського народу. 
Серед науково-дослідницьких пріоритетів лабораторії – створення сучасного 
аудіо-візуального архіву українського фольклору, надання можливостей для віль-
ного користування (у мережі Інтернет) фондами цього архіву широкому колу на-
уковців, студентів, усіх поціновувачів народної культури.

Кафедрі української фольклористики Львівського університету присвоєно 
ім’я Філарета Колесси – одного з найвідоміших українських словеснознавців. Се-
ред теперішніх працівників кафедри чимало знаних у науковому світі вчених, до-
слідницький доробок яких є значним внеском у розвиток сучасної філологічної та 
народознавчої думки, зокрема: Михайло Чорнопиский, Василь Івашків, Ярослав 
Гарасим, Олена Гінда, Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак, Ганна Сокіл, Святослав 
Пилипчук та когорта молодих науковців.

Одним із найвагоміших досягнень сучасної української уснословеснознавчої на-
уки у Львівському університеті та далеко за його межами є спадщина Івана Овксенті-
йовича Денисюка – відомого українського фольклориста й літературо знавця, тонко-
го знавця національного фольклору, глибокого і вдумливого дослідника лабіринтів 
художнього слова, Заслуженого професора Львівського національного університету 
імені Івана Франка, багатолітнього професора кафедр української фольклористики 
та української літератури ім. акад. М. Возняка. Йому належить понад триста на-
укових праць, значна частина яких – фольклористичні. І. Денисюк продовжував і 
розвивав найвищі здобутки української філологічної науки, створив ефективну ме-
тодологію вивчення фольклорних і літературних явищ, а також виховав цілу школу 
дослідників і послідовників його наукових принципів.

Тож українська фольклористика у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка має багатолітню наукову традицію й багату сучасну інтелекту-
альну потугу, що є вагомою умовою для подальшого поступу.
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at the outset of Ukrainian folklore studies  
at l’viv University
Vasyl’ IVasHKIV, Ruslan MaRKIV

The process of development of Ukrainian folkloristics as a scientific discipline and stages of establishing of Ukrainian 
Folklore Studies department as the scholarly-researching and pedagogical institution at L’viv University are observed 
and researched on the basis of archive materials. In 1939–1947 the department was headed by academician Filaret Kolessa; 
professor Adam Fisher, associate professor Mykhailo Skoryk and others worked here. Those were the scholars who formed 
major scientific and pedagogical principles in folkloristic and ethno-musicological disciplines. Some unrenowned facts of 
the department history as well as scientists’ biographies are researched.

Key words: folklore, ethnography, folklore studies, department, L’viv University, Filaret Kolessa.

У истоков украинской фольклористики во 
Львовском университете
Василий ИВАШКИВ, Руслан МАРКИВ

На основании архивных материалов исследован процесс становления украинской фольклористики как научной 
дисциплины, этапы формирования кафедры украинской фольклористики имени Филарета Колессы как научно-
исследовательской и учебно-педагогической институции во Львовском университете. В 1939–1947 годах кафедру 
возглавлял академик Филарет Колесса, здесь также работали профессор Адам Фишер, доцент Михаил Скорык и др. 
– ученые, которые формировали приоритетные принципы научно-педагогической работы в сфере фольклористичес-
ких и этномузыкальных дисциплин. Приведены малоизвестные факты из истории кафедры и биографии ученых.

Ключевые слова: фольклор, этнография, фольклористика, кафедра, Львовский университет, Филарет Ко-
лесса.
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Нові книги

Українські народні думи: У 5 т. Т. 1. Думи раннього козацько-
го періоду / Упоряд.: М. К. Дмитренко, Г. В. Довженок (тексти), 
С. Й. Грица (мелодії); передмови: М. К. Дмитренка, С. Й. Гри-
ци; статті, коментарі, примітки Г. В. Довженок, А. Ю. Ясенчук, 
Т. М. Шевчук, О. І. Шалак, Н. М. Пазяк, І. І. Кімакович; за заг. 
ред. М. К. Дмитренка, С. Й. Грици; відп. ред Г. А. Скрипник. – 
К.: ІМФЕ НАН України, 2009. – 856 с.

Академічне видання «Українські народні думи» в 5 томах є унікаль-
ним проектом у національній культурі. Воно якнайповніше репрезентує 
твори думового епосу від перших записів, відомих упорядникам на час 
підготовки корпусу, і до фіксацій у другій половині ХХ ст., врахувавши 
специфіку історико-культурного розвитку жанру, еволюцію епічної та 
виконавської традицій, особливості збирацької роботи, едиційну прак-
тику ХІХ – початку ХХ ст. Томи, які складають 48 сюжетів, укладено з 
першоджерельних матеріалів – рукописів збирачів, що містяться в архі-
вах або з першодруків, коли рукопису-оригіналу з об’єктивних причин 
відшукати не вдалося. Дотепер українська фольклористика послугову-
валася виданням «Українських народних дум» в упорядкуванні К. Гру-
шевської (1927, 1931), куди ввійшло 33 сюжети. 

До першого тому нового п’ятитомного корпусу«Українських народ-
них дум» увійшли твори національної епічної традиції раннього ко-
зацького періоду, пов’язані з початковим етапом боротьби українського 
народу проти іноземних поневолювачів та думи невольницького ци-
клу.
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З духовної культури  
Богородчанщини: звичаї,
вірування та повір’я, пов’язані 
зі світоглядними уявленнями 
про смерть і померлих
Володимир ГАЛАЙЧУК
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У статті систематизовано й проаналізовано міфологічні уявлення про смерть і померлих, які лягли в осно-
ву багатьох календарних, весільних, родильних, оказіональних звичаїв та обрядів, а також мотивують симво-
ліку різних за жанрами фольклорних текстів. Дослідження дозволяє ще раз констатувати про синкретичний 
характер похоронно-поминальної обрядовості українців Карпатського краю, у якому домінують дохристиян-
ські міфологічні елементи, а також увиразнює доволі розмиті рамки вивчення уявлень про смерть і померлих. 
Стаття написана на багатющих фольклорно-етнографічних матеріалах, які зібрані в Богородчанському районі 
Івано-Франківської області – регіоні, який формально знаходиться на межі між Бойківщиною, Гуцульщиною, 
Покуттям і досі ще чітко не окреслений в етнографічному районуванні. 

Ключові слова: смерть, померлий, похорон, уявлення, вірування, міфологічний.

Похоронно-поминальна тематика є однією з 
найважливіших для дослідників традиційної 

духовної культури українців, адже вона глибоко закорінена у різних культурних 
сферах життя народу. Уявлення про смерть, потойбіччя тощо часто лежать в осно-
ві календарних, весільних, родильних, оказіональних звичаїв та обрядів, мотиву-
ють символіку різних за жанрами фольклорних текстів. Свого часу різні аспекти 
похоронної обрядовості українців ґрунтовно досліджували такі відомі вчені, як 
З. Кузеля, І. Свєнціцький, В. Гнатюк, Ф. Колесса, чиї праці добре відомі етнологам 
і фольклористам. Активно розробляють цю тематику й у наш час. Маємо на увазі, 
зокрема, монографії Р. Гузія [1] і В. Конобродської [2], а також працю російської 
вченої О. Сєдакової [3].

Все ж окремі території не потрапили у поле розгляду дослідників через еле-
ментарну відсутність відомостей. Так сталося і з Богородчанським районом Івано-
Франківщини, який формально знаходиться на межі між Бойківщиною, Гуцульщи-
ною та Покуттям і досі ще чітко не окреслений в етнографічному районуванні.

У цій розвідці ми не прагнули дати опис похоронної обрядовості Богородчан-
щини. Увагу зосереджуємо виключно на світоглядному аспекті теми, на народ-
ній інтерпретації обрядів (і не лише похоронних), їхньому зв’язку з народними 
уявленнями, віруваннями тощо. Дещо звужуючи рамки дослідження, не подаємо 
тут інформації про годованця, лелета, майок, потерчат та ін. демонічних персона-
жів української міфології, що генетично пов’язані з померлими, оскільки в такому 
разі довелося б розглянути майже всю демонологічну палітру краю. Джерельною 
основою для розвідки стали як власні записи, так і записи студентів кафедри етно-

А С П Е К Т И  М І ф У  Т А  М І ф О П О Е Т И К А
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логії, зроблені на Богородчанщині у 2003 і 2008 рр.
Низка світоглядних уявлень похоронно-поминальної тематики безпосередньо 

пов’язана з демонологією. Цей зв’язок можна простежити вже на етапі передба-
чення смерті. Безсумнівно рідкісними і своєрідними є виявлені у двох селах Бо-
городчанщини уявлення про демонічного персонажа – провісника смерті, якого 
називали прохідня або ж походячка. Його зображали у вигляді руки із запаленою 
свічкою:

1. «Моя мама казали, шо вони йшли – і вийшла рука, і свічка в руці. То називалася вона 
прохідня. Вона йшла через поле і в цвинтарі тамо загубилась. То, кажуть, шо на мерців, 
шо вона віщун такий смерті» [13, арк. 16].

2. «В нас було такє, шо навіть я виділа, як ходили походячки: отако рука, і свічка в 
руці. Ми як сиділи ввечір в вікні, ми дивилися далеко, але світло в хаті не горіло. І дивимо-
ся – шо йде світло, і навертає на нашу дорогу. Було видно тільки світло, нічо[го] не було 
видно з людини. А вже як підійшло близько до нашого подвір’я – і загасло. І на другий день 
умерла моя тьотя, а ми на одному подвір’ї жили. То ото була походячка, вона на смерть 
ходить» [13, арк. 31].

Як знаки смерті чи біди сприймали випадки нехарактерної поведінки тварин 
(собак, круків, зозуль, сорок, голубів, курей та ін.): «Собака виє – то на біду, на смерть, 
або ще може дівчина завагітніти до шлюбу» [10, арк. 13], «Кричать круки, то тоже має 
бути мерець у селі» [10, арк. 13], «Якщо круки літають низько, хтось помре» [3, арк. 12], 
«Круки літають над хатами, пташки б’ють у вікно, горобець лопнув у вікно, собака до-
гори головою виє – то на смерть» [4, арк. 32], «Зозуля як кукала у мене отут на груші, то 
в мене бабці були старенькі, то до року померла баба» [4, арк. 2], «Є такий птах зозуля: 
як закує на вербі сухій, то хтось помре» [4, арк. 26], «Голуб дикий гуде – то буде біда» 
[5, арк. 7]. Смерть віщувало, якщо сорока у вікно стукає або скрекоче [5, арк. 5], 
якщо дикі голуби б’ються у вікно, де є хвора людина [5, арк. 7], чи коли у відкрите 
вікно залетить птаха» [5, арк. 8].

Як і повсюдно в Україні, мали за лиху прикмету, коли курка починала «пія-
ти» півнем. Як правило, це віщувало чиюсь смерть або, особливо, якщо курка була 
червоною, – пожежу. Ті, хто у це не вірив, казали у таких випадках: «Піє – бо вміє» 
[11, арк. 17]. Як правило ж, щоб уникнути очікуваного лиха, відказували: «Піє собі 
на голову», – і рубали їй голову: «Курка піє на біду. Кажуть: «Піє собі на голову», – то її 
вже зарубають» [11, арк. 4]; «Як курка піє – то на якусь біду, на смерть чи на вбивство. То 
недобре, як піє» [11, арк. 14]; «Як курка піє, кажуть, шо то не до добра, піє собі на голову, 
– значить, її рубати треба. То до біди якоїсь, хто його знає, шо станеться» [11, арк. 17]; 
«Курка на біду піє, то шось недобре буде, або кажуть, шо піє на огень, якшо та курка черво-
на, то вже її зарубають» [11, арк. 6]; «Як курка піє, кажуть, шо то на огень. То шось недобре 
може статися або в селі, або так. Рубають ту курку. Геть рубають!» [11, арк. 10].

Не завжди, однак, спів курки завершувався для неї відрубуванням голови. Зо-
крема, у с. Хмелівка ще пригадували про звичай відмірювати такою куркою від-
стань до порога: якщо вийшло до порога хвостом – їй відрубували хвоста, якщо ж 
головою – аж тоді вважали, що це вона на свою голову «піяла», і відрубували голо-
ву: «Курка як піє, то недобре людині. Курка як піє, то беруть курку – від стола до порога 
міряють її, так перевертають. Як вона головку кладе на поріг – то голову відрубують, 
а як хвостом – то хвіст врубають. Так, аби те зло відрубати, тоді все буде добре» [10, 
арк. 13]; «Її беруть та й відносять від порога: як вона головою йде до порога, то треба їй 
голову втєти, а як хвостом, то хвоста їй втєти. То тоді на свою голову піє» [11, арк. 14]; 
«То ше колись якось мама міряли до порога, як вона піде, але я шось вже й не знаю, як то» 
[11, арк. 17].

Подекуди зважали на те, чи курка заспівала до обіду, чи після, сприймаючи 
вранішній спів як ознаку не лиха, а, навпаки, прибутку: «Як курка піє – то не на до-
бре. То хоть рубай їй голову, хоть ожидай того, шо вона тобі проповідувала. Якшо до обід 
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вона запіє – то на прибуток: в тебе або сі вродит у жінки дитя, або ти купив корову, або 
коня, або шось тобі прийшло у пользу на хазяйстві. А якшо по обіді – знай, шо то буде 
якась шкода, втрата. Або кінь вгине, або корова, або людина вмре» [14, арк. 10].

За ознаку смерті іноді сприймали випадково побачені на дорозі дві соломин-
ки, які лежали у вигляді хреста [5, арк. 7].

Смерть могли провістити певні прикмети в час різдвяної вечері. Зокрема, мали 
за лиху ознаку, якщо у кого під час вечері впаде на землю ложка: «В кого лижка на 
землю впаде, кажут, шо то тотой вмре» [15, арк. 28]; «Всі сідали їсти, і кожен тримався 
добре за лижку, аби не впала лижка, бо кажут, шо може вмерти – відпаде та людина вже 
до другого року» [15, арк. 63]; «Не можна було вставати, і не можна було, шоб не дай бог 
лижка впала – то хтось мусит з сім’ї вмерти» [15, арк. 18]. Недобре віщувало, якщо за 
столом хтось чихне: «На Святий вечір як хтось пчихне за столом, то в родині смерть 
абощо» [12, арк. 67]. Упродовж вечері придивлялися до того, як горить свічка: «Якщо 
свічка горит гарно на Світий вечір, то значит, буде в домі гаразд. А як вона погасни, то 
хтось має цього року з роду померти» [15, арк. 18].

Індикатором життя / смерті був також вигляд весільного короваю і паски (для 
кожного із членів сім’ї пекли окрему паску): «Як витягають паску з печі, то дивлять-
ся. Як паска файно сі підпукає з сходу, то дуже на добре, як підростає. А як западаєтьсі, 
то кажуть, біда буде. Може бути слабий або може навіть вмерти, як сі западає всередину. 
То так на кожну паску дивилися, на кого загадала. Та[к], як корогай (коровай. – В. Г.)» 
[12, арк. 44].

Близьку смерть віщувало, якщо дитина мовчала при хрещенні: «Коли дитина 
при хрещенні плаче, то кажуть, що та дитина буде жити, а котра мовчить – то помре» 
[1, арк. 11, 17]. Якщо дитина дуже хворіла, хлопчикові садили біб, а дівчинці – ква-
солю: «Коли проросте, то й дитина виросте, а ні – то помре» [4, арк. 31].

Прикметами смерті вважали також певні символи сновидінь. Зокрема, смерть 
(свою чи когось із родини) віщувало, якщо побачити уві сні щось чорне (взагалі 
щось чорне [4, арк. 13], чорні ягоди [4, арк. 24], чорну спідницю [5, арк. 6], чорну 
хустку [5, арк. 7]); недобудовану хату [4, арк. 24], нову хату [4, арк. 24], красиву хату 
[5, арк. 11] чи що у тебе на подвір’ї будують нову хату [4, арк. 13]; свічку, яка до-
горяє [4, арк. 12]; ксьондза чи хоругви у церкві [4, арк. 24]; як падає хрест [4, арк. 2]; 
яму [4, арк. 2]; гнилі яблука (на противагу, побачити уві сні червоні яблука – добра 
ознака) [4, арк. 24]; сніг, ліс чи гриби [5, арк. 8]; косу або – що хтось косить (молоду 
траву [4, арк. 32]) [5, арк. 7]; що хтось оре, так що видно чорні скиби [4, арк. 32]; 
коней [5, арк. 2] («Як коні орють, то хтось мусить на тім городі умерти» [4, арк. 26]). 
Смерть віщувало, коли сниться, що випав зуб [5, арк. 7], що з неба злітає червона 
корова [5, арк. 5]. Якщо жінка має овдовіти, їй присниться, що вона без хустки 
[4, арк. 2]. Як бачимо, символіка віщих сновидінь доволі прозора. Що характерно, 
віра у їхню правдивість час до часу підтверджується емпірично: «Як мій чоловік по-
їхав на роботу, то купався у Бузі і втопився, а мені приснився такий сон: прийшов його 
брат, ухопив пилу і всі дерева біля хати зрізував» [4, арк. 26]. Перед смертю людина 
також ніби долучається уві сні до світу померлих: «Мій тато казав, що буде вмира-
ти, бо він бачив своїх померлих братів, сестер, що ходили по цім світі. Померлі водою 
займиті були, а вода холодна, вони кликали його» [4, арк. 29], «До года має вмерти, то 
мертві сніця» [14, арк. 4].

Дізнатися про день своєї смерті могли нібито люди, котрі щоп’ятниці постили 
[5, арк. 11].

Смерті можна було й запобігти, своєрідно обманути її. Якщо у сім’ї помирали 
малі діти, робили по-різному. Одним із способів було взяти дитині за хресних бра-
та й сестру: «Якщо діти помирали, і щоб дитина, яка народиться, не вмирала, то брали 
рідних брата і сестру, з одної хати» [6, арк. 53], «Є так, що в декотрих батьків діти вми-
рают, то берут за кумів брата і сестру» [6, арк. 8]. При іншому способі хтось, у кого 
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діти добре велися, символічно усиновлював немовля, брав його «за своє»: «В меї 
куми п’їть хлопчиків померло. Вродиласі дівочка – я взєла тоту дівочку за свою. Так, що 
я прийшла, помолилася і кажу: «Господи, я беру цю дитину за свою, аби моя була, аби не 
тої жінки була». – То я маю десь коло восьмеро дітей, таких, що взєла за своїх. За тата 
– не знаю, чи беруть. Такого нема. Але я собі беру дитину, аби була моя дитина, бо мені 
сі дівчата ведут» [6, арк. 20]. Як варіант – того, у кого ведуться діти, брали у куми: 
«В мене сваха мала десєтеро дітей: вісім хлопців і дві дівки. То вже як сі вродит хлопец, 
а не ведесі, то її брали в куми, бо в неї хлопці ведутсі. Брали таку жінку, що в неї ведутсі 
діти» [6, арк. 58]. Нарешті, глибокою архаїчністю відзначається і спосіб, за якого 
дитину перший раз переносили не крізь двері, а крізь вікно: «Казали, що передавали. 
Що як діти вмирают, то через вікно передається дитину до хати. Перший раз дитину до 
хати заноситься через вікно» [6, арк. 58]; «Там в одної жінки: що вродитьсі – та й вмре, 
та й вмре, та й так. То казали, що тра якось через вікно давати, через двері не брати» 
[6, арк. 50]. В одному селі могли побутувати різні способи: «Щоб діти жили, коли в 
сім’ї багато вмирали, то їм давали різні імена, не такі, як мали діти, які повмирали. В 
куми брали брата і сестру. А щоб обманути смерть, то дитину передавали через вікно» 
[1, арк. 14].

Траплялися випадки, коли людина помирала важко і довго. У такому разі на-
магалися пришвидшити її кончину. Всі хатні розплітали коси, давали у руки вми-
раючому запалену свічку, молилися: «Треба розплітати коси всім у хаті, молитися, 
щоби швидше помер» [15, арк. 43]. Подекуди забирали у конаючого подушку або 
клали під неї гороховиння: «Як людина тяжко вмирає, гороховину суху треба класти 
під подушку і молитися всім у хаті» [4, арк. 33]. Полегшити смерть малим дітям ні-
бито могла пташка, яка стукала у вікно [5, арк. 11]. На Богородчанщині відомий 
і такий спосіб полегшення агонії, як зривання даху, хоча респонденти стверджу-
ють, що так робили не у них, а «в горах»: «То так в горах казали, шо треба було дах 
зривати, а в нас такого не робили, ну, я то точно такого не чула» [11, арк. 5]. Все ж у 
с. Лесівка пригадали ще про випадок, коли там при такій оказії «зірвали стелю». 
У с. Пороги ворожка, яка не могла померти, для полегшення своїх страждань на-
казала поламати вила [5, арк. 11].

Зазвичай тяжко мучаться перед смертю усілякі ворожбити, відьми: «Кажут, шо 
кєжко вмирати, як вони шось ворожіт» [15, арк. 30]; «Отут в нас була така, відьма, шо 
гет і молоко від корови відбирала, і вона так вмирала, то їй так ноги гнуло, руки, так не 
могла вмерти, так пищєла, отут за потоком» [11, арк. 44].

Повсюдно вірять, що така людина не може вмерти, «поки комусь не сповість», 
«поки не передасть» свого знання (як правило, дітям чи онукам): «Була така байка, 
шо мала передати комусь, бо інакше не вмре, аби то в комусь другому жило» [11, арк. 27]; 
«Поговірка є в народі, шо хто чим займається такимво ворожбитством, чи ворожінням, 
чи відмовами, – то тяжко помирає, шо мусе передати комусь» [11, арк. 54]; «Поки не пе-
редаст, доти не вмре. Вона тоді не годна вмерти. Так Пісарчучка на Рубані. Вона страш-
но мучилась, а потім передала своїй внучці. То в них та сила з народження» [11, арк. 9].

Жителі Богородчанщини вірили, що після смерті чародія (чи самогубця, по-
вішеника) нібито знімався сильний вітровій, вихор, буря (адже це – ознаки при-
сутності «нечистого»): «Як сильний вітер – казали, що помер хтось, в кого душа нечис-
та» [10, арк. 6]; «Як отака буря сі сходе, то кажут – о, відьма вмерла, чи там повісився 
хто» [15, арк. 4]; «В тім зноску, кажуть, диявол сидить. Колись його носили, той зносок, 
дев’ять день під плечем. То так як курка яйце висиджує, то так дідька виношували. То 
вже як він є в людини, то та шо хоче, те може. Оце правда. Одна жінка була, не мала чо-
ловіка, та й носила той зносок. А той зносок їй впав та й ся розбив, то як вона плакала за 
тим зноском... А потім вона вмерла, то такі вітри були, шо верби ся ломили. Вона вже до 
нього пристала, а ксьондз як молитву почав читати, то такий вітер зірвався, шо й ну. 
Це то правда» [11, арк. 14]; «Як се повіситься людина – то такі вітри, що дерева гнуть-
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ся» [10, арк. 8]; «То, казали, як хтось повіситься, то вихор такий, вітер сильний знімає» 
[10, арк. 9]; «Ще було таке, як хтось такий, напримір, повіситься, то тоді сильна буря 
сходить. Диявол тішиться. Або як помре якась дуже грішна людина» [10, арк. 12].

Тіло відьми після її смерті дуже швидко втрачало людську подобу: «В нас тут 
одна умерла, то казали за неї, шо вміє молоко відбирати, підливати, якісь підливки носи-
ти, ворожбити робити. То в[о]на як умерла, то так її розігнало було, а так чути було, 
з неї сукервіци тєли такі, шо дєк савтирію читав – не міг дихнути. Як закривали йї, син 
казав – дайте їй зо дві поліна ще, – бо вона з ліса все дрова носила» [15, арк. 30]. Згідно з 
іншими уявленнями, навпаки, відьми у труні нібито виглядали дуже молодими: 
«То як вона померла, то вона лежала в труні і була, як молода» [11, арк. 23].

Як і повсюдно в Україні, одразу після смерті людини у хаті завішували ткани-
ною всі дзеркала – у дзеркало дивитися заборонялось.

Обмивали покійника зранку до схід сонця. Воду з обмивання, так звану «мерт-
ву» воду, намагалися вилляти у якесь «незахідне» місце: «у корчі», на яблуню чи 
грушку, іноді – на гній, – де люди не ходять, інакше ворожбити могли використа-
ти її на зло людям. Так само викидали й миску з обмивання і гребінь, яким покій-
ника розчісували: «Розказували про мертву воду, як нею напоїти чи полити те місце, 
де та людина постійно ходить, то буде страшна недуга, а може й померти» [11, арк. 3]; 
«На мертвій воді все також роблять. То як дівчинку хотіли споганити, шоб сі не відда-
ла, а могли навіть і на смерть зробити. Мертвов водов обходять та шось промовлєють, 
або ше підлити можуть, то тоді точно вмре» [11, арк. 4]; «Воду з-під мерця виливають 
у те місце, де би ніхто не ставав, навіть миску викидають і гребінь у хату не беруть» 
[4, арк. 33]; «Ту воду виливають у таке місце непрестижне, де люди не ходять: щоб ко-
мусь не підвіяло, не пошкодило, не вмертвіло, не вдеревіло кого» [4, арк. 26]. Дехто нібито 
використовував «мертву» воду і з добрими намірами: «Хто розуміється, то та вода 
на всьо помічна» [4, арк. 31]. Подекуди вважали, що людина, ставши на місце, куди 
вилляли воду після обмивання покійника, зможе його бачити. Все ж, як побачимо 
далі, це був доволі ризикований спосіб.

Одяг покійника зазвичай не спалювали, його роздавали бідним. Виняток ста-
новить лише смерть відьми. Про одну з них розповідали, що «то як вона померла, 
то зять і дочка взяли її весь одяг і попалили. А так ніхто не палить» [11, арк. 24].

Обряджали покійного у святковий одяг. Жінки, як правило, зберігали на 
смерть свій весільний «рантух» і хустку; чоловіки – шлюбний костюм. У минуло-
му покійника не взували, мотивуючи це тим, що «як людина воскресає на тім світі, 
то вона взута не воскресне», «щоб вільно почував себе». Тепер взуття кладуть у 
домовину окремо, раніше ж цього не робили.

Покійника клали на столі (раніше – на лаві) головою «до сонця». До рук йому 
давали стрітенську свічку: «Стрітенську свічку, як помре людина, дають в руки. Бо ві-
рять, що людина переходить з того світу в той світ через великий темний коридор і та 
свічечка помагає видіти йому світло» [12, арк. 60]. Чотири чи шість свічок запалюва-
ли також в узголів’ї (у часі похорону всі недопалені свічки забирали на цвинтар, 
щоб вони догоряли там).

До кишені покійному клали гроші (часто – сорок копійок по копійці), які за-
вертали у лляне полотно власної роботи: «Аби на той світ мав з чим прийти, аби 
його там прийняли» [4, арк. 17], «Бо кажуть, шо він переходить 40 брамів, і на кожній 
брамі треба відкупитисі» [4, арк. 8]. Також клали хустинку («Щоб сі мала чим повти-
рати» [4, арк. 12]) і цукор: «Казали, шо цукру поставити, аби на тім світі солодко було» 
[4, арк. 2]; «Як моя мама померли, то я поклала у марлі чуть-чуть цукру. То таке від себе, 
бо як вони будуть туди десь йти, то їх будуть стрічати родичі, і щоб вони мали чим їх 
угостити» [4, арк. 13].

У ногах покійного на діжі клали три або п’ять хлібів («Ну, кажуть, шо має бути 
запах хліба, шо людина так би сита того запаху» [4, арк. 8]). Хліб після похорону від-
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давали до церкви, а одна хлібина належалась «гробареві», який копав яму.
За труну, казали, «гроші не можна брати». Стружку, яка залишалась після об-

тісування домовини, традиційно посипали на дно, прикриваючи зверху білим 
полотном. Цією стружкою набивали й подушку для покійного. Стружку в цьому 
випадку використовували тому, що «м’яке пече мертвого» [5, арк. 9]. Траплялося, 
що подушку набивали волоссям померлого, яке збирали ще за життя [5, арк. 7]. 
У с. Пороги побутував також варіант, що коли помирав молодий чоловік, його 
дружина клала у подушку свою відрізану косу. Цей звичай нібито символізував її 
клятву та відданість чоловікові [5, арк. 8]. Тут клали у подушку й обрізані при об-
миванні нігті покійника, кажучи при цьому «Де твої нігта за твої літа» [5, арк. 9]. 
Повсюдно у подушку клали свячене зілля, про що йтиметься далі.

Сусіди чи знайомі, які приходять помолитися, у домі померлого не віталися, 
«бо ґазди нема» [5, арк. 6]. Не віталися раніше й біля будь-якого померлого, не 
лише господаря (Тепер говорять: «Слава Ісусу Христу»).

Вагітній («грубій») жінці традиційно забороняли йти на похорон. Якщо ж 
помирав близький родич і цього було не уникнути, рекомендували зав’язати 
на мізинець червону нитку і не задивлятися на мерця, не доторкатися до нього, 
інакше дитина народиться жовта на вигляд, бліда, як мрець, квола, худа, матиме 
неприємний запах із рота, не буде говорити тощо: «Сидіти (при мерцеві. – В. Г.) 
вагітній не мож, бо як несут мертвих – та й торкнут об поріг (можна злякатися. – 
В. Г.)» [6, арк. 64], «На похорон не можна, мертвого цілувати, бо то дитині шкодить» 
[6, арк. 62], «На похорон не можна йти, бо як вхопиться за тіло, то в дитини на тому 
місці щось недобре буде: кістка виросте чи що. Як родич помирав, йшла на похорон, але 
дотулитися не можна» [6, арк. 10]; «На похорон не можна, бо кажут, що дитині пога-
но, буде блідесенька, як той мерлец. В родичів, то вже мусіла бути, але не задивлятися» 
[6, арк. 16]; «На похорон не можна йти, хіба яка родина близька, то піде там трошка, 
але аби не дивиласі на того мертвого, аби на дитину нічо[го] не вліяло» [6, арк. 28]; «На 
похорон не можна йти вагітній. А як родич вмирав, то йде, але не може сі дивити страш-
но на небіжчика, не вдивлєти сі, не переживати» [6, арк. 6]; «На мертвого дивитися не 
можна, бо буде дитина худа» [1, арк. 10]; «Як жінка дивиться на мертвого, то родяться 
пісні, жовті» [1, арк. 11]; «Не можна цілувати мертвого, бо дитина не буде говорити» 
[1, арк. 3]; «Коли жінка ходила вагітна, то не можна йти до мертвого, бо буде чути з 
рота у дитини» [1, арк. 16]; «Вагітній жінці не можна йти до вмерлого, бо буде дитина 
бліда і слаба, а як вагітна прийде до вмерлого, і чути мерлого, то треба закрити рот, щоб 
гріх не перейшов на вагітну» [1, арк. 14]; «Не можна дивитися на повішеного, бо дитина, 
як народиться, буде мати довгу шию» [1, арк. 2].

У селах Пороги й Гута у першу ніч чування при покійному (також і після по-
минок) засвідчено звичай бавитися в ігри (хоча й не у кожній хаті). Зокрема, гра-
ли у карти, «били синка», «колотили масло» тощо. Почасти цей звичай зберігся 
тут і досі. В ігри бавилися, щоб не заснути і впильнувати запалені біля покійного 
свічки, аби не погасли (це не на добро). Такими іграми, водночас, дещо відволіка-
ли родичів покійного від смутних думок: «То казали бити синка: один сідав, другий 
клав йому голову в подол, третій бив його по спині, – і треба було відгадати, хто б’є» 
[4, арк. 5–6]; «Бавились, бавились, били синка. Я сиджу отак. Він мені кладе голову, я йому 
очі зажмурюю, а другі б’ють. А він хоче пізнати хто то. Зараз то не б’ють, бо кажуть, 
що то великий гріх. Ше колотили масло. Беруть кочергу, кладуть ковбан, і він поверта-
ється отак, ти сі так повертаєш, і сюда кочергу пхаєш, і я б’ю. І він каже: «Шо робиш?» 
А я кажу: «Масло колочу». Ото як я стукну ковбан, а він не дає. Тоді такі ігри не робили, 
як читаласі псалтирія. Тогди було спокійно, тогди молилисі, слухали. Але як уже нема 
нікого, вже всі майже розійшлисі, то аби не задрімати, аби сидіти коло мерлого, то таким 
можна займатисі» [4, арк. 3–4]; «То колись [бавились], а тепер вже не. Отак згиналисі, 
і били по задниці кружком і питалисі: «А хто тебе вдарив?» І то треба було вгадати. Та 
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то займалисі такими дурницями, аби не дрімати. То тепер такого вже нема. Онде ще на 
Старі Гуті як зійдутьсі, то в карти грають картограї біля покійного, щоб не дрімати, бо 
коло покійного хтось має бути. Бо може свічка впасти, може шо, то, кажуть, самого не 
лишати» [4, арк. 9]; «Синка били. Люди приходять, моляться та й бавляться, аби не на-
кучило цілу ніч сидіти. Свічки світили і на покришках свічками пересували» [4, арк. 33]; 
«Синка били, а ще на кружках так лізли і збивали когось – натігались» [4, арк. 32]; «На 
поминках грали ігри «синка бити» і «ґудзя била» – передавали сховану за спиною якусь річ, 
а людина, яка всередині, мала вгадати, в кого» [5, арк. 11]; «То не тоді, як лежить, а як 
вже поховають. А колись як і лежав, то бавились, били синка. Згиналася дівчина, її били по 
задниці. Збиралися веселі люди і вгадували. Якщо вгадує, то той, що вдарив, буде синком. 
Били як рукою, а то брали ще кришку від кастрюлі і били кришкою» [4, арк. 27]; «То вже 
тоді, коли мертвого поховають. Берут хлопи вип’ют і б’ют синка. Ляже один другому на 
коліна, і б’ють по задниці так, щоб аж штани трісли. Або ще візьмут кришку, а той має 
відгадати, хто б’є. Зараз так само» [4, арк. 31].

Характерним для Богородчанщини є відоме дослідникам вірування, що смерть 
окремих людей, особливо упирів, спричиняє ще декілька похоронів, а то й моро-
вицю. Аби запобігти цьому, після виносу тіла забивали на куті хати у підвалину 
цвях: «Як людина померла, то шоб більше ніхто не вмирав, то б’ют цвєк у підвалину. 
Знадвору або в хаті, але переважно в хаті, де плінтус. Куди понесли на цвинтар, то в 
той бік і б’ють» [14, арк. 2]; «Опирі, як вмер опир, та й за ним уже багато людий вмирає. 
Отут жив такий чоловік, то казали, шо він два серці мав. То раз умер, а потому другий 
раз вмирав. Як вінесут, то зразу в угол б’ют цвєк, шоб більш ніхто з тої хати не вмирав. 
В горішній угол. В підвалину. Знадвору» [14, арк. 11]. Дехто робив так з метою, щоб не 
гинула худоба (адже згідно зі загальноукраїнськими віруваннями, померлий гос-
подар забирає за собою частину майна): «Коли виносять труну, то забивають цвях 
у підлогу (підвалину. – В. Г.), щоб не здихала худоба (але в тій стороні, де була голова 
покійника)» [5, арк. 11]. Подекуди ж, якщо вмирали діти, цвяхи після виносу тіла 
забивали у стіл: «Було таке, шо били цвяхи в стіл ті, в кого діти один за одним поми-
рали» [4, арк. 4].

Коли у селі був покійник, сусіди утримувались від роботи: «Як у сусідах хтось 
помре, то вже ми, сусіди, нічого не робимо. На полі нічого не робисі, ні не косисі, ні не 
гребесі, бо треба там більше помочи чи так біля нього посидіти» [4, арк. 10]. Зокрема, 
не заготовляли певних продуктів: «Капусту, мене так вчили, не можна квасити, бо 
буде смердіти. Огірок не можна квасити, бо буде чути. Нічого не можна закривати, коли 
мерлий є в селі» [4, арк. 3].

Більш жорстких заборон мусили дотримуватися родичі померлого. Три дні 
вони взагалі не виконували ніякої роботи, бо інакше будуть терпнути руки: «Тогди 
робити не можна нікому, бо руки терпнуть» [4, арк. 27], «Родині три дні не мож нічого 
робити, бо руки-ноги терпнуть і гріх» [4, арк. 33]. Також упродовж року їм не можна 
було будувати чи добудовувати хату, білити («новити») її, розорювати обліг: «В 
нас як тато помер, брат будувався, то казали, шо не вільно хату кінчити, а чекати рік» 
[4, арк. 5], «Жалоба – то рік. Хати не будують, не новлять хати» [4, арк. 28], «Колись 
казали старі люди, аби не білили рік у хаті і землю не рушилося» [4, арк. 10].

Виносячи домовину з померлим із хати, тричі вдаряли нею об поріг, що сим-
волізувало прощання померлого з домом: «В поріг три рази так труною грима-
ють: то він прощається з своїм домом, зі свойов хатов, зі всіма своїми прощається» 
[4, арк. 27]; «Коли вже покійника поклали в домовину, з хати його виносять, то три 
рази домовину торкають об поріг. То так дают знак, шо він більше до того дому не 
вернесі» [4, арк. 9].

Як уже покійного винесли на подвір’я, усім належало вийти з хати, лише якась 
стороння жінка мала швиденько позамітати («Вимітають смерть, щоб не було два 
покійника» [5, арк. 4]) і закрити всі двері й вікна, «щоб душа не вернулась» [5, арк. 6]. 
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За цю послугу їй давали хліб і рушник.
До цвинтаря покійників у давніші часи традиційно везли на санях (у будь-яку 

пору року): «Везли колись на санях покійника. І в літі покійника треба було на санях 
везти. Такий був закон» [15, арк. 5]; «І на руках несли, і на санях везли» [15, арк. 13]. Не 
бажано було, щоб труну несли близькі родичі («бо людина буде себе слабо почувати» 
[5, арк. 4]). Також ні в якому разі родичі покійного не мали копати могильну яму.

Коли тіло приносять на цвинтар, померлому чоловікові розщіпали сорочку, 
піджак, щоб жінка вийшла ще заміж. Померлій жінці розв’язували хустку («ви-
вільняли чоловіка») [5, арк. 4].

Мотузок, яким були зв’язані ноги покійника, забирали додому і зберігали. 
Його, зокрема, використовували, аби в часі доїння не била ногами корова: «Пер-
ший раз як телицю доїш, шо вона копає ногов, лише тим шнурком прив’їзати, [а]би с так 
стояла, як мертвий. Правду кажу, бо моя телиці як стала – як довбан. Ну але чи то то 
помогло, чи що, я не знаю» [15, арк. 30]; «Берут той шнурок, і як корова б’є або телиці, то 
їй в’яжут ноги, [а]би їй стояли ноги, як мертві» [15, арк. 30]; «Кажут, шо як б’є корова, 
тим мотузком зав’їзати ноги – вже не буде бити» [15, арк. 43]. Помічним він був і тоді, 
коли чоловік давав рукам занадто багато волі: «Той шнурок з мертвого помічний, як 
корова б’є, як чоловік жінку б’є, то руки з’язували» [15, арк. 43]. Також цей мотузок ні-
бито допомагав добре скупитися на базарі: «Одні кажуть, що добре ту мотузку три-
мати, аби корова не била ногами, аби телиці не била, як втелисі. Казали, що добре, як десь 
на базар іти, добре шось купити» [4, арк. 3]. Використовували його й для «ворожби»: 
«Той шнурочок, шо зав’єзуєсі, треба тримати, і як первістка, то об’язати, аби стояла 
так, як то мертвому ноги. А котрі вміли ворожити, то казали обійти тим мертвим 
когось, і йому шось там не буде вестисі, чи замуж не піде, чи шо» [15, арк. 5]; «Хлопець не 
кине дівчину, якщо вона його прив’яже до себе шнурком з ніг мерця» [5, арк. 8].

Як і всюди в Україні, по жмені землі у могилу кидали всі присутні, але не 
близькі родичі. Не можна було кидати у могилу принесених на цвинтар живих 
квітів, «бо хтось помре ще один» [5, арк. 6]. Встановивши на могилі хрест, могили 
рік не «кивають» (не чіпають), «аби [другого] мерця не було» [4, арк. 29]. Подекуди 
вірять, що до сорока днів душа перебуває на землі, а відтак, якщо за цей час у селі 
немає другого мерця, то «покійник сидить при вході на цвинтар, чекає на друго-
го» [5, арк. 5].

Неодружених хлопця чи дівчину ховали вбраних по-весільному, з обручками, 
дівчину у вінку, а хлопця з «косицею» на капелюху. Їм на похорон пекли коровай. 
На коровай робили зі смереки весільне «деревце», «гільчину», «трійцю». Коровай 
під цвинтарною брамою ламали й роздавали бідним, а «трійцю» клали на могилу 
чи на яке-небудь дерево на цвинтарі (як варіант – на куті хати чи на плодове де-
рево у садку).

Повішеників ховали без церковної відправи «на окопі» (у рові) коло цвинтаря, 
на неосвяченому кутку цвинтаря або навіть у полі, «далі від праведників», тому 
що їхню смерть приписували безпосередньо дияволові. Їх не відспівували у церкві 
і ховали без подзвіння, не поминали, на могилі не ставили хреста. Певні засте-
реження існували і щодо поховання тих, хто згорів: «В нас священик не має права 
ховати повішеного – гріх, він душу записав дияволові» [10, арк. 8]; «Лихе приступило, 
шо він сі повісив. І ксьондз не ховав. В окопі коло цвинтара ховали» [15, арк. 5]; «Якшо 
хто повісивсі, то закопают, як скотину. Такий куток на цвинтари є» [15, арк. 24]; «Як 
повісився – ховали на полі або на краю цвинтаря» [10, арк. 34]; «Хто повісився, ховали 
збоку. В нас один згорів, то ксьондз не х[о]тів гроба печєтати» [15, арк. 13]; «Священик 
не йшов, як потопленик або повішеник, такий, шо сам на себе руки наложив. То їх так на 
цвинтарі, але збоку ховають. То він буде відповідати за то, шо руки наложив. Диявол [йо]
го опанував» [8, арк. 4]; «То лиш тому хрест не ставиться, шо повіситься, бо то кажуть, 
шо злий дух його підкусив, шо то він не божа людина. Ото як цвинтар, то тих так у 
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куті ховають» [8, арк. 41]; «Тих тоже ховают, але вже так у куточку, вже священик їх 
не ховає, тих людей, шо самі на себе... дияволу вже душу віддали, бо то як вже втопивсі на-
мірено чи повісивсі» [8, арк. 19]; «В нас недавно був такий випадок, то поховали, як бульбу 
в грядку, без нікого. То та душа йде в пекло» [4, арк. 14]. Самогубців належало ховати 
зразу, «щоб сонце не сходило і не заходило» [5, арк. 11].

Як і в інших регіонах України, на Богородчанщині також траплялися випадки, 
коли родина приховувала характер смерті самогубця і його ховали як звичайного 
покійника. У такому разі це нібито загрожувало дуже громовим літом (відтак – 
бурями, пожежами). Після такої відправи переосвячували дзвони, що втрачали, 
на думку людей, свої властивості. До радикальних дій, як-от перепоховання тіла, 
однак, не вдавалися (очевидно, побоюючись кримінальної відповідальності): «Як 
поховати повішеника на цвинтарі – дуже літо буде, що гримить. В нас так було, що по-
вісилась, і не призналися. То хоронили священики і дзвони дзвонили, – то потім ті дзвони 
пересвячували. Вони вже нездалі, бо нечисті[й] силі послужили» [10, арк. 24]; «То за меї 
пам’яті раз таке було, шо повішеника трохи не посеред цвинтаря поховали, бо його мама 
з священиком дуже добра була. І хрест поставили, але якось, слава Богу, нічо[го] не ста-
лось. Люди нарікали, казали, шо то не повинно так повішеника ховати, але відкопувати 
ніхто не відкопував» [8, арк. 41].

Відгомоном глибокої архаїки позначене ще одне вірування, яке стосується «не-
чистої» смерті, нібито якщо поховають мерця, якого перевезли через «границю» 
села, падатимуть зливи: «Колись хіба за мерцє таке казали: з-за границє везуть – та й 
за того дощє падуть. То як десь тепер, як людина десь далеко, ну там в Києві, вмре, та й 
везуть сюда, то колись казали: як з-за границів привезуть мерцє, то дощі дуже падуть» 
[8, арк. 28]. Як бачимо, такого мерця сприймали вже як «чужого» для своєї грома-
ди, як такого, який приноситиме шкоду.

Убитих блискавкою або тих, що випадково втопилися, ховали за всіма прави-
лами, не вважаючи цю смерть особливо «нечистою». У цьому випадку зважали 
на те, чи людина не мала умислу заподіяти собі смерть, а отже, не согрішила: «Як 
грім вбив, ховали на цвинтарі. Не дозволялося ховати того, що повісився або спеціально 
втопився» [10, арк. 24]; «Таких, як грім, або як си втопив у воді, сам ніби сі купав та й 
втопив си, то нормально хоронять, а таких, шо собі сам вдіяв смерть, то окремо – там 
[на цвинтарі] є такий кутчик, виділили. Бо він неправедний, бо душє його неправедна» 
[8, арк. 10]; «Оту не можна ховати на цвинтарі людину, яка сама собі, на себе руки накла-
ла, там, втопилась спеціально чи повісилася. А таку, шо грім ударив, то казали, шо то 
грішна людина, бо її грім убив, а взагалі її ховали на цвинтарі, тому шо вона не виновата, 
шо грім вдарив» [8, арк. 11]; «Як громом забило, можна з хрестом ховати. Це цих не мож-
на, повішеників, бо він загубив свою душу сам. І утоплеників не конче, але ж утопився-то 
він не з свеї вини, а найбільше – повішеників» [8, арк. 33].

Стосовно убитих блискавкою побутувало доволі логічне пояснення, що навіть 
коли у такій людині й був «нечистий дух», то Бог убив його блискавицею, і вона 
йде на той світ уже безгрішною: «Як людину грім вбив, кажуть, шо Бог відпускає їй всі 
гріхи, бо в тій людині чорт, шо Бог б’є чорта, отаке я чула» [8, арк. 49]; «Моя сестра Па-
лагна каже, шо така людина, шо то грім вбив, то є праведна, бо казали, шо за нею ховавсі 
нечистий, і Господь-Бог хотів вбити нечистого, і ця людина потерпіла, ніби так, бо за 
нею ховав сі нечистий, так казали» [8, арк. 18]; «Колись казали, я таке чула, шо диявол 
чи як, з Богом ся суперечав. Та й казав Бог, шо «Я тебе громом уб’ю». А диявол каже: «А 
я під людину сховаюсь». А Бог каже: «Я й людину вб’ю, та людина буде в мене щєслива – 
ніби у раю – вона через тебе погинула, але і людину вб’ю, і тебе вб’ю, як ти сі під людину 
сховаєш». То отаку я бесіду чула» [8, арк. 28].

У місцях, де поховані «безпірні» покійники, може щось «водити», шкодити лю-
дині: «В нас тут в лісі багато людей з войни побитих. І лісник йшов ввечір пізно, то його 
як завело в такі тернини, а йому ся здало, шо він зайшов до хати. То на другий день як 
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встав – а він думав, шо на лужку спит. І він довго не жив» [15, арк. 5].
Щоб не боятися покійника після смерті, належало дивитися на похороні не в 

яму, а – догори: «[...] Ну, і вона сі не бояла, бо всі діти ревали за ним, як худоба ревали, і 
там одна жінка злапала Іру за голову отак, як клали яму в долину, то вона каже: «Ірко, не 
дивисі удолину, дивисі догори». І кажут, шо той сі не буде бояти. Я таку приповідку чула 
вже не раз: як ховают мерцє, не дивисі туди в яму, але дивисі догори. І вона сі не бояла. 
Вона сі ходила, як маґір (як мадяр, тобто сміливо, без страху. – В. Г.)» [15, арк. 5].

У той самий день, коли померла людина, варили коливо («коливо», «кутя», 
«пшениці») із зерен пшениці, прикрашаючи його викладеними у формі хреста 
сушеними відвареними сливками і цукром-рафінадом або цукерками, шокола-
дом. Коливо три дні стояло біля ніг покійника: «Коливо – з пшениці, і навхрест при-
крашали сливками і цукром-рафінадом. Коли не було цукру, то цукерками. Воно стояло 
три дні коло померлого, потім замотували в полотно, несли до церкви святити. Потім 
приносять додому, і кожен мусить попробувати. Скільки візьме зерен пшениці – стільки 
«Отченашів», скільки сливок, цукру – «Вірую» [2, арк. 9]. Цукор із колива вважали по-
мічним на лікування більма [2, арк. 9].

Виделок на поминках не кладуть, – їдять тільки ложками [2, арк. 28].
Обов’язковою поминальною стравою була рисова каша на молоці: «Тому що вва-

жалося, що з чого людина починала своє життя, тим повинна і закінчувати» [2, арк. 17]. 
Кашу варили, не помішуючи, і лише у новому, не вживаному ще горщику. По-
давали її наостанок: «Каша – основна страва [на поминках]. Молочна каша з рису. То 
вже на самому послідку. Кажуть: «Як дам кашу, то настрашу» (тобто, люди мали вже 
розходитись. – В. Г.)» [4, арк. 12]. У с. Пороги виявлено мотивацію цього звичаю: 
«Кашу подають на поминках в останню чергу, щоб велася худоба» [2, арк. 13].

Каша з рису призначалася також безпосередньо для померлого, який ще ніби-
то мав прийти на вечерю. Відтак, як уже вона перебула через ніч у хаті, її віддавали 
«запростибіг»: «Після похорону ставлять масло і кашу, хліб у новій посуді. Каша з рису, 
на молоці. Раненько до схід сонця все то несуть бідному. Таку кашу дають і на 40-й день, і 
на рік в кінці обіду» [4, арк. 32], «Для тої каші купляли новую посуду. Каша мала стояти 
на вікні, і туди ставили хліб і масло, потім несли бідній людині. То називалося вечеря 
мертвого, і людина мала помолитися за душу померлого, і цілу ніч має горіти свічка» 
[2, арк. 13]; «В той вечір (після похорону. – В. Г.) роблять вечерю в новій посуді. Кашу 
готують, кладуть кашу на стіл, нову посуду. Ложка нова має бути. Кладуть на стіл 
ложку масла і хліб. Хліб – хто який має: чи житній, чи пшеничний. [...] Як зварять тоту 
кашу, то кличуть такого біднішого чоловіка і віддають йому тоте масло, і кашу, тоту 
посуду. Він забирає і має молитись, бо кажуть, що ще раз на вечерю прийде померлий, 
щоб тоту кашу з’їсти» [4, арк. 28]; «Як поховають, то рідні мають сидіти цілу ніч, не 
спати, і вони варять вечерю. Варять рисову кашу і кладуть у таку посуду, аби вона була 
невживана. Ложка має бути нова, горнятко нове і ложка масла. Цілу ніч та вечеря стоїть 
і світить коло неї свічка. На другий день ту вечерю несуть бідній людині, що не має нікого. 
Ту вечерю варять, бо має прийти душа покійника. І кажуть, що буває слід, що вона їла ту 
вечерю, але в мене мама померла – і такого не було» [4, арк. 31].

Покійні, особливо батьки, могли показуватися живим уві сні, якщо ті за ними 
дуже плакали: «Як мама вмерли, то я дуже за мамов плакала. Я так за мамов плакала, шо 
не давала, видно, мамі спокою, і мама мині – я сплю – і мині сі снит. Я вже тепер так не 
плачу. І мені снитсі, шо я на гробі, і мама віходєт з гробу живі, так як ми їх одівали, так 
вони віходєт, і снилисє. То я так хотіла все, [а]би в[о]ни мині снились. Але казали: «Мині 
довго з тобов ни мож[на] говорити. Мене надовго не відпустили». А тепер вже би-м хоті-
ла – то вже ніколи ни сняться» [14, арк. 6]; «Мала, Іра моя, перед Введениєм, бо то він на 
Покрови вмер, йшла до сестри, до Парані. Та й вночи прийшла, та й ше собі, каже, думаю: 
Боже, Боже, як ви сі всі боїте, лише я сі не бою. Так собі стала, поплакала і лєгла. А він 
сі снит, каже Іра моя, – мамо, снитсі мені тато, шо влітає до хати такий обсніжений. 
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«Тату, ви [з]відки?» – «А я йду та й повернув подивитисі, що ви робите». – «Тату, та як 
повернули, а ви вже не будете з нами жити?» – «Нє, не буду, я йду та й по дорозі повер-
нув». А вона каже: «Тату, тату, та вас так сі всі боют, лише я сі не бою». – «Іра, я видів, 
ти з ночі йшла від тети. Я хотів сі показати, а потому думаю – ай, буду сі показувати, 
будеш сі бояти». Вона каже: «Я сі пробуджєю, а то сніг такий дійсно йде...» А то не було 
від Покрови мерцє, аж тогди на Введениє баба під лісом вмерла стара. А він йшов по ню 
так. Та й так повернув і так поговорив, шо я видів і не хотів сі показати» [15, арк. 30].

Як бачимо, наведені свідчення містять ще декілька цікавих деталей. Зокрема, 
тут зафіксовані вірування про те, що душі померлих бачать, що відбувається у сві-
ті живих, і можуть їм показуватись, якщо забажають. Також довідуємось, що вони 
приходили до тих осіб, хто мав померти, супроводжуючи ніби на той світ інші 
душі. Стосовно цього наведемо ще одну характерну бувальщину: «А сон дає наві-
шки (пророчить майбутні події – Л. О.). Її мама (мати С.М. – Л. О.) і моя були дуже дві 
товаришки. І моя мама вмерли швидше, її мама сі лишила. Десь, відав, за два дни сниться 
моїй доньці, сниться, шо до нас приходить моя мама, її баба, і каже: «Відведи мене до баби 
Довбушки, я так давно в неї була, відведи мене, Оксанко». І Оксана каже – я взєла бабу попід 
руку, і відвела до Довбушки, і сама вернулась», – і через два дні баба вмирає» [11, арк. 55].

Якщо хтось дуже плакав за покійником, вважали, що це недобре, адже на тому 
світі ці сльози нібито топили померлого. Уві сні він давав це зрозуміти: «Знаю, шо 
мої родичі як повмирали (я дівкою була, і так плакала...), і так ми сі приснив сон, шо мої 
батько з матір’ю, вони до півроку були повмирали, одне в свято, у Коляду, а друге осьмого 
липня. А я дуже плакала, бо мені гірко було, а мені сі мама снила, шо вона з татом іде по 
дорозі отут, а тато ось так у воді. І стали вони тутка на місток, а той місток топить-
ся, а мама-небожка каже мені: «Дай мені, – каже, – руку». – Потому пішла я до старої жін-
ки такої та й кажу: «Шо то мені, нанашко, таке сі снило?» – А вона: «Не плач, дитино, 
бо ти, – каже, – в сльозах їх вже втопила, топиш їх в сльозах» [8, арк. 4].

В одній із зафіксованих на Богородчанщині оповіді жінці заборонила плакати 
за померлою донькою якась «пані». Що характерно, цей персонаж (подекуди це 
пані у білому), якого ототожнювали зі святою П’ятницею, з Богоматір’ю та ін., як 
правило, давав людям якусь засторогу, що зафіксовано в такому тексті: «В моєї баби 
було дев’ятеро дітей, то в них вмирали діти великі. [...] Як вмерла найстарша, Ганнуся, 
то вони все ходили на цвинтар. І одного разу йшли з Богородчан і повернули на цвинтар, і 
там плакали та й вснули, і їм сниця, шо якась пані – попід рукі, і вивела її геть за цвинтар 
і сказала: «Більше не йди, бо вона наполовину в воді лежит». – Так баба сльозами накапала. 
То це баба вже казала мені сама» [13, арк. 30].

Аби хтось про щось забув, зокрема, щоб не тужив за покійним, використову-
вали так званий «забутий хліб» (хліб, забутий у печі): «Як хтось не може забути 
щось дуже довго, як жінка за чоловіком дуже банує, худобина дуже риче одна за другов, то 
кажут, о, [а]би десь забутого хліба найти» [15, арк. 73]; «Як корова риче, або людині, то 
добре шось таке забудькувате з печі дати, як от десь хлопець не може за дівку забути, або 
дівка за хлопа, то давали, аби вона не банувала...» [14, арк. 7].

Зрідка на Богородчанщині зустрічаються вірування, що покійні сняться на 
дощ. Домінуючим, все ж, є переконання, що коли померлі сняться, то вони чогось 
хочуть. У таких випадках, особливо тоді, коли покійник мав якесь конкретне про-
хання, йому подавали те, чого він хотів уві сні, «запростибіг». Також молилися за 
них, несли на могилу хліб, світили там свічку. Свічку ставили й у церкві, замовля-
ли панахиду: «То як снється – то шось вони хотєт» [14, арк. 2]; «Як батьки сняться 
– то вони шось хотять. Наймали панахиду» [14, арк. 16]; «Снитсі – хоче, [а]би за него 
помолитисі» [15, арк. 43]; «Як снитьсі – так кажуть, шо треба каліці якомусь дати, 
аби той помолився за тов душев» [11, арк. 3]; «Як сняться небіжчики, молитисі треба 
за них, свічку дати, – шось вони хочут» [14, арк. 10], «То як сниця – чогось править чи 
голоден, то казали – хто прийде, треба дати шось поїсти, чи шось там дати – якусь 
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жертву дати. І молитись. Бідним, або комусь віднести» [14, арк. 5]; «Наприклад, може 
помершний приснитися, шо я хочу їсти. Дивітьси, в мене вмер зєть, десь перед Велико-
днем. І снитьсі моїй внучці, шо він прийшов. Вона каже – вуйку, я вам дам гроший, а він 
каже – мині гроший ни треба, от солодкого дай, бо я три дни вже ничого ни їв. Так сі при-
снило. І от, мині снитьсі, і нести треба до церкви. І люди йдут... і хліб треба нести. І 
було солодке, то вони взєли занесли до церкви його» [14, арк. 2]; «То кожному своє сниться. 
От в мене вже чоловік помер, мама, тато, – то бувало не раз, шо шось сняться, прийдуть 
та й шось просять чи їсти хочуть. «Я си нині не їла», – тако мені мама казали. То коли 
душа голодна, то вже кажуть, шо треба їй шось дати, на цвинтар занести чи ксьондзу» 
[11, арк. 3].

Траплялося, що інколи забували покласти в домовину яку-небудь річ, пору-
шуючи тим самим останню волю покійного. Якщо він після того снився, цю річ 
«передавали» йому з іншим покійником або ж, як і в попередньому випадку, від-
даючи «запростибіг»: «Так кажуть, то як другий хто вмре, то треба йому в труну 
покласти, він передасть. Або ше можна бідному якомусь передати, треба завжди бідним, 
калікам шось давати. Вони будуть молитись за тебе і твоїх рідних» [11, арк. 8]; «Снить-
ся довго – то від того, шо їй шось не дали з собою, траур не дотримали. То як не дали шо, 
то тре[ба] іншим покійником передати або жебраку якому, шоб той помолився за душу 
померлого» [11, арк. 27]; «Як сниться, то ми служби наймаєм, хліб на могили несем, а 
коли забули що покласти – то треба якомусь бідному дати чи на базарі де, чи під церквою, 
чи в селі» [11, арк. 46]; «Сниться – то треба хліб занести на могилу, помолитись і все 
пройде. А як вже шось забули покласти, то треба жебраку де на базарі дати, шоб ще той 
за його душу помолився» [11, арк. 43]; «То просто треба було передати те, шо той про-
сить, через когось: чи жебрака, чи другого покійника» [11, арк. 24].

Подекуди вірять, що хліба уві сні просять лише померлі скнари, однак користі 
від задоволеного прохання вони вже не отримають: «Сняться, якшо не давали бідним 
за життя» [14, арк. 7]; «Як тото батьки жиют богато, а нічо[го] нікому би ни погос-
тили, нікому нічо[го] би бідному не дали, лиш для себе вони жиют – от може вони шось і 
вімагают – хліба на тім світі, але той хліб, шо вони вімагают – то він їм не попаде, як ви 
за них дасте, – то вам попаде, ви будете мати на кім світі» [14, арк. 6].

Коли покійні не переставали снитися й після виконання всіх регламентованих 
дій, їм у могилу забивали осикового кілка (с. Глибока).

Іноді мертві батьки у сні сповіщали, що прийшли підтримати дітей, допомог-
ти їм: «Снилосі, шо прийшли тато, а я знаю, шо їх нема. А я кажу: «А як ви сі [з]відти 
добрали?» – «Так, полегонько добрався, пришов я тобі шось помагати» [14, арк. 10].

Траплялося, що овдовілій дружині снився померлий господар: «Прийшлосі – 
оббивала-м перед хатов скіни, бо то колись студінь було. Ну а не було на цілу хату та-
ких. Я взяла [з]відти дощок, [з]відти, посередині забилисьмо ків, ну та ісьмо набили там 
соломи та й так хату оббили... А він мені сі ввечір снит. Так сі мені снив рік, – що-м 
робила, то-м всьо мені сі снив. Та й каже мені: «Слухай, що ж ти так загату оббила? Там 
на поді на бантах кілько дощок є – ти не могла цілі дошки взєти та ті споювала?» Я йду 
до стодоли – дійсно в мене на бантах стоят дошки довгі. І так всьо-всьо, що ни робиця...» 
[15, арк. 29].

Як і в інших етнографічних регіонах України, на Богородчанщині побутували 
уявлення про те, як мертві ночами приходили відвідати свою родину. Колорит-
ними є варіанти одного сюжету, основу якого складає типовий для таких текстів 
принцип алогічності:

1. «Ходив мертвий чоловік до жінки. Вона пішла сі попа радити, шо робити. Мучить 
її вночи. Піп їй там шось порадив. Коли він приходит, ти сиди, дивисі в дзеркало і збирай-
сі, аби ти не спала. Він прийде і буде тебе питати: ти куда сі збираєш? Кажи – на весіллє. 
Куда? А брат з сестров сі женит. А він скаже – то не може таке бути. А ти – а то може 
таке бути, аби мертвий до живих ходив? І каже, шо так вона зробила, і так пропало, і 
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більше він не приходив» [14, арк. 12];
2. «Я чула таке, що помер чоловік, та й приходив до жінки, та й лігав у ліжко. Ну та 

й так шо в[о]на вже сі радила людий, та й священика. І так він щоночи приходив до хати. 
А потім сказали їй купити зеркало та й гребінь і сісти й чесатисі, і що вона має казати, 
– він в дванадцікій годині все приходив. І в[о]на так сіла й розплеласі і чесаласі перед зерка-
лом. І він прийшов і каже: «Куда ти сі збираєш?» Вона каже: «До шлюбу». А він каже: «Не 
пора тобі до шлюбу йти». А вона каже: «Як не пора мені до шлюбу йти, так не пора тобі, 
мертвому, до мене, живої, ходити». І він як луснув дверми, як звіялисі вітри, та й так, 
що вже більше не приходив» [15, арк. 70];

3. «То казали, шо то упир і шо має двоє серців, – то одне вмирає, а одно ще жиє. То ше 
колись казали, шо вмер чоловік та й до жінки дуже ходив, мертвий, та вона вже сі кожно-
му кривдувала, шо мертвий до неї приходе, а їй порадили, аби вона сі убрала якби молода і 
вділа макітру на голову, а він як прийде та й каже: «Ти де так сі вбрала?» – а вона казала, 
шо до шлюбу. «З ким?» – «З братом». – «А ти де таке виділа, аби сестра з братом до 
шлюбу йшла?» – а вона каже: «А ти де таке видів, аби мертвий до живої ходив?» Та й він 
як гримнув дверима, та вже більше не приходив» [11, арк. 54];

4. «Було таке, шо ходили. Наймали службу, шоб не ходив, там шоб гріхи йому відпус-
тились. Ше раніше були люди такі спеціальні, шо вони то гет відгортали. Йшли до тих 
людей, вони казали, шо мают робити, і вони то роблять, і ті – гет. От в нас вмер один на 
тій стороні, я не пам’ятаю точно, говорили, вмер, а відтак він ожив і ходив до свої жінки, 
і так ходив мертвим, до неї ходив. От він колише собі, колише дитину, сяде собі за лаву – і 
його не видко, нічо[го], колише дитину, колиска сі гойдає, а його не видко. О, та й сказали, 
шо вона має робити. Шось ступу брала чи шо, він каже..., а вона каже: «Хіба так можна, 
аби мертвий ходив до живого?» Вона так сказала йому, і він пішов. І так відправила – і 
всьо, вітри подули, та й всьо» [11, арк. 29];

5. «Упир о дванадцятій годині приходить до жінки, – як півень запіє, то він утікає. 
Тоді жінка засвітила свічку, вбралася у весільне плаття, а на стіл поставила горщик. Він 
каже: «Чого ти так вбрана?» А вона каже: «Бо я сі віддаю за брата». Він каже: «Та де то 
можна за брата виходити заміж?» А вона каже: «А де ти видів, щоб вмерлий до живої 
приходив?» Та й він більше не приходив до неї» [3, арк. 10].

В іншому варіанті позбутися померлого допомагає священик за допомогою 
дзеркала і горщика каші:

1. «Треба молитися, то й не буде приходити. До одної жінки приходив померлий 
чоловік. А він її бив за життя. А все до дванадцятої години приходив. Вона дуже бо-
ялася, і діти боялись. Вона пішла до священика. Священик сказав їй зварити горщик 
каші і покласти його на опічок коло дверей (бо піч завше біля дверей).То він при-
ходить, дивиться в дзеркало, – а він показався, сам чоловік той. То священик тою 
кашею на дзеркало бив, аби той чоловік більше не приходив. Він як забрався тогди, 
то вже більше не ходив. Треба казати, як хто ходит: «Аби Бог дав, абись ходив по 
шкалах» [4, арк. 29];

2. «Колись був чоловік, і все жінку бив. І одного разу він вмер, і все приходив до жінки, 
і все бив по креденці руками, воду перевертав. Він все перевертав о дванадцятій годині. 
Жінка дуже його боялася, і пішла та жінка до священика. І він каже: «Візьми звари гор-
шок каші, і поклади кашу коло комена, і до горщика приклади дзеркало, і він себе бачить в 
дзеркалі, і він так сі напудить, і тоді не буде мати такої сили, тоді жінка має сказати: 
«Аби ти більше мені не приходив, [а]бис ходив по шкалах», – він тоді забравсі та більше 
до жінки не приходив» [3, арк. 13].

В одному тексті натрапляємо на характерну віршовану примовку померлого 
упиря, що, можливо, свідчить про якусь її ритуальну значущість (можливо, про 
зв’язок упирів із дощем):

«Була собі молода пара. Чоловік помер, а на другий день прийшов до милої. А вона 
каже: «Та ти ж помер!» А він: «Дощ паде, упир іде, чи ти, дівко, не боїшся мене?» – «А де 
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би я боялася, як ти мій миленький?» А він у цю ніч задушив її» [3, арк. 6].
Тексти про відвідини мертвими живих побутують, однак не лише у формі опо-

відок, але й як бувальщини. Як приклад, такі розповіді про відвідини мертвим 
чоловіком дружини:

1. «Тут одна жінка росказувала, шо приходив до неї чоловік. Він помер, і він приходив 
і приходив. І в[о]на його боялась, і тікала, і не раз такой він з нев лягав спати і казала, шо 
так спав з нев, як чоловік з жінков. Казала, шо такий холодний був, як лід. І потому люди їй 
радили, то казала, шо вона йшла і якісь три ножі забила в гріб. Та й білше не приходив. Люди 
кажут, шо то не чоловік приходив, то демон якийсь приходив до тебе» [15, арк. 71];

2. «А мені ше Олюся Оража розказувала, шо Марися Савчукова казала, бо то її чолові-
ка утопили в кирниці, шо він ходив та й ходив до неї, та й, каже, лягає такий студений 
коло мене, та й, каже, коли [чую] – він так дрова рубає, коло ковби, а на рано піду брати 
– та нема. Та й приходив, а вона сі Паливоді кривдувала, шо не дає їй спокою чоловік, шо 
приходе мертвий. А він каже: «Він доти буде ходити, поки ти не найдеш собі другого». А 
ше якийсь (то по войні було) за молоком такий ходив войсковий, і вона його приймила на 
ніч, і він (утопленик. – Л. О.) як прийшов, як подивився, шо є другий, як гримнув дверми, 
– і більше не приходив. І каже, шо відтак її здибає Паливода і питає: «Як, Марисю, приходе 
ще чи нє?» – «Нє, не приходе». «То будеш видіти, шо буде з тим, шо був». І відтак того 
(військового. – Л. О.) вбили у Глибівці. Що той (утопленик. – Л. О.) того, шо коло неї 
спав, звів» [11, арк. 55].

Часто самого померлого не бачили, однак він виявляв свою присутність тим, 
що уночі гримав, не давав спати тощо.

В іншому тексті йдеться про те, як померла мати приходила до дітей: «Ми як 
ішли до Гошева, малі, то просилися до чоловіка на ніч. а він каже – я би вас приймив, але 
в мене жінка вмерла, в[о]на вночи приходит. То прийде, діти чеше, у печи палит, баніки 
кладе, всьо, і зникає» [15, арк. 13].

Навідуватися після смерті могли не всі покійники. Як вважають на Богородчан-
щині, «То хіба померлий ходит, якшо він мав з тим діло, з тими сатанами» [15, арк. 24], 
«То як має дві серці чи шось ворожит, то буде ходити» [15, арк. 4]. Тут також побутує 
вірування, згідно з яким «Мертвий може потєти. Потинає якось, та ги припаражо-
вує, та ги мову умкне» [15, арк. 43]. Характерної назви «потинач» у селах Богород-
чанщини не виявлено, так само не вважають таких померлих і упирями. Мертвий 
упир при зустрічі нібито може задушити людину.

Щоб позбутися небажаних відвідин, йшли до церкви, аби «ксьондзи читали 
молитву», священик читав на порозі хати «Євангеліє», окроплювали хату свяче-
ною водою: «Як зла душа вмирає, то буде ходити. То в нас колись такий сусіда був, 
то він все вилускував в коморі, і не могли йому нічо[го] зробити. Та й довго так мучив, 
а потім покликали ксьондза, та й окропили свяченов водов, клали свяченину всяку, та 
й вступився» [11, арк. 3]. Часто наймали службу Божу в декількох церквах: «Тут 
один приходив партійний, що вмер несповіданий. Він приходив додому, то жінка найняла 
служби в багатьох церквах, не в одній» [4, арк. 31].

Якщо ж не допомагало, тоді йшли до тих, котрі «щось знають», обсипали моги-
лу освяченим маком-«тріскуном» («самосієм») чи вівсом: «Йшли до якоїсь ворожки, 
бо ше є такі калдуньї, та й шось шепчут, дают шось» [15, арк. 24]; «Кажут, шо як хова-
ют і як боїться, аби не приходив чоловік, то бере або вівсом, або маком сипле, – поки він 
візбірає, аби до хати не дойшов» [15, арк. 24].

В окремих випадках побачити покійних прагнули зумисно. Це нібито можна 
було зробити, вийшовши вночі на місце, де вилляли воду після обмивання мерт-
вого тіла. Завершувалися такі спроби зазвичай важкою недугою, адже «мертва» 
вода шкодила всьому живому: «В нас був у селі такий віпадок, шо як покійника купа-
ют, то була така жіночка, вона дуже за чоловіком жєлувала, та як скупали, та несут так 
купіль віллєти, де люди не ходіт, аби худобина не стала, десь так несут в таке незахідне 
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місце, під пліт у кутичок. Ну а вона ввиділа, де вінесли, та й вночи встала та й пішла 
на то місце, де купіль віллєли, бо казали, шо вона буде його видіти. То як сі звіяв вітер, як 
йї шось сі зробило, та сім неділь з ліжка не вставала... Колись і духів визивали. Якось одна 
свою маму візивала, то їй такой шось сі зле зробило» [15, арк. 71].

Небезпечно було й кликати покійних: «Я в лікарні була, і мені якась жінка розка-
зувала, не знаю, з якого села, шо в них якесь дівчє вмерло вже велике, а вони дуже там з 
другим дівчєтом товаришували. І десь тото дівчє пасло корову недалеко коло цвинтарє 
та й все кричєло: «Олько, ходи до мені, ходи до мені!» – все туво кликало. І їй такий голос 
сі з цвинтарє причув: «Через дві неділі прийдеш ти до мене...» Вона прийшла додому, 
мамі розказала, і через дві неділі вона вмерла. Та й тота жінка каже: «Ніколи мертвого не 
кликати» [11, арк. 55].

Викликати покійних із тамтого світу могли нібито й чарівники. Вони знали, як 
оберегти себе від померлого, як і те, що таке викликання не дає упокоїтись душі 
померлого, усталитись їй на «тамтому» світі. Це виразно простежується на при-
кладі однієї натуралістичної бувальщини зі с. Луквиця: «Ходила я до одної жінки, у 
Солотвині, по зіллі, мені дитині треба було. Приходжу я до теї жінки. Жінка така висока, 
довга, стара, худа, чорна, носата, ну така... міні сі тогди страшна показала. Дала мені 
того зіллі за рубель... В хаті так закурено, не білено в тій хаті великі роки. А стоїт два 
портрети в хаті: дівчини і хлопці. А я так кажу: «Чиї то в вас такі файні діти?» А вона 
каже: «То мій син і моя дочка. Моїх дітий знищив Гринь Яремчуччин. Та й, – каже, – я 
його вікликаю. Мертвого. Я його кличу. Видиш, – каже, – оттой стів? Той стів, – каже, – 
без цвєків. А під тим столом горнець. Я кладу горнець на той стів у дванадцітій годині, 
і вікликаю його. Ану ночуй, – каже, – в мене та будеш видіти». А мені волоссі так диба-
диба... Боже, думаю, я лишила дома малу дитину, а мене мертвий пітне, або вхопит, або 
що, та й по мені буде. «Я, – каже, – його вікликаю, а він, – каже, – приходит – по лікті 
в крові, руки в него». І проситьсі: «Не клич мене більше. Бо я не можу попасти туда, [з]
відки ти мене кличеш». А вона каже: «Я тебе кликала і буду кликати, бо ти знищив моїх 
двоє дітий, я не маю коло кого дожити». Та й каже: «А [в]о, ночуй в мене та будеш виді-
ти». А я так сі перелякала, та помаленьки, помаленьки, попри вікна – в двері і пішла...» 
[15, арк. 43].

Властивість приходити після смерті до живих є невід’ємною складовою ха-
рактеристики упирів, а також і відьом. Стосовно упирів, то крім зазначеної вже 
причини (у них – два серця), їхні походеньки мотивували тим, що упиря «земля 
не приймає»: «Казали, шо його похоронити дуже трудно, шо його землє не принімає, 
того упиря. Ну, він що зробити може: як поховають, то він встає, то він буде ходити 
тобі по подвір’ю, буде робити збитки, якшо ти шось неправильно там сі з ним пове-
деш» [11, арк. 35].

Щоб упир після смерті не шкодив, також пробивали мертве тіло чи бодай мо-
гилу залізним або осиковим кілком: «Як він умер, то за ним дуже люди вмирали, про-
бивали ше колом зелізним чи яким у тім гробі» [15, арк. 13]; «Упир тим страшний, шо в 
нього два серця: він от ніби вмер, а друге серце то живе. То тоді брали чоловіки осиковий 
колок та й йшли на могилу тим колком її пробивати» [11, арк. 43]; «Упирі – то такі, шо 
якби мала дві серців, – шо ніби помер, а друге серце ше живе... То ходили пробивали йому 
могилу осиковим коликом» [11, арк. 11]; «То вже кажуть, шо як він помре, то робить 
людям зле, шо ходить, шо треба пробивати, на цвинтарі, через труну осиковим колом, 
осиков пробивати серце» [11, арк. 54]; «Упир як помирав, то друге серце шоб вмерло, 
треба було могилу осиковим кілком пробити» [11, арк. 27]; «Казали таке, шо він мав два 
серця. То він як помирав, то йому було обов’язково пробити те друге серце. То так тато 
розказували» [11, арк. 23].

Так само чинили і з відьмами: «А колись була приповідка, шо ше як помре відь ма, то 
ше раз відкопували і серце пробивали осиковим колком. То як вона померла, то вона лежала 
в труні і була, як молода, та ше й приходила до своїх рідних та й не давала спокою. Вона 
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все в дванадцятій ночі вставала і приходила. То мусили відкопувати» [11, арк. 23].
Про те, як живий упир зарадив в одному із таких випадків, докладно йдеться 

в такій бувальщина: «Був чоловік, та й вмер. Вмер той чоловік, і так людий мерло, як 
соломи. Так півсела майже людей вімерло. У Розсівні. То було дуже давно, то наші мами 
росказували. Ну і прийшьов якийсь чоловік з других сіл і каже: «Люди, ходіт зо мнов, бо то 
півсела людей вівмирає, кінцє не буде. Бо я такий самий (Так признавсі, каже). То людина 
сі родит і має дві серці. Він нічо[го] не винуватий, шо він сі такий вродит. То одно серце 
вмирає, а друге серце ходит (Як то, каже, ті опирі). І каже – ходіт зо мнов. І взєв собі 
такий з осики ків затесав такий острий, і косу, і кватирьку (чвертку) горівки. І тоди – 
розкопуйте яму. Розкопали яму, то він лежєв долівниць отак, казали. Нє – горіниць, але 
долівниць. Обернули його, то людий багато зійшлось, він уже закликав, люди сі зійшли на 
то чудо дивити. І тогди, каже, [а]бисьти сі не бояли, як буде кров бризкати, [а]бисьти 
сі не гидили. [А]бисьти стояли, [а]бисьти нікуди не йшли. І тогди обернув його і косов 
розважив йому зуби. Як розважив зуби – і вісипав туди ту чвертку горівки, аж поґолько-
тіла – ціла чвертка горівки. І тогди взєв осиковий ків – і в серце. Як так ударив, та каже, 
шо так кров сі ллєла, як з барана, так по тих людих – люди сі дивили. І Бог простив. І за-
копали його, і вже люди не вмирали. І він каже: «Люди, і я як умру, [а]бисьте зо мнов таке 
робили. – Так сказав. – Бо я не винуватий, шо я такий є вроджений» [15, арк. 66].

Одну з найколоритніших розповідей про посмертну появу відьом та упирів за-
фіксовано у с. Хмелівка. З неї дізнаємося, що ті до року не вмирають ще остаточно, 
можуть з’являтися у вигляді тварин (свиней) чи й у своїй подобі, іноді – зверху на 
платві (як це притаманно і для так званого «годованця» – домашнього духа): «[...] 
Збираєсі мамина мама на вісіллє. А баба заслабла. Той дідо каже: «Моя баба слаба – хра-
пит». А мамина мама вже тоди каже: «Та я піду та й корову відою» (Бо вона не давала 
доєти корову по цілий чєс). – «Е, вона ще сама відоє». Відоїла корову, вілізла на піч та й 
храпит. Храпит та й храпит, – пішла баба на вісіллє. На вісіллю там, а дідо приходе: 
«Ходи-ходи, бо баба вмерла». Та й пішли бабу споріднували. А то була ще татова сестра. 
У Розсівні вона жила, Парані. Та й, каже, тогди впоріднували, та й хлопи (бо то колись 
хлопи помагали, зібрали, вмити треба було, та й так) пішли до тої хати до ґіда та й си-
дєт та й куріт. А там мертвець у хаті, а дідо віліз на піч спати. А тота сестра Парані 
запалила у хаті (то в печи палилосі і кагли такі були, затикали надворі каглу, внучі мали, 
не було шубрів). Та й каже – я затикаю каглу, а дідо гуворе з бабов мертвов на печи. Та й 
каже: «Ціхо будь, ціхо, бо Парані каглу затикає». А вона з тов каглов та аж до тої хати 
залетіла, каже: «Йой, дідо з бабов онде гуворе мертвий!» – «Ти, Параню дурна, як то?!..» – 
«Та гуворе! Казав, [а]би ціхо була, бо Парані каглу затикає. Бігме Божий!» – «Ти, Параню 
дурна! Ти що, скрутиласі?» Входіт до хати: «Діду, шо то ви говорили?» – «Ай, мені щось 
сі снило». Та й снилосі – та й снилосі. Зробили мене дурнов – ну та най буде... Ховають 
бабу – дідо цілює бабу. Як поцілював бабу – так лише впав. Дідо. Захаркотів, і упав, і всьо 
вже... Бабу – на цвинтар, а там вже сі гостили троха ввечір. Віходе Парані надвір, а баба 
отак – в вікно дивитсі, за дідом. А дідо лежит, слабий вже, але ще доходит, ще не так. 
В вікно дивитсі (А то колись вбірали молодій, бо я сі ще віддавала, то не було вельонів, а 
був такий білий фартух, тутка рантух з крамщни такий робили, отак довго, і міртов 
і квітками так плели, і так вінець був, і теті стончки, і той так рантух клали, такий 
рантух був по коліно. А як вже вмираїш, та й тобі той рантух ше тримали вісівний та 
й так клали той рантух. Так бабу ще в рантуху поховали). Вона каже: «Та баба під вікном 
оде стояла та й сі дивила, в рантуху«. – «Ти, Параню, здуріла чи нє?» – «Та Бігме, прав-
да». Та й тоди другої днини дідо вмер. Вмер, та кажут, шо рік ходили. Рік ходили дві свині. 
То, ка’ут, виділа-м на свої очи. До полудні – нє. А з полудні – йдут дві свині в загороду і 
так рьохкают, але, каже, такі жовті, нє такі як свині звикли, але жовті, мертві свині. 
Нічо[го] не казали. Ні до них хати не йшли, лише у їх хаті. То так цілу ніч лускают. 
Там якась скрині, то ж там було всьо. Так догори ногами всьо перевертают, лускают. А 
по опівночи – вже тихо. Ну і знов посправлєют там удень той куфер, ще щось, – знов на 
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другий... Колись, каже, бере моя мама граблі, і дитину тримає на руці. А дідо – на платві 
на тій хаті (бо то через сіни дві хати). А дідо на платві отак лежит. Мама (мамина 
мама) каже, шо я виджу, але беру граблі та й – лежиш отамечка – деревій! А дитина каже: 
«Мамо, та бий діда г’абйома, г’абйома бий!» Вони ся обернули та й пішли, каут, та й 
так... Та й каже, шо таке виділи. Ну а у рік сі минуло то, так, якби позамітав. То казали, 
шо то опирь та й відьма. Шо вони обоє зійшлисі [...]» [15, арк. 31].

Якихось особливих уявлень про потойбічний світ на Богородчанщині не ви-
явлено. «А шо ми знаєм, як [з]відти ніхто не прийшов» [14, арк. 2], – зазвичай відпо-
відають на це питання респонденти. Єдиним винятком у цьому сенсі є сон, який 
переказала одна жінка зі с. Хмелівка, у якому померлий чоловік розповів їй про те, 
що чекає людину по смерті: «Мій як умер, то снивсі такой майже щоночі. То казали 
мені, аби я через вікно псови їсти, хліба кинула. То не буде запростибіг, але буде псови. А 
я думаю – а, най сі снит. Ну та й питаю: «Як тобі там на тім світі, що?» – «Та на тім 
світі добре, але нім на той світ піти, так я мусів до сорок день всі ліси, тернини, болота 
проходити, перейти (а він лісником був). А вже в сорок день, там такий огень горит, якби 
дві хати горіли, на брамі, каже, і ти як вже перейдеш на той бік, і вже тобі там добре. Ну 
але ти знаєш, як на той бік перейти: добре, шо я дужий був, я не був слабий, я – раз, два, 
три, скочив через той огень і пішов. Але тоті люди, котрі слабі, як воні сі качєют, нім сі 
перекачєют на той бік» [15, арк. 32].

Душі померлих, як вважають, харчуються парою страв. Відтак при випіканні 
хліба багато старших господинь Богородчанщини сиплють у розпалену піч бо-
рошно, аби запах ішов до мертвих: «За мертвими душами, коли хліб печеш, то кож-
дий раз в[і]зьму в кулак муки, як уже хліб покладу у піч, і по граневі посиплю, – то такий 
запах, мука горит. То мертві чуют запах хліба. То так все мама моя казала: «Посип, [а]
би мертвим пахло». То я перед тим, як закриваю піч, посиплю по грани, хіба то довго?» 
[15, арк. 43]; «Як печут хліб, то перед хліба, як сі саджєют перший хліб, тоди трошка 
муки на ватру посиплесі, аби горіла. То, кажут, шоби мертвим пахло. То і перед свєт, 
та і так можна» [15, арк. 57]; «Якшо печете хліб, навіть як буває, шо на поминки якісь 
печете хліб, і ту муку, шо з тої муки печете хліб, там в мисці лишиласі ше мука, якшо 
хліб поклали вже в піч, і трошки тої муки сипнути, і запах тої муки буде йти тим ду-
шам, їм буде пахнути. Навіть на Паску як сі пече, то так добре робити, шо тим душам 
померлих з тої родини, шо їм пахне той хліб, що ви печете. Але то не всякий раз – як для 
себе печете, то нічого» [15, арк. 49].

На думку інших, душі померлих споживають пару, яка йде від гарячого ще хліба, 
коли його одразу по випіканні помастити водою: «А хліб, чи струцні, чи колачі, як ві-
кігне з печи, то зразу маскіт цукром, водов, або й самов водов, як нема цукру, аби пара йшла. 
Кажут, шо як та пара йде, то кілько (стільки) на кім свікі мертвий хліба їст» [15, арк. 49]. 
«Як хліб з печі виймаю, умиваю його перед печи водичков, аби мертві чули на кім світі, що 
я печу хліб. Се я відкриваю, і йде туда той воздух. І навіть кажут, що був такий віпадок, 
що приснивсі жінці чоловік, каже: «Ти, відав, не пекла хліб цих свєт». А вона каже: «А як 
ти знаєш?» – «Бо я не чув, аби пахло» [15, арк. 73]. Так само «вмивали» водою й паску: 
«Кожну пасочку обмивали. Як обмиваєш – це ніби пар іде для померших людей, дух такий 
іде» [12, арк. 73]; «Як вибере з печі паску, тоді вмивала паску водою. Казали, шо та пара йде 
до померлих. Померлі душі то нюхають і так живляться. І хліб так само» [12, арк. 79].

Як бачимо, окремі жителі Богородчанщини дотримувалися описаного звичаю 
лише у поминальні дні чи у свята, а дехто – і постійно. В останньому випадку важ-
ливим є те, що люди усвідомлювали повсякчасний зв’язок із душами своїх родичів, 
не розмежовували чітко світу живих і померлих. Також, судячи з цього звичаю, 
можна констатувати уявлення про потойбічний світ – душі померлих мислили на 
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небі, і дорогою для них було місце проходження диму (пари) з печі назовні*.
Вийнявши з печі хліб, її ніколи не залишали «голою», защораз закидаючи туди 

декілька (як правило, двійко) полін і відразу закриваючи челюсті. Робили це, аби 
в печі завжди був хліб і щоб господиня, вмираючи, не мала «роздзявленого» рота: 
«Спекли хліб – дров кидали – аби не порожна піч була» [15, арк. 65]; «Пару полін ки-
даю, аби піч порожна не стояла» [15, арк. 49]; «Хліб вітігнеш із печи, а тоди зразу в піч 
дров закидаєш, аби не порожна піч. Там дві-три поліна» [15, арк. 57]; «Два поліна так 
наухрест кидали, аби не порожна піч, аби голодні не були» [14, арк. 14]; «Як вікьигаю 
хліб з печи, в піч кидаємо дрова, кілько-небудь, аби піч була не гола, аби ще хліб пекла» 
[15, арк. 43]; «Дров кидали, аби роздзєвлена не була, аби хліб був» [14, арк. 14]; «Кажут, як 
умре, аби роздзявлений не лежєв – піч порожну не лишєют. «Не лишєй порожну піч – бу-
деш роздзявлене лежєти» [14, арк. 2]; «Лише хліб у челюстєх – кидаю зразу патики – аби 
всі були в хаті, аби всьо було – голим не було. А піч раз-два закриваю, бо казали люди старі, 
шо як помреш, то писок роззявлений» [14, арк. 5].

Про особливе ритуальне значення печі у її зв’язку з уявленнями про смерть 
свідчить також весільний звичай заступати у домі молодого в часі приходу моло-
дої устя. Якби молода подивилась у піч, це нібито загрожувало свекрусі чи оби-
двом батькам молодого смертю. Також дивилися, щоб молода при вході у хату не 
наступила на поріг: «Дивилисі дуже, шоб піч застелити. Так ставали жінки одна в одну, 
аби молода в піч не дивилась. Бо як вона загляне і скаже: «Чи є така в печі яма, аби сховав 
тато й мама», – то до року вмирают. Але чи так, чи не так, не знаю, але дуже піч стере-
гли» [7, арк. 29]; «Як вели молоду до хати, то закривали жінки піч, аби вона сі не дивила. 
Казали, шо молода говорила: «Яка в печі яма, аби там сховала до року молодого мама» 
[7, арк. 34]; «Як молода перший раз йшла до свекрухи, то треба було поріг переступити, 
не стати на нього. І ше заступали піч від молодої, аби вона на неї не гляділа» [7, арк. 71].

Як вже згадувалося, до року, якщо у хаті був покійник, хати не білили повніс-
тю, залишаючи якусь «латку». Як правило, залишали недобілене над піччю, що 
також свідчить про згадуваний вже зв’язок між піччю і душами померлих людей: 
«То як вмре, казали, шо мож[на] білити і якийсь кут лишиєти. Над піччу» [14, ар. 2]. По-
декуди недобілювали вибірково, залежно від того, хто помер: «Я знаю, що як хтось 
помирав, то один кут у хаті, як білили, то лишали небіленим. Один кут був на дитину, а 
один кут недобілювали на чоловіка, коло стола. Білиться хату через рік, ну, то як чоловік 
помер, то коло стола той кут лишали. А як дитина померла у тих батьків, наприклад, 
то на печі лишали кут. А як жінка померла, то той кут, де полиця, шафа з посудою» 
[9, арк. 8].

Колоритною в цьому плані є, зокрема, розповідь зі с. Хмелівка, яка недвознач-
но пояснює вказаний звичай як залишати «дорогу» для померлого: «Побілила хату, 
дивлюся – а комин з того боку я лишьила, від скіни. Шо буду ще раз білити? Ай, не буду, 
бо то кажут люди, шо кут лишєют десь, в куті аби недобілено було, шо гріх. То який-будь 
кут, лише аби недобілювати. Та, най стоїт той комин так. І мені ся відразу приснило 
ввечері. Приснивсі: приходит чоловік до хати, лігає собі на піч спати. І так до мене гуво-
ре, гі я з вами. А я лежу, мала мала два роки тогди, третий рік, ще цицьку сцала. Лежу, 
а він так лежит на печи, і так о перне. Я кажу: «Слухай, а чо[го] ж ти прийшов?» А він 
каже: «Та я прийшов, я в вас буду жити». Я кажу: «Ну та як ти будеш жити? Та ціле 
село виділо, шо я тебе ховала, та й ти мертвий, та як ти будеш жити?» – «Ну, а що, ти 
мене не видиш, чи що? Та як не буду жити?» – «Йой, кажу, відколи ти вмер, мені та[к] 
як би камінь на груди поставив. Що я маю робити, де?» І так лежу, говорю, а мені так сі 
легко зробило... – «А ти будеш дійсно жити?» – «Буду». – «Ну а чо ти не йдеш на ліжко 
пробували, чи добре випалена піч, а водою «гартували» хлібину, щоб не відставала скоринка: «Муков 
кидаєсі на вогонь – чи горєча піч, чи нє» [15, арк. 65]; «Хліб вітігнеш із печи, та й тако сі помастит водов, аби 
він відийшов» [15, арк. 57]; «Як вікьигаю хліб з печи, та й умиваю. Все вікьигаємо, він дуже печений, і умиваєтсі 
його. Рукою в чистеньку водичку та й...» [15, арк. 43].
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спати? – Нам так дві ліжка. – Та ти відколи вмер, так діти не хотіт йти на то ліжко 
спати». Все каут: «Е, то татово ліжко. То татово». Все сі щось бояли, та й то ліжко 
порожне. «Ну а чо ти не йдеш на ліжко, але на печи с вліз?» – «А мені тут добре». Мала 
хрімкнула, я сі пробудила, і всьо. І знов та[к] якби камінь... От не добілила-м там, та й 
та душє ходит» [15, арк. 29].

Поминання померлих є важливою складовою народно-церковного календаря. 
Зокрема, на Богородчанщині у Великий піст кожної середи і п’ятниці – «сороко-
вуст», «дають рукоусти», за якими відправляють за покійними у церкві. Їх також 
поминають у Великодню п’ятницю, коли виносять плащаницю.

У великодню ніч не лягали спати й не гасили світла, не можна було спати й 
на сам Великдень. Таке чування подекуди порівнюють із чуванням при мерцеві: 
«Колись не спали. Так, як для мерця ніхто не спав. Дівчата всі були порозплітані, ніхто 
в косах не був. Ісус Христос лежав мертвий на плащаниці – і то так, якби мрець був в 
хаті. Колись коси розплітали, як є мертвець. Також мало сі світити світло, бо то так, 
як мертвець в хаті. Аби сі світило» [12, арк. 25].

Після обіду на Великдень «йдуть на гроби зі свяченим» – люди несли на цвин-
тар освячене для померлих (клали на могилу галунку чи писанку, шматок паски), 
запалювали на могилах свічки, побутував і звичай обідати біля могил: «В нас за-
вжди на Великдень. По других селах є шо на Зелені свята, а в нас на Великдень відправля-
ється за померших парастаси. Люди приносять паски. Священик посвящує кождий гріб. 
Кожен галунку несе, на гробі кладе, хто паску. Тепер вже не обідають там, а було, що 
сідали там їсти» [12, арк. 74]; «Ходили. Несуть галунки – кладуть на гріб. А є такі, шо 
принесуть горівки і гостяться там» [12, арк. 22]; «Усе йдуть на цвинтар на Великдень. 
Несуть свячене. Кладуть паски, кладуть писанку. Як хтось дуже жалував за родиною, то 
казали, щоб разом пообідати. Колись десь хтось, но то не всі. А тепер ніхто вже так не 
робить» [12, арк. 26].

Традицію влаштовувати обід на цвинтарі констатували у с. Хмелівка, Росільна, 
Глибока, Глибівка. Натомість у сс. Лесівка, Підгір’я, Богрівка й Раковець респон-
денти стверджували, що у них такого звичаю не було.

В окремих селах, наприклад, у Глибівці, Саджаві, Глибокій, Богрівці на Велик-
день священик робив на могилах відправу. За це давали одну паску «на церкву». 
У сс. Лесівка, Луквиця, Кривець, Раковець священик обходив могили у великодній 
понеділок, у сс. Підгір’я, Росільна парастаси по гробах робили у великодній вівто-
рок. У с. Хмелівка часто стверджували, що парастас робили тут лише виключно 
у Святу неділю чи Зелений понеділок на Зелені свята, на Великдень же йшли до 
могил кожен сам по собі, без церковної відправи.

Померти на Великдень (як і на Різдво) вважали на Богородчанщині своєрідним 
привілеєм, – вірили, що така людина одразу потрапляє на небеса: «На Великдень 
небо сі втворяє. Хто щасливий, то може ввидіти в дванадцятій годині. Десь колись виді-
ли, тепер не видять. То та людина собі царство випросить в Господа Бога» [12, арк. 26]; 
«То, кажуть, щаслива людина, як вмре на Великдень або на Коляду» [12, арк. 75].

Схожі уявлення побутували також про Провідний тиждень (тиждень по Ве-
ликодню), про період від Великодня до Вознесіння (40 день по Великодню) і про 
саме Вознесіння: «Якщо якась людина той тиждень помре – то дуже добре, бо гроби 
повідкривані. Та людина дуже щаслива» [12, арк. 14]; «То добре. То дуже щаслива люди-
на, якщо так вмре (на Провідному тижні. – В. Г.). Небо втворене – вона собі зразу до 
неба йде» [12, арк. 22]; «Як умре до Провідної неділі, то Царство цілий час відкрите» 
[12, арк. 59]; «Як хто вмре до Знесіннє, то дуже щасливий. Бо небо відкрите» [12, арк. 50]; 
«По Велицідні – Вознесеніє, – хто вмре, той щісливий: на той світ іде, та[к], як Ісус 
Христос» [15, арк. 32].

На Провідному тижні, особливо у четвер, нічого не садили, не засівали: «То 
кажуть, що то порожній тиждень, що не можна нічого садити» [12, арк. 19]; «Той цілий 
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тиждень не робили нічого, бо казали, що то мертвий тиждень» [12, арк. 47]; «Є Порожній 
четвер після Великодня, тоді не можна садити, бо нічого не приймається» [12, арк. 61]. 
У с. Підгір’я в середу на Провідному тижні ходили полоти просо, проте виключно 
– руками: «Після Великодня в середу ми все йшли в поле, але не сапали, не косили, лише 
пололи просо руками. Аби нічого в руках не мати» [12, арк. 80]. Зазначимо, що нічого 
не садили на Богородчанщині й безпосередньо у ті дні, коли у селі був покійник: 
«Як хтось помре, то не садять той день, аж поки не поховають» [9, арк. 21]. 

До Великодня у церкву пекли круглу хлібину – так званий «аркуш» (він 
був пісним, його не солили, замішували на свяченій воді, додавали дріжджів). 
У церкві священик клав на цю хлібину образ і освячував її. Посвячений «ар-
куш» лежав у церкві від Великодня до Провідної неділі. У Провідну неділю 
його різали на шматки й роздавали людям. Шматочок «аркуша» їли одразу у 
церкві, а інший – забирали з собою додому. Його тримали вдома на випадок 
хвороби людей чи худоби, брали з собою у далеку дорогу, при закладинах хати 
клали у підвалини. Шматочок «аркуша» клали також мерцеві в труну. Також 
у Провідну неділю «ксьондз ходить кропить гроби» – відбувалася відправа на 
цвинтарі.

У суботу на Зелені свята («Зелена субота», «Покійна субота», «Поминальна су-
бота») відбувалося освячення у церкві різноманітних рослин: насамперед польо-
вих, часом і городніх. Подекуди святили букетики, подекуди – віночки. Це зілля 
широко використовували як оберіг або як ліки. За потреби ж, «свяченину» клали 
у труну покійникові: «То свячене, його не викидають. Якщо змія укусить, то його при-
кладають. Це оберіг – і воно згасає. Від хвороб, від всього. А відтак, як людина помирає, 
та й то все свячене, шиють таку подушку, та й у ту подушку, щоб він узяв з собою. То 
кладуть у труну, щоб на тому світі оберіг також був» [9, арк. 13]. З цією ж метою ви-
користовували й зілля, освячені на так званий «Зеленець» («Дев’єтий четвер по 
Велицідні»), на Івана Купайла, на Маковея і на Спаса. Увечері в суботу несли до 
церкви поминальний хліб, правили службу Божу за всіма померлими.

У низці сіл (Хмелівка, Глибока, Лесівка, Гринівка, Горохолина) на Зелені свята, 
у Зелений понеділок, після служби у церкві йшли на «кладбище» впорядковували 
могили, клали на них «для душ» хліб, сир, масло, яйця, щось солодке, хоча б і цу-
кор. Священик «відправлєє по гробах» – відправляв панахиду, парастас, окроплю-
вав їх свяченою водою. Більшість принесених продуктів, насамперед хліб, клали 
на спеціальній «площадці» на цвинтарі. Після відправи їх несли до церкви: части-
ну священик брав собі, а частину вділяв для паламарів, дяків та ін. В інших селах 
(сс. Саджава, Глибівка, Раковець, Богрівка) подібні відвідування цвинтаря співвід-
носять виключно з великодніми святами.

Матері, у яких вмирали малі діти, не їли ягід до Івана, а яблук – до Спаса: «Бо 
Мати Божа роздає дітям ягоди і яблука, а тим не дасть, в кого мати їла, бо каже: «Ваші 
яблука мати з’їла» [2, арк. 6].

У «покійну» Дмитрівську суботу до церкви несли хліб, цукор, масло, світили 
свічки, «ксьондзи поминають по церквах». До церкви «на панахиду, на мертвих» 
несли три, чотири чи п’ять хлібин, – їх віддавали священикові й дякові, а ті, якщо 
були «добрими», роздавали бідним. Також і самі «запростибіг давали людям бід-
ним, як в когось є богато». Так само поминали і на Михайла.

Найбагатшою на поминальні мотиви є різдвяна обрядовість. Зокрема, присту-
паючи до святої вечері, подекуди казали: «Аби Бог дав, [а]бисмо дочекали другого року, 
а це, шо ми спожиємо, най Бог приймає за помершими» [15, арк. 3]. У с. Пороги до вече-
рі «кликали всіх помершних» [14, арк. 10], а перед тим, як сісти, здмухували, щоб не 
присісти душі: «Там, де сідают, три рàзи фукне – аби душі си просували, шоб йому місце 
було» [14, арк. 10]. Своєрідне запрошення померлих побутувало й у с. Хмелівка, де, 
до того ж, для них могли засвічувати окрему свічку: «Перед тим, як всі сідали вечеря-
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ти, то тато говорив такі слова: «Родино близька і далека, просимо до святої вечері». Ми 
молилися, тато засвічував свічку. Дві свічки засвічували. Одна світила за живих родичів, 
а другу – за померших» [9, арк. 34].

Дехто у селах Луквиця й Хмелівка безпосередньо перед вечерею ставив їжу пе-
ред покутнім снопом або на печі для душ померлих родичів: «Коли ґаздиня поста-
вила на стіл страви, то господар спочатку наливає стаканчик горілки, бере трошки куті 
і кусочок хліба, і ставлю в тарілочку – це тим померлим родичам. І то так стоїть аж до 
другого Святого вечора. Коли я того діда забираю, то вже даю цю їжу куркам» [9, арк. 78]; 
«На піч клали для померлих в мисочку трошки куті, хліб, та й свічку засвітили. Цілу ніч 
стояло, і тоді забирали» [9, арк. 103].

Вечеряти належало у тиші, щоб не привертати зайвої уваги душ померлих: «Як 
вечеріют, має бути тихонько, ніхто не має говорити, бо кажут, шо мертві видіт під ві-
кном: як говоріт – в[о]ни вертаютсі» [15, арк. 3].

Зі столу не прибирали аж до ранку Різдва, як уже прийдуть з церкви, «Бо ка-
жут, шо душі приходят їдят» [15, арк. 3], «Казали, на цілу ніч най стоїт, шо вечеряли, 
бо кажут, шо то вночі мерці [ні]би приходєт» [15, арк. 10]. У с. Лесівка залишали на 
ніч на столі лише кутю, мед і «василінок», у с. Луквиця – миску з кутею.

Для душ померлих на стіл клали й ложки: «Кілько вмре мерців в хаті, тілько бери 
лиши лижок, бо ше прийдут душі їсти. Вже потому ті лижки клали, як повечеріют. Чис-
кі. Просто на стіл поставили» [15, арк. 28]; «В нас ложки як помиют, і на стів кладут. 
Кілько душ є мертвих, там у родині, то для них кладут. То ті самі ложки (що ними 
їли. – В. Г.). Як є білше – то забирают. Тілько на мертвих клали, на живих не клали» 
[15, арк. 10]; «Лижки свої забирали і мили, а ще клали наперед для померших. Хто з сім’ї 
там: чи батьки, чи діти, то для них стілько лижок клали. Лижки, ті, шо для померших, 
втикали в пшениці» [15, арк. 18]; «Вже як повечеріют та й лишєєсі кутя, і тото кілько є 
в вас померших, то кладесі в тоту миску з кутею ложки довколо. Бо кажут, шо душі при-
ходіт і тоже вечеріют» [15, арк. 16]; «Як вже ми повечеряли, ті ложки з’язуємо, кладемо 
в того ґіда, а ні – то кладем у ту кутю. Не прибираємо з стола. Як маємо помершних 
батьків, то наливаємо ше стопочку вина і накладаємо кусочком хліба. Вони приходять ве-
черяти, а ложки ті або в ґідугані або в чому в куті... то вони приходять, кажут, померші 
душі ті, вечеряти до нас» [15, арк. 46].

У с. Луквиця їжу, яку залишали на ніч на вікні для померлих, називали «по-
лазником»: «Починали вечеряти. І кождої страви берут кидают по ложці у тарілку і 
кладут на вікно. То полазника кладут. І кладут туда лижку, коло тої страви. Бо прийдут 
вечеряти, тоти мертві всі прийдут тоже на вечерю. Аби тої страви кушіли. Мертві 
приходіт. То кидают на полазника. А відтак на другий день на рано тоту страву берут і 
корові у ведро сиплют. То то полазник називаєсі тота страва. Страва тота, ми кажемо 
– полазник» [15, арк. 44].

Показовою щодо залишання страв на ніч є така бувальщина зі с. Космач: «У 
мене зєть помер молодий, та й мала ще була в хакі в него донечка, і каже: «Мамо, а ти 
знаєш, чого тато вмер?» А вона каже: «А чого, Наталочко?» – «А він устав уночи та 
й ззів усю кутю мертвим». Так собі дитина тото уявлєла, шо то мают їсти покійні» 
[15, арк. 68].

У зв’язку з приходом душ померлих цілу ніч перед Різдвом у хаті мало світити-
ся: «І в нас баба лямпу були не загасили. Мусіла сі цілу ніч світити» [15, арк. 10]. Свічки 
запалювали також на могилах померлих під час поминання на Святвечір і на саме 
Різдво [4, арк. 28].

Звичайно, для глибоко аргументованих висновків матеріалу з самої лише Бо-
городчанщини, очевидно, недостатньо. Все ж, впадає у вічі, що більшість із за-
фіксованого тут матеріалу має загальноукраїнську основу і єдине, що відрізняє 
розглядувану нами територію від інших, це ступінь збереження відповідних відо-
мостей і локальні форми вираження тих чи інших вірувань та уявлень. Викладе-
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ний матеріал дозволяє ще раз констатувати синкретичний характер похоронно-
поминальної обрядовості українців, із виразним домінуванням дохристиянських 
елементів. Він увиразнює і  суттєво розмиті рамки дослідження уявлень про смерть 
і померлих, що, сподіваємося, сприятиме більш повному дослідженню тематики у 
майбутньому.
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from the spiritual culture of bohorodchany 
Region: customs, beliefs and legends 
Related to the conceptual Representation of 
Death and the Dead
Vоlоdymyr HalaYcHUK

The article summarized and analyzed the mythological representation of death and the dead that laid the foundation 
for many calendar, wedding, maternity, and occasional customs and rituals, and also motivate the symbols of different 
genres of folklore texts. The research makes it possible to state once again the syncretic nature of funeral-memorial 
ritualism of the Ukrainian Carpathians with dominating pre-Christian mythological elements, and also sets clear limits 
to the boundaries of the research in representation of death and the dead, which are otherwise rather blurred. The article 
relies on a most prolific folklore and ethnographic material collected in the Bohorodchany region in Ivano-Frankivsk oblast 
– the area that formally borders Boikivshchyna, Hutsulshchyna and Pokuttia, and has still not been clearly outlined in 
the ethnographic zoning.

Key words: death, the dead, funeral, representation, belief, mythological.

Из духовной культуры Богородчанщины:
обычаи, верования и поверья, связанные
с мировоззренческими представлениями 
о смерти и усопших
Владимир ГАЛАЙЧУК

В статье проанализированы мифологические представления о смерти и усопших, положенные в основу 
многих календарных, свадебных, родильных, окказиональных обычаев и обрядов и мотивирующие символику 
различных жанров фольклорных текстов. Исследование подтверждает положение о синкретическом характере 
похоронно-поминальной обрядности украинцев Карпатского края, в которой доминируют дохристианские ми-
фологические элементы, а также подчеркивает довольно размытые рамки изучения представлений о смерти 
и усопших. Использован богатый фольклорно-этнографический материал, собранный в Богородчанском районе 
Ивано-Франковской области – регионе, который формально находится на границе Бойковщины, Гуцульщины, 
Покутья и до сих пор четко не очерчен в этнографическом районировании.

Ключевые слова: смерть, усопший, похороны, представления, верования, мифологический.
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Дослідження є спробою з’ясувати генезу, семантику та функціонування образів «жіночих» антропоморфних 
істот словацької народної демонології. Найбільш відомі образи віли, полудниці, водяної баби, Руни, Смерті, Хо-
лери. До найпоширеніших мотивів цих демонологічних розповідей належать такі: «демон у людському світі», 
«людина в «не-людському світі» («антисвіті»), «наслідки контакту людини з демонами в реальному світі», 
«розпізнавання і порятунок від демона». Утилітарні мотиви можуть входити до наративів про те, як вряту-
ватися від демона, чого він боїться, як його обхитрити, і пов’язані із «християнськими» мотивами.

Ключові слова: демонологія, міфологічна розповідь, демонічна істота.

Коло вірувань, які пов’язані з міфологічними (де-
монічними) антропоморфними істотами, ста-

новлять найважливіший змістовий стрижень усієї традиційної культури словаків, 
оскільки в демонологічних оповіданнях збереглися найбільш значущі з міфологіч-
ної точки зору і надзвичайно стійкі елементи етнокультурної інформації. Демоно-
логічні уявлення та відповідні ментальні стереотипи є найважливішою частиною 
не тільки стародавньої міфологічної картини світу словаків, але й актуальною мі-
фологією – практично всюди й аж до теперішнього часу. І польові дослідження 
1960–1970-х рр., і сучасні студії показали, що демонологічні розповіді складають 
більшу частину актуального прозового репертуару. У 2000–2001 рр. у сільській міс-
цевості найбільш широко розробленими темами були: пристріт, босорки та помер-
лі, що повертаються [7: 54]. У трансформованому вигляді образи антропоморфних 
істот зараз актуальні в міфології урбанізованих «постфольклорних» культур. На-
решті, вони зберігаються в семантичних підтекстах буденної свідомості, а також 
стають предметом осмислення й обігрування в масовій культурі ХІХ–ХХІ ст.

До антропоморфних демонічних істот у словацькій міфологічній картині сві-
ту належать віла, полудница, водяна баба, Руна (два останні наділені деякими зоо-
морфними ознаками). Треба відзначити, що низка персонажів може не тільки 
поєднувати антропоморфну іпостась із зооморфною, але й ставати безтілесним 
духом, змінювати якості, втрачати властивості, коли залишає свій локус (наприк-
лад, водяна баба на суші стає безпорадною). Велику групу антропоморфних істот 
словацької народної демонології складають напівдемонічні істоти:

1) особи, стосовно яких вірили, що вони мають надприродні здібності. Наприк-
лад, вважали, що Стрига, богінка, чарівник та ін. вміють чарувати, впливати на вро-
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жайність полів, плодючість тварин, викликати або запобігати стихійним лихам, 
магічними засобами насилати хвороби і позбавляти від них, викликати емоційну 
прихильність людини, передбачати майбутнє і т. ін.;

2) шкідливі істоти, як людина «з двома серцями» і т. ін., яких, за народними 
уявленнями, необхідно знешкодити, вдаючись до певних магічних практик;

3) душі померлих дорослих людей і нехрещених дітей, що повертаються в іпо-
стасі людини до живих членів своєї сім’ї. До антропоморфних демонічних істот на-
лежать також персоніфікації Смерті та хвороб в образі людини (зокрема Холера).

Демонологічні повір’я, які пов’язані з антропоморфними істотами, пронизу-
ють різні сфери життя традиційного суспільства й актуалізуються в низці фольк-
лорних, ритуально-комунікативних і мовних жанрів. Вони є органічною скла-
довою сімейних, календарних і господарсько-побутових обрядів словаків, тісно 
пов’язані з уявленнями про час і простір, про явища природи, про тваринний і 
рослинний світ, про причини виникнення хвороб, епідемій, знаходять своє відо-
браження в уявленнях про долю людини, її вдачу та психічний стан. Деякі ан-
тропоморфні істоти, як вважалося, були здатні шкодити породіллям і новонаро-
дженим, насилати на людину (і особливо на дітей) безсоння, дрімоту, стан туги, 
любові й гніву; від їхньої волі могли залежати найпростіші господарсько-побутові 
події [2]. Демонологічні розповіді про антропоморфних істот стосуються найваж-
ливіших людських цінностей: долі, життя, здоров’я, сили, смерті, збереження ре-
зультатів праці, майна, безпеки, з чого випливає життєвість і широка популярність 
цих прозових творів.

Такі розповіді зазвичай ґрунтуються на міфологічних уявленнях про динаміку 
світу, сутність якої полягає в переході від невпорядкованого стану до впорядкова-
ності, від Хаосу до Космосу. При цьому порядок пов’язаний зі «своєю» територією, 
соціально освоєним простором, місцем проживання роду, зі світлим часом доби, 
що починається разом із кукуріканням перших півнів. Зовнішній, безладний «чу-
жий» простір (печери, глухі ліси), соціально неосвоєний час (ніч) сприймаються як 
небезпечні й оцінюються негативно. Демонологічні розповіді про антропоморф-
них та інших істот побудовані на протиставленнях категорій: «своє» – «чуже», 
«будинок» – «гори, ліс», «день» – «ніч»; ширше: «людський світ» – «не-людський» 
світ»,«антисвіт».

Одним із широко відомих образів словацької народної демонології є віла (vila, 
rusalka) – антропоморфна демонічна істота з ознаками природного демона, який 
найбільш тісно пов’язаний зі стихією води (вірили, що віли живуть у лісах побли-
зу річок і озер). Слово «віла» походить від *viti ‘вити, крутити’ й пов’язане з viliti 
– ‘бути одержимим нечистою силою’ (vilý – ‘божевільний’). За словацькими на-
родними віруваннями, віли – молоді дівчата з довгим (золотим, русявим) волос-
сям, яке прикрашене лісовими квітами, у білих прозорих шатах. Їм приписували 
надзвичайну красу і чарівний голос. У Старій Турі (зараз частина Братислави) ві-
рили, що влітку під вечір показувалася lesná víla, яку здалека бачили як маленьку 
дівчинку, котра в міру наближення до неї ставала все вищою і вищою. В Кісуце 
віл також описували як молодих, красивих дівчат із довгим, часто зеленим, волос-
сям, прикрашеним квітами. Вони жили в лісовій гущавині, поблизу води, голосно 
співали і несамовито танцювали, приваблюючи своїм співом перехожих. Шалені 
танці віл, які тривали доти, поки людину не розірве навпіл, а також пряма вказівка 
на їх кругові рухи, крутіння, відповідають етимології слова віла (від дієслова *viti 
‘вити, крутити’) [1: 80].

На відміну від більшості природних духів, які виступають індивідуально, віл 
вважали істотами груповими і дуже рідко їх згадували як про індивідуалізованих 
істот. Віли активно діють у такі символічно навантажені хронологічні періоди, як 
свято Юрія, місячні ночі, а також опівдні. За міфологічними текстами, саме в цей 
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час можна було почути їхній спів і сміх. За архаїчними уявленнями різних народів, 
демон своїм сміхом може завести людину в «не-людський» світ, «антисвіт», сама 
людина зі сміхом переходить в «інший світ», народжується в ньому відповідно до 
міфологічної тріади «життя – смерть – життя». Сміх маркує перехід людини в нове 
життя, сміх, якому приписували життєствердну силу – символ народження нової 
людини. В оповідях сміх (частіше зловтішний, що лякає) є непередбачуваною і 
страшною рисою в поведінці демона. У міфологічних текстах наявний такий епі-
зод: людина потрапляє на ігрища до віл, і вони «затанцьовують» або лоскочуть її 
до смерті (тобто людина вмирає від сміху). Такі тексти обігрують мотив «людина 
в «не-людському» світі, «антисвіті» (на таємному збіговиську, гулянні демонів). 
Можна припустити, що оскільки ці зборища пов’язані з обрядом посвячення, то 
для необізнаної людини присутність на них закінчується трагічно: її вбивають або 
у кращому випадку виганяють.

Словаки вірили, що особливо небезпечні віли для молодих чоловіків, яких де-
мони «затанцьовують» до смерті. Єдиним оберегом від них є вивернутий навиво-
ріт одяг – універсальний засіб від нечистої сили, особливо від лісовиків. За надану 
їм послугу віли могли обдарувати грошима (Гарвелка, Речниця). Фігурують віли і 
в оповідях із регіону Північних Білих Карпат, що були записані під час експедиції 
1998 р., яку організовав Братиславський університет імені Я.-А. Коменського. Віли, 
що танцювали вночі на голій вершині гори (в іншому варіанті – на перехресті), 
заманили у свій шалений танець хлопця (в іншому випадку – захмелілого госпо-
даря) і «затанцювали» його до смерті, тому що для захисту від них треба було ви-
вернути кожну частину свого одягу, а герой оповіді вивернув усе, крім мішечка, в 
якому зберігав тютюн (Червени Камінь, Долна Брезніца) [1: 80].

Зазначимо, що чимало міфологічних текстів яскраво демонструють уявлення 
про те, що віли недружелюбні до тих, хто потрапляє в їхній світ, заважає їм, про-
являє стосовно них злий умисел. Поряд із тим віли за своєю ініціативою можуть 
з’являтися в локусі людини і змушувати її йти з ними. Так, розповідали, що до 
пастуха вночі прийшли віли і кликали його танцювати. Пастух відмовлявся, по-
яснюючи це тим, що він босий. Тоді віли дали пастухові черевики, і йому довелося 
йти танцювати з ними. Коли людина вже вибилась із сил і хотіла втекти від них, 
вони прив’язали його поясом. Пастуху вдалося прив’язати пасок на кущ і виїхати 
на коні. Віли стали шукати пастуха і виривали кущі з корінням, а коли зрозуміли, 
що чоловік обдурив їх, кинулися за ним навздогін. Вони зірвали з ноги пастуха 
один черевик, а потім три дні танцювали під його вікном, вимагаючи віддати дру-
гу частину взуття. Священик порадив пастухові, щоб він викинув черевик. Із того 
часу віли залишили пастуха у спокої. 

В іншому міфологічному тексті чоловіки, які працювали вночі, розкладали 
багаття. До них підійшли віли й потягли одного з них із собою танцювати. Тан-
ці тривали доти, поки на чоловікові не зносився одяг і взуття. Після цього віли 
зникли, а чоловік більше ніколи не ходив із вілами танцювати [6: 258, 265]. За ін-
шими переказами, жертвою віл стала породілля, яка покинула будинок і не про-
йшла спеціального очисного ритуалу. Віли накинулись на неї й силою забрали 
з собою. Врятуватися від зловмисних віл, отже, міг лише той, на кому одяг був 
вивернутий навиворіт. Вважали, що від них можуть уберегти й такі рослини, як 
м’ята (Mentha L.), чорнобиль (полин, Artemisia vulgaris L.) та ін. За міфологічними 
текстами, позбавити від переслідування віл (як і від інших демонічних істот) міг 
також спів півня [4: т. 2: 302–303].

У словацьких народних уявленнях про походження віл відсутні мотиви ча-
рівного народження з роси або трави, як у південних слов’ян. Словацькі віли, як 
і східнослов’янські русалки, генетично пов’язані з нечистими померлими. Так, в 
Бошаці, Чічманах вважають, що коли помре породіля, не встигнувши пройти цер-
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ковного очищення, – буде з неї віла. Також і дівчина, яка померла після оголошен-
ня заручин, ставала вілою. У селах Верхнього Грона (Центральна Словаччина) ві-
лою також вважали дівчину, яка померла між церковними повідомлененнями про 
заручини, яких повинно бути три [1: 80–81]. Зближує вілу з русалкою і сезонність 
їхньої появи, яка звичайно припадає на весну, період після Юрієвого дня.

У Центральній Словаччині, як зазначає М. Валенцова, вілі приписують риси 
деяких інших міфологічних персонажів, наприклад полудниці, мари, русалки, 
богінки, мамуни. У с. Чічмани (Центральна Словаччина) розповідали, що поро-
ділі не дозволялося виходити з дому до церковного очищення, оскільки її могла 
схопити віла. Якщо така породіля вмирала, то вона сама ставала вілою. У розпо-
відях про віл із Центральної Словаччини часто повторюється мотив гучного співу 
і шалених танців віл, чим вони вбивали вночі чоловіків, яких зустрічали. Для по-
дібних персонажів у словаків Верхнього Грона вживається також і назва роludnica. 
Хоча полудницею тут називали інший жіночий демонічний персонаж, головною 
функцією якого було покарання тих, хто працює в полудень на полі. Таке саме 
ім’я отримувала демонічна істота, в яку перетворювалася померла до церковно-
го очищення породіля. Остання показувалася перед живими в такому ж вигляді, 
в якому померла: неприбрана, з розпущеним волоссям і з величезними грудьми, 
якими вона душила чоловіків, котрих зустрічала. В одному з сіл Верхнього Грона – 
у Завадці цього персонажа ще диференціюють на vílu і роludnicu. З іншого боку, 
саме в Завадці полудниця набуває характерних ознак іншого персонажа, відомого 
в сусідніх селах під назвою vodná baba. Водяна баба живе у воді, але може виходити 
на поле і, на відміну від згаданих вище віл і полудниць, приходити в село і навіть 
заходити в будинки, де вона підмінювала залишених без нагляду людських но-
вонароджених дітей своїми, потворними. Функція підміни дітей характерна для 
польської богінкі, мамуни, української полуночниці та деяких інших персонажів. 
Зі специфічних рис віли залишаються тільки спів і буйні танці, правда, і ці озна-
ки, так само як і їхня небезпечність для молодих чоловіків, характерні також для 
східнослов’янської русалки [1: 81].

У Східній Словаччині аналогічними до віл істотами вважалися rusalky, їхнє 
походження також пов’язували з душами дівчат і наречених, які померли або 
втопилися, а уявляли їх сіроокими і довговолосими. Крім того, демонічну істо-
ту, якою ставали померлі в пологах жінки або померлі не своєю смертю, ті що 
втопилися, померлі старі діви – називали ще у Східній Словаччині mara (долина 
р. Горнад, р-н Попраду). Тут, у с. Кравани мару уявляли маленькою, як дитину, 
але зі старим обличчям і довгим нечесаним волоссям. За повір’ями, вона душила 
уночі людей, смоктала груди в жінок і маленьких дітей, від чого на ранок груди 
боліли і спухали. Якщо породіля виходила з дому до церковного очищення, мара 
могла її затягнути далеко від дому. Іноді вона відволікала породілю для того, щоб 
підмінити її дитину і підкинути їй свою. В інших селах того ж ареалу функцію 
заміни дитини приписували jendžibabe. У районі Попрада вірили, що дівчина, 
яка померла між церковними повідомленнями про заручини, перетворювалася 
на раluďu (полудницю) і потім в горах заманювала й закликала до себе хлопців 
(Грановніца). Дів чина, яка порушила обіцянку і після церковного повідомлення 
вийшла заміж за іншого, після смерті також ставала демоном роludnicou і поневі-
рялася по полях [1: 81–82].

Богінка (boginka, divá žena), за словацькими народними уявленнями, – демоніч-
на істота антропоморфного характеру, лісовий дух, у походженні якого помітні 
ознаки демонізації померлих. У міфологічних текстах про богінки, як і про інших 
демонічних істот, часто акцентовано увагу на тих деталях «портрету» прибульців, 
які в традиції служать маркерами іншого світу і «прочитуються» як ознаки де-
монічного персонажу. За міфологічними текстами, що зафіксовані в Ораві, Спи-
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ші, Замагур’ї, богінка – потворна, висока худа істота, іноді обросла волоссям (що 
пов’язано з ідеєю приналежності всього волохатого і вовняного до іншого світу), з 
великими грудьми, що перекинуті через плечі, – виступала персоніфікацією зла. 
За оповіддю, вона мала довге розпатлане волосся, що звисало до п’ят, і різні тілесні 
вади (горб, косоокість), одягалася неакуратно, у подерті речі, або ходила голою. 
Вважалося, що богінка, як і Руна, гргалиця, полудниця, дикий чоловік та інші де-
мони природи, живе у глушині лісів і гір, у заростях кущів і в болотах.

Стосовно людей, як зазначає Т. Циболова, богінка проявляла себе як «одно-
значно шкідлива істота», особливо небезпечна для «жінок-шеститижневиць» (які 
нещодавно народили) та їх новонароджених дітей. У Замагур’ї розповідали, що 
породілля порушила заборону покидати будинок до «введення» (обрядове після-
пологове церковне очищення) і стала такою безпорадною перед богінкою, що та 
стала тягти її у свою нору. І тільки коли жінка стала «дзвонити» дзвіночком, богін-
ка втратила над нею силу (дзвіночок (Campanula L.), за словацькими народними 
уявленнями, охороняє не тільки від богінки, але й від інших демонічних істот) 
[4: т. 1: 21]. Можна погодитися з висновком Т. Циболової про сприйняття богінки 
як шкідливої істоти. У більшості міфологічних текстів богінка саме так і тракту-
ється. На підтвердження цьому наведемо зафіксоване в Центральній Словаччині 
повідомлення інформанта про те, що коли б не святили поля, то на них водилися 
би богінкі, які душили б людей [5: 21].

Разом із тим, відштовхуючись від тексту про породілю, яка залишила будинок 
без очищення і тому постраждала від богінки, й інших подібних контекстів, богін-
ку важко назвати «однозначно шкідливою істотою». З великою часткою впевне-
ності можна припустити, що тут вона виконує функцію контролю за поведінкою 
людини в «перехідні» періоди її життя з відповідною реакцією на цю поведінку 
(дотримання звичаїв або порушення норм поведінки). Дії богінки в цьому випад-
ку належать контролюючому і каральному функціональним рядам. При «вико-
нанні своїх обов’язків» вона виявляє агресію стосовно людини, і тому не дивно, 
що сприймається нею як істота підступна. Хоча ця підступність не проявляється в 
чистому вигляді: богінка карає тих породіль, які порушили традиційні норми та 
приписи. Але помста і покарання трактується як шкода. До міфологічних персо-
нажів, які контролюють соціальну сферу, також входить, як було сказано вище, 
віла. Мотив контролю з боку богінкі за правильною поведінкою людини (що ха-
рактерно для уявлень про взаємини людей із померлими предками) побічно вка-
зує на моністичну основу цього образу.

Чимало словацьких оповідей і бувальщин розробляють сюжети про крадіжку 
богінкою здорових людських дітей і їх обмін на своїх, які не ростуть, не розмов-
ляють і відрізняються надзвичайною ненажерливістю. Підкреслимо, що богінка 
краде дітей саме у необачних матерів, що знову-таки побічно вказує на припису-
вання їй взаємопов’язаних контролюючої та каральної функцій. При цьому не ви-
ключена можливість повернення людини, яку вкрала богінка. Так, розповідають, 
що за відсутності матері богінка підмінила її дитину на свою. Дитині було вже 
два роки, але вона все ще не розмовляла. Одного разу мати з дитиною йшла через 
міст. На мосту богінка заговорила зі своєю дитиною, і вона їй відповіла. Тоді мати 
кинула дитину богінці у воду, а та повернула матері її вкрадену дитину [5: 15-16]. 
Інший міфологічний текст містить інформацію про те, що жінка в полі почула 
плач, як їй здалося, своєї дитини (вона не знала, що богінка вже встигла поміняти 
її дитину). Виявилося, що це плакало не її дитя, а богінки. Плач дитини привернув 
увагу богінки, і вона повернулася, щоб віддати людське дитя, а забрати своє. У 
Центральній Словаччині вірили, що новонароджених дітей оберігало від богінок 
біле простирадло. За міфологічним текстом із Глачева, богінок, які мали намір 
украсти дитину, сполохав крик її батьків [5: 21].
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За наявними текстами, відібрати у богінок можна не тільки людську дитину, 
яку та замінила, але й дорослого, якого вона забрала. За одним із оповідань, бать-
кові сказали, що його дочка померла при пологах. По дорозі на похорони люди 
почули, що долинав із гір плач дівчини, яку вели дві богінки. Батько забрав у них 
дочку, а потім став доти бити «померлу», що лежала в труні, поки вона не встала 
і не втекла, оскільки це була богінка. Після цього батько привів у дім свою дочку 
[5: 15].

Богінка в Зуберце поєднує в собі ознаки кількох персонажів: відьми, оскіль-
ки ходила в місячні ночі та відбирала молоко у корів, і лісового духа, оскільки 
живе в лісі й може завдати шкоди подорожньому. Богінки мешкали в густих лі-
сах, болотистих місцях чи гірському озері. Були гарні, молоді, мали дітей і чолові-
ків. Ознакою, яка відрізняла їх, були величезні груди. Їх прикметною рисою була 
«схильність» до крадіжок: забирали здорових дітей, міняючи їх на своїх хворих, і 
різні предмети побуту (записано розповідь про богінку, яка вкрала чоботи і котру 
застали на місці злочину). У селі розповідали про одну молоду жінку, яку вкрали 
богінки, щоб та доглядала за їхніми дітьми. Одного разу біля гірського озера, де 
вона прала білизну, її побачив один чоловік. Жінка попросила його передати її 
чоловікові, щоб приніс їй яйця від чорної курки і мак, за допомогою яких вона 
хотіла втекти: діти богінки будуть гратися яйцями і не розплачуться, а коли втеча 
виявиться, богінки будуть збирати розкиданий мак і не наздоженуть її. Чоловік 
все зробив, але втекти жінці не вдалося – богінки її умертвили. Деякі інформато-
ри підкреслювали той факт, що богінки мають дві душі (двоєдушники – типовий 
карпатський мотив, порівняймо також відомості з Гельпи, Горегроння, де були ві-
домі люди з двома серцями). Так, зафіксована розповідь про дівчину, яка спала у 
своєму ліжку вдома, а вранці прокидалася змилена та стомлена і говорила, що по 
ночах вона «мандрувала» в інші села й регіони (Зуберец) [3: 21].

На півночі Спіша і в Замагур’ї побутували розповіді про богінок як нерозум-
них істот, які любили поласувати горохом, морквою та петрушкою, які вирощу-
вали люди. Богінки в таких контекстах виступали об’єктом висміювання і забави. 
Наприклад, розповідали, аби богінка не крала горох, люди на її шляху ставили 
червоний чобіт і прикріплювали його до землі; нерозумна богінка засовувала в 
цей чобіт ногу і тому не могла зрушити з місця. Тоді її прив’язували до огорожі й 
били, мучили холодом і т. ін., поки вона не повертала вкрадених дітей [4: т. 1: 44]. 
У Центральній Словаччині записано оповіді про те, як богінка йшла по моркву 
і вступила у спеціально приготовлений для неї чобіт із залитою в нього смолою. 
Богінку спіймали, але коли вона відмовилася їсти (тобто для богінки людська їжа 
неприйнятна), її відпустили [5: 16]. Розповідають також, що одну з богінок, що 
ходила в город за морквою і петрушкою, вдалося схопити і прив’язати до ліжка. 
Полонянка ні разу не промовила жодного слова. Старий богін ходив під вікно і 
кликав її, говорив, що богінчині діти плачуть без матері. Через три дні богінку 
відпустили в одязі однієї з сільських жінок. Пізніше цей одяг, вивішений на жер-
дині, знайшли за селом [5: 21]. Наведені та подібні їм міфологічні тексти обігру-
ють мотив «антагоніст у своєму справжньому вигляді проникає в людський світ». 
Богінка з’являється в реальному світі, проявляючи всі риси «не-людського» світу. 
Проаналізовані оповіді побудовані на описі функції антагоніста, яка проявляється 
в людському світі (зокрема у крадіжці певних рослин). Тут демон, що виявляє риси 
«антисвіту», певний час змушений існувати в чужому для нього реальному світі, 
але його належність до «іншого» світу в людей не викликає сумнівів (для демона 
неприйнятні людська їжа, одяг, норми комунікації і т. ін.).

За словацькими народними уявленнями, богінки, як і віли, любили танцюва-
ти. В одному міфологічному тексті йшлося про те, як дівчата-богінки ходили в 
село на танці і завжди зникали в певний час. Одна з них сподобалася хлопцеві, 
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і він захотів із нею одружитися. Дівчина-богінка порадила нареченому затрима-
ти її, коли прийде час зникати. Хлопець так і зробив. Після одруження у них на-
родилося двоє дітей. Одного разу сімейство вирушило провідати батька богінки 
– босорака, який жив біля гірського струмка. Мати-богінка наказала дітям, щоб 
вони не брали від дідуся грошей, а лише сміття. Вдома воно перетвориться на 
дукати [5: 21]. У багатьох міфологічних текстах, а також у казках, із переходом у 
людський світ предмети, що не мають цінності у «не-людському» світі, «антисвіті», 
так само перетворюються на золото, гроші, коштовності, і, навпаки, щось цінне у 
«не-людському» світі стає в людському світі сміттям.

Специфічними для словацької традиції є уявлення про Руну. Runa (zemná pani) 
– демонічна антропоморфна істота з виразними атрибутами природних демонів. 
Руна генетично пов’язана з духами таких стихій, як земля, вода, повітря, вогонь. 
За словацькими народними уявленнями, вона перебуває під землею і має вигляд: 
1) могутньої жінки з довгим, часто золотим волоссям і великими грудьми, у неї 
може бути чоловік і безліч дітей; 2) золотоволосої пані в білому одязі з золотим 
ключем за поясом (образ, схожий із вілою), її оточує багато дітей. Будучи госпо-
динею землі, Руна є власницею корисних копалин і скарбів, а місце їхнього знахо-
дження виповідає тільки тому, хто їй пообіцяє своїх дітей. У міфологічних текстах 
найчастіше підкреслено, що Руна, як і богінки, краде дітей у необачних матерів. 
Багатодітність – одна з визначальних характеристик Руни. Цей яскравий мотив 
міфологічних текстів про Руну – «сімейність» – «олюднює» образ демона.

Особливі стосунки пов’язують Руну із золотом. Крім того, що вона має золоте 
волосся і носить золотий ключ за поясом, у шахтарських областях Центральної 
Словаччини Руну вважали володаркою золотих копалень і наділяли її здатністю 
своїм дотиком позолотити будь-які предмети. У районі Зволена розповідали, як 
Руна крала їжу в шахтарів з Вайскової. Тоді вони схопили Руну, зв’язали її й ки-
нули в струмок. Вода винесла Руну на берег тільки близько Кремниці, де люди її 
розв’язали. З того часу золото з Вайскової зникло, а в Кремниці його запаси збіль-
шилися. В іншому варіанті міфологічного тексту Руна – господиня гори Богато – 
мала багато дітей, але у неї не було чим їх годувати, і тому вона крала їжу у шах-
тарів. Шахтарі схопили і зв’язали її, Руна вирвалася з пут і вимовила лаконічну 
фразу-прокляття: «Було Богато багатим, але більше не буде». З тих пір із Кокав-
ских гір зникло багатство [5: 108]. Привертає на себе увагу те, що дія-слово, що 
перетворює навколишній світ, обрамлена в таких контекстах в особливу форму, 
яка помітно відрізняється від буденної мови. Стосовно демонів, як зауважимо, і 
святих, відзначається деяка її афористичність. Слова, які будуть мати наслідки для 
людей, суворо структуровані і ритмічно організовані: «Було Богато багатим, але 
більше не буде». Коли сильно дув вітер, люди казали: «Руна плаче», а дівчата про-
сили: «Руна, Руна, дай мені золота повні скрині!» У північних областях Словаччи-
ни, зокрема в Ліптові, Руна мала риси лісового демона з тілом, яке густо заросло 
вовною. У цій іпостасі в неї багато аналогічних рис із лісовим демоном гргаліцою 
[4: т. 2: 131]. У словацьких народних уявленнях чоловічою іпостассю Руни є демо-
нічна антропоморфна істота Кововлад (Kovovlad, Kovlad), яка пов’язана з уявлен-
нями про духів землі.

Водяна баба (vodná žеnа, vodná baba, vodná panna), як і водяник (жіночою іпос-
тассю якого вона є), безпосередньо пов’язана з водною стихією. У деяких областях 
Словаччини міфологічні тексти про водяну бабу побутували разом із текстами 
про водяника. Про водяну бабу, як і про водяника, розповідали, що вона зама-
нює і топить необачних людей. Такі наративи зазвичай відображають місцеві осо-
бливості, зокрема, мається на увазі певний потопельник і конкретну водойму. У 
Центральній Словаччині розповідають про водяних баб, які живуть у болотах і то-
плять у них тих, хто проходить повз них. За південнословацькими уявленнями, ці 
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демони живуть у вирах річок, де топлять тих, хто купається, і рибалок. У Західній 
Словаччині вважали, що водяні панни своїми піснями присипляють людей, які ви-
падково почули їх. У деяких міфологічних текстах водяна баба може фігурувати 
в іпостасі качки й жити під мостом. Словацькі народні уявлення про водяну бабу 
контамінувалися з уявленнями про вілу та русалку [4: т. 2: 311].

Як антропоморфних «жіночих» істот нерідко уявляють Смерть і Холеру, 
які зближуються з категорією «померлих, що ходять» і вампірів. Смерть (Smrt’, 
Smrtka, kmotra, tetka Smrt’, zubatá, tá s kosou, kmotra Smrt’) – демонічна істота, що від-
повідає за кінцеву фазу життєвого шляху людини і всього живого. Генеза цього 
образу пов’язана з есхатологічними уявленнями. У словацькій, як і інших народ-
них традиціях, обговорювання імені смерті зі страху перед появою самої істоти 
часто табуйовано і передавалося через опис її рис. Тілесну смерть словацький на-
род уявляв у антропоморфному та зооморфному образах, частіше як жінку немо-
лодих років, убрану в білий (траурний) одяг або загорнуту у простирадло білого 
кольору. Така жінка, за міфологічними текстами, зазвичай показувалася тому, хто 
повинен був померти. Вважали, що вона мала великі руки, якими могла все ді-
стати, великий рот, зуби, якими могла з’їсти будь-кого. Звертають на себе увагу 
уявлення про здатність Смерті міняти свій зріст – іноді вона була високою, вели-
чезною, іноді маленькою. Коли людина несла Смерть на спині, та змінювала свою 
вагу, стаючи то легкою, то важкою. Смерті також приписували здатність дивним 
чином з’являтися в будь-якому місці. У міфологічних текстах вона часто фігурує 
як тітка, кума, померла родичка, яка в якості посередника у виконанні долі лю-
дини приходить забрати його на той світ. Факт використання термінів спорідне-
ності стосовно Смерті свідчить на користь припущення про те, що в її образі, як і 
в образах багатьох інших демонічних істот, приховані душі померлих людей. За 
іншими архаїчними уявленнями, що генетично пов’язані з анімізмом, монізмом 
і тотемізмом, Смерть показувалася в зооморфному образі у вигляді білих тварин 
(кози, гуски, кішки, собаки, зайця), часто незвичних розмірів. Ці тварини марку-
валися в словацькій народній культурі як провісники смерті, але, як вважалося, не 
спричиняли її [4: т. 2: 176].

Під час епідемії, зокрема холери, за народними уявленнями, ходило відразу 
кілька Смертей, зазвичай три. За міфологічними текстами, Смерть показувалася 
не тільки тим, хто незабаром повинен був померти, але й на місцях трагедій і не-
щасть, де люди втрачали життя. Найбільш пізнім за походженням і водночас най-
більш широко відомим образом Смерті є скелет із косою (жінки або чоловіка), час-
то на коні. Походить цей образ із європейського високого мистецтва і пов’язаний із 
зображенням Смерті в «Явлінні св. Іоана» з Біблії і в Дюреровому «Апокаліпсисі». 
Широко побутують також уявлення про провіщення, знамення та знаки приходу 
або присутності Смерті. Хоча характерною для цього образу є підступна і смер-
тоносна функція, зустрічаються епізоди, які свідчать про те, що Смерть може по-
шкодувати людину, яка зробила їй певну послугу, повідомити про те, що повинні 
робити люди, щоб не вмирати (зазвичай під час епідемій) [4: т. 2: 176–177].

До найбільш відомих належать мотиви, в яких зображено, як людина обма-
нула, зв’язала, вигнала Смерть, на час позбавилася Смерті, яка прийшла за нею 
(тип Смерть-кума, ААТ 332). Частотними є міфологічні тексти про те, як Смерть 
принесли на весілля, привезли до корчми, вигнали привітанням при чиханні, яку 
обманув швець, як її заспокоїли якоюсь обітницею і т. ін. Ці тексти об’єднані мо-
тивом «Смерть у людському світі»; причому антагоніст тут почасти є перевертнем, 
який не виявляє виразних ознак «не-людського світу». Смерть своїм людським ви-
глядом уводить в оману реальну людину (фурмана, подорожнього) і проникає в 
реальний простір не у своєму справжньому вигляді, а у вигляді простої людини. 
За міфологічними текстами, Смерть частіше ходила вночі в образі звичайної жін-
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ки, змушувала фурманів відвозити або зустрічних подорожніх відносити її в певне 
місце. Так, у Центральній Словаччині розповідають, що один фурман повертався 
з возом додому, поспішаючи до сусіда на весілля. По дорозі до нього на віз під-
сіла жінка-Смерть. Смерть прямувала якраз у той будинок, де було весілля. Вона 
«усмертила» (умертвила) нареченого. Коли Фурман відвозив Смерть із села, вона 
сказала йому, що жениха можна оживити, якщо спалити бахрому з його рушника. 
Фурман повернувся, оживив нареченого, і весілля продовжилося [5: 88].

З тим або іншим образом Смерті безпосередньо пов’язані й уявлення про спосіб 
відходу людини з життя. За міфологічними текстами, у той час як антропоморф-
на тітка Смерть людину просто ковтає, душить, убиває ударом поліна (молота), 
ріже ножем або забирає з собою у невідоме місце, скелет із косою частіше скошує 
людину або відвозить її в невідоме місце виконання вироку. Це зазвичай місце збе-
рігання свічок життя, іноді ідентифіковане як костел або каплиця. Нам видається 
цікавим звернути увагу на те, що в похоронних ритуальних іграх словаків персо-
ніфіковану Смерть безпосередньо пов’язували зі спустошливим руйнуванням і, 
разом із тим, із відроджувальною силою життя. Смерть у жахливому маскованому 
образі під ім’ям Smrtka фіругує в миколаївських і різдвяних обрядових обходах. 
Зображував її високий худий хлопець у білому простирадлі, із вимазаним лицем, 
зі старою вищербленою косою. В обходах із козою на Масляницю Смерть виступа-
ла супутницею чорта (Замагур’я), зрідка фігурує в іграх, які проводили на вечор-
ницях (зазвичай у Східній Словаччині). Смертю йменували на Спиші і в Гемері 
солом’яну фігуру Морени, що зодягнена у святкове дівоче або жіноче вбрання. 
Винесення Смерті-Морени в цьому випадку символізувало вигнання зими, старо-
сті, хвороб. Зображення Смерті в народному мистецтві, частіше в малюванні по 
склу, пов’язано з бароковими традиціями і з апокаліптичними уявленнями, які 
поширені через церковне мистецтво бароко [4: т. 2: 176–177].

За матеріалами словацького фольклору і лексичного фонду Холера (Сholera, 
korela) постає як злий дух, що викликає однойменну хворобу під час епідемій, симп-
томами якої є блювота і діарея. У деяких областях Словаччини Холеру уявляли як 
жінку в білому простирадлі, яка забирає людей. У більшості випадків дії Холери 
інтерпретували як виконання божого покарання за грішне життя. Спорадично 
зустрічаються уявлення про хворобу як наслідок нечистоти. У Гемері охоронно-
лікувальним засобом проти Холери вважалася розрізана цибуля, яка, після того 
як її з’їла Холера, викликала почорніння (смерть) демона. Щоб Холера не змогла 
потрапити в поселення, його по колу оборювали плугом, який тягли дванадцять 
голих дівчат (Теков) [4: т. 1: 196–197].

Наприкінці відзначимо, що демонологічні вірування словаків, які пов’язані з 
«жіночими» антропоморфними істотами, становлять надзвичайно великий і різ-
номанітний (і в генетичному, і в структурному та змістовому аспектах) комплекс 
уявлень, значна частина яких представлена у демонологічній прозі. У ній розпра-
цьовано такі мотиви: «демон у людському світі», «людина в «не-людському світі» 
(«антисвіті»), «наслідки контакту людини з демонами в реальному світі», «розпіз-
навання і порятунок від демона». Утилітарні мотиви входять до наративів про те, 
як врятуватися від демона, чого він боїться, як його обхитрити, і пов’язані з «хрис-
тиянськими» мотивами, зокрема, відлякування демонів хрестом, освячення полів, 
а також мотивами потрапляння безбожників (їх душ) під владу нечистої сили (Хо-
лери).
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characters of the slovak nanional 
Demonology: «female» anthropomorphic 
creatures
Inna sHVeD

The research is an attempt to determine the genesis, semantics and functioning of images of «female» anthropomorphic 
creatures of Slovak folk demonology. The most famous images of vila, poludnytsia, water hag, Runes, Death, Cholera. 
Among the most common motifs of these demonological stories are «the demon in the human world», «a human in the 
«non-human world» («anti-world»), «the consequences of human contact with demons in the real world», «recognition 
and rescue from the demon». Utilitarian motifs may enter the narratives about how to escape from a demon, what he fears 
and how he can be deluded, and may be linked to the «Christian» motifs.

Key words: demonology, mythological story, demonic creature.

Персонажи словацкой народной  
демонологии: «женские»  
антропоморфные существа
Инна ШВЕД

Исследование является попыткой определения генезиса, семантики и функционирования образов «женских» 
антропоморфных существ в словацкой народной демонологии. Наиболее известны образы вилы, полудницы, водной 
бабы, Руны, Смерти, Холеры. Демонологические рассказы о них разрабатывают мотивы: «демон в человеческом 
мире», «человек в «не-человеческом мире» («антимире»), «последствия контакта человека с демонами в реальном 
мире», «распознание и спасение от демона». Утилитарные мотивы включаются в нарративы о том, как спастись 
от демона, чего он боится, как его обмануть, и связаны с «христианскими» мотивами.

Ключевые слова: демонология, мифологический рассказ, демоническое существо.

Стаття надійшла до редколегії 11.09.2010
Прийнята до друку 17.10.2010

А С П Е К Т И  М І ф У  Т А  М І ф О П О Е Т И К А



60 М І ф О Л О Г І я  І  ф О Л Ь К Л О Р,   № 3 - 4 ( 7 )  –  2 0 1 0

«І Вавилон, і надсянська  
легенда…» Проблема  
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У дослідженні розглянуто проблеми концепту когерентності художнього образу на матеріалі текстів 
української літератури, їх міфологічні, історичні, філософські аспекти, а також проаналізовано кумулятив-
ну інтерпретацію архетипних символів та їх вплив на образний світ сучасного тексту. За переконанням 
автора, інтерпретація тексту на підставі когерентності має за мету виявити умови, за яких міфологічне 
мислення стає концептуальним. При такому підході весь пізнаваний світ ототожнюється з текстом: усе 
потенційно ідентичне з усім. Віртуально можливе поєднання аксіологічно непоєднуваного. Когерентність 
плідно використовує архетип як формулу сутності неоднозначного, прирівнює легендарний образ до образу 
сучасної цивілізації, вплітаючи їхню відкритість до безмежної рецепції у барвисту тканину національної та 
світової культури.

Ключові слова: архетип, біблійні символи, когерентність літературного образу, міфологічне мислення.

Основа концепту когерентності виходить із 
прадавнього міфологічного мислення як 

форми уявлень про існування зв’язку між предметами, як «феномену свідомості, 
що базується на ототожненні пізнавального світу з певним текстом» [2, 9]. Таке 
мислення засноване на переконанні, що нічого в світі не існує само по собі, усе 
взаємопозв’язане. Така ідея знайшла своє втілення в понятті «архетип», що відо-
бражає універсальні сенси, спроектовані у символах, виражені в міфах. Сучасна 
художня та критична практика розглядає архетип як своєрідний «модус прояв-
лення прадавніх взірців (абстрагованих від конкретної ситуації ідей) колективно-
го несвідомого, що існують споконвічно і, передаючись із роду в рід, від покоління 
до покоління упродовж століть, мотивують вчинки та дії людей, позначаються на 
психічній структурі особистості». Архетип вважають символічною формулою, що 
функціонує, коли відсутнє або неможливе однозначне поняття» [7, 96]. Н. Фрай 
переконаний, що міфічні образи творять «світ повної метафори, у якій все потен-
ційно ідентичне з усім іншим, так немовби все було всередині одного безмежного тіла» 
[10, 114].

Ідеї такої єдності сприймаються як здатність мовленнєвих структур творити 
сигнітивний (експліцитно-імпліцитний) зв’язок між образами в одному худож-
ньому тексті, між написаним конкретним твором і всіма решта, що до нього були 
створені, а також і тими, що будуть створені у майбутньому.

ЛІТЕРАТУРА І ФОЛЬКЛОР
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І. Франко, перед тим, як аналізувати «Тополю» Т. Шевченка в однойменній 
статті, розглядає діахронні зв’язки літературного тексту з текстами фольклорного по-
ходження [12]. Про те, що «текст» – поняття неоднозначне, яке включає осмисленість 
і «припускає певну закодованість», а «код спирається на те, що йому передує», на-
голошував Ю. Лотман [8, 430]. «Презумпція кодованости входить до поняття тек-
сту» [8, 431]. Будь-який мистецький твір є текстом, а слово «текст» походить від 
слова «ткати». І прадавній міф, і літературний текст є зверненням, орієнтованим на 
зв’язок із адресатом. Р. Якобсон звертає увагу, що зазвичай у традиційній моделі 
мови існує тріада: мовець – слухач – хтось чи щось, про що йде мова. Однак при 
цьому є ще й додаткові функції. «Так, магічна, заклинальна функція – це, по суті, 
ніби перетворення (тут і далі курсив мій – Р. К.) відсутньої або неживої «третьої 
особи» в адресата кононативного повідомлення» [13, 363]. «Стань, сонце, в Ґів’оні, 
а ти, місяцю, ув Айялонській долині! І сонце затрималося, а місяць спинився…» 
[Книга Ісуса Навина, 10: 12–13].

Саме як «заклинальна» сприймається мовна функція статті Р. Іваничука «На 
зламі епох мусимо творити відважно й талановито»: «закликаю молоде покоління, 
яке творитиме в третьому тисячолітті, щоб, не гаючись, ставало за верстати й по-
чинало ткати матерію, з якої можна буде пошити гамівну сорочку для майбут-
ньої цивілізації. Такою сорочкою має стати література. Та пошити її треба модно, 
не за старим кроєм, проте на традиційно-національній канві» [5].

У тексті існує образно-наративний ряд: «верстат» / «ткати» / «матерія» / «со-
рочка» / «література» / «цивілізація», – здатний викликати в уяві реципієнта імплі-
цитний (приховано вплетений) образ. На вході експліцитного ряду – «ткацький 
верстат», що символізує філософську сутність творення тексту, на виході – «но-
утбук» (імпліцитно) як символ літературної праці, прив’язаної до сучасності. Вір-
туальна ситуація щодо аналогії «ткацький верстат» – «ноутбук»: модерний засіб 
творення тексту має можливість приймати текст, «витканий» іншим майстром, на 
іншому «верстаті», в іншому часопросторі, його невидимі «ниточки» сягають да-
леко крізь простір і час, у безмежне інформаційне поле «Інтернету».

Концепт когерентності художнього образу передбачає, що подібний 
взаємозв’язок існує у кожному творі, незалежно від того, чи написаний він гуся-
чим пером, чи з допомогою «ноутбука». Адже ці речі – всього лиш засоби опри-
явнення, унаочнення процесу, що відбувається у внутрішньому світі людини: «До-
горяють поліна в печі,/ Попеліє червоная грань… / У задумі сиджу я вночі / І думок сную 
чорную ткань» (І. Франко) [11, 67].

М. Зубрицька тлумачить підхід Р. Барта до категорії тексту як до «тісного спле-
тіння культурних кодів, про які автор навіть не здогадується, і які втягуються його тек-
стом цілком підсвідомо». А за Бартом, «культурний код – це перспектива множинности 
цитувань, міраж, зітканий із множинних структур; і одиниці, утворені цим кодом, – це 
ніщо інше, як відголоски чогось такого, що вже було читане, бачене, зроблене, пережи-
те; код – це слід цього «вже». «Текст, текстура, тканина сплітаються з інтертекстів-
контекстів різних мов» [1, 379].

Відкритість Іваничукового тексту до зв’язку закодована в образах «гамівна со-
рочка» / «майбутня цивілізація». Характер і напрям когерентності визначають 
накладання і взаємовплив: «сорочка, вишита на традиційно-національній канві» 
= (література), має стати «гамівною» для «майбутньої цивілізації». У цій когерент-
ності образ «цивілізації» набирає вкрай негативного забарвлення, бо асоціюється 
з образом «божевільна людина»; зі свого боку цей образ «притягує» до себе тек-
сти, що експлікативно увиразнюють закодованість на неадекватний вчинок: в поемі 
І. Франка «Смерть Каїна» таким кодом позначені «тисячі людей і міліони», що 
«рвуться, топчуться, падуть, встають / І шарпаються вгору...» Емінентний код вкупі 
з евристичним переповнюють образ невситимого жадання – «щоб захопить / Хоч 
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плід один, хоч кисличку одну / Із дерева знання. Потоки крові / І море сліз значить їх 
путь, – дарма!». Далі в поемі стається метаморфоза «плід із дерева знання» – «попіл» 
– «вогонь»: «Що хтось укусить того плоду, тому / Він попелом розсиплеться в устах,/ 
Огнем пекучим бухне». І. Франко, вдаючись до казкового засобу, маркує поетичні 
рядки як міфологічне послання, застерігає перед безоглядним застосуванням зна-
ння, закликає до стриманості людини в її «шарпанні вгору». Плід із Дерева знання 
в поемі «Смерть Каїна» здатний спотворювати моральну людину:

А вкусивши 
Отого плоду, кожний ще лютіший
Стає, озвірюється на весь світ,
Мордує, ріже та кує в кайдани,
Валить і ломить те, що другий ставив,
Палить, руйнує – просто божевільні!» 
(І. Франко «Смерть Каїна») [11, 426].

«Майбутня цивілізація» у статті Р. Іваничука через когерентність із Франко-
вими образами, що «рвуться» до Дерева знання, отримує рецептивне посилення, 
і в новому сенсі набуває полівалентності, єднаючи в собі образ Біблійного Вави-
лону («вавилон» означає «помішання»). Література – образ «сорочки, вишитої на 
традиційно-національній канві», закодований на протидію загальній уніфікаційній ідеї 
колишнього, сучасного і майбутнього Вавилону. Тому текст статті Р. Іваничука – ко-
герентний із текстами, що тлумачать зв’язок Вавилону і П’ятдесятниці: «Подібним 
прикладом є подія Зелених свят, під час яких Бог встановлює свою модель єдності. Ця 
подія є антиподом спорудження Вавилонської вежі, що доповнює цей символ і робить його 
по-справжньому зрозумілим. Апостоли не говорять уніфікованою мовою, а проте розумі-
ють один одного. Багатоманітність не зникає, але завдяки єдності сердець перетво-
рюється на внутрішню єдність» [9, 134].

За логікою Р. Барта, – текст Р. Іваничука «підсвідомо втягує» в себе переплетіння 
кодів із розмаїтих культур. На перший погляд таке судження виглядає суперечли-
вим. Адже відомий письменник закликає молодих авторів творити майбутню укра-
їнську літературу «на традиційно-національній канві». К. Леві-Стросс висловив 
власний погляд на таку ситуацію: «Я не думаю, що культури повинні намагатися 
систематично й методично відмежовуватися одна від одної» (…) «Я не хочу також 
навести вас на думку, що розбіжності є чимось шкідливим та що вони повинні бути 
подолані. Насправді розбіжності надзвичайно плодючі. Саме завдяки їм відбувається про-
грес. А реально нам тепер загрожує те, що можна назвати суперзв’язком, – ситуація, 
за якої в одній частині світу знають достеменно про все, що діється в інших час-
тинах. Щоб культура була насправді собою і продукувала щось, треба, аби вона та її чле-
ни усвідомлювали свою інакшість чи навіть вибраність; тільки за умов недостатнього 
зв’язку культура нічого не може продукувати. Тепер нам загрожує перспектива пе-
ретворитися у споживачів, які здатні споживати будь-що, з будь-якої точки планети 
і з будь-якої культури, але при цьому втрачаючи свою автентичність» [6, 348].

Ратцінґерова формула тлумачення біблійних архетипів – «Багатоманітність 
не зникає, але завдяки єдності сердець перетворюється на внутрішню єдність» – коге-
рентна з образним світом Р. Іваничука: «Їх, тих трачівських присілків, безліч, і всі 
вони є частинами єдиного сільського організму, й кожна з них автономна: має 
свою назву, свої звичаї, і якщо нині неділя, то я добре бачу із Шпаєвського горба, 
як до церкви, виторочуючись із тих тунелів, тягнеться барвистими шнурочками 
празнешний люд, і всі одягнуті по-різному: терновими хустками пов’язані моло-
диці з Царини, яскраво-цеглястими – з Багновиськ, у жовтих запасках й малинових 
фартухах пишаються дівчата зі Зрубу, а у вишневих опинках – з Волового, ґазди 
із Сакатури – в клепанях, з-під яких спадає на плечі рівно розчесане й блискуче 
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від масла волосся, парубки з Вільшника – в чорних капелюхах з павами, а в усіх 
мова з різними інтонаціями: одні говорять ніби співають, другі торохтять, ще інші 
жвиндять, та всі вони належать до одного села, а сіл у нашому безмежному краю 
мільйони, але то один народ. Як це дивно й цікаво!» [4, 14].

У статті Р. Іваничука образ «шаленої цивілізації» – двері до єднання новітніх 
текстів та архетипів, єднання аксіологічно непоєднуваного, але такого, що надає 
новітніх означень. У тісному переплетенні культурних кодів – явище когерентнос-
ті, що сприймається як надзвичайно важливий  аспект поглибленого тлумачення 
символічності давніх текстів, а також увиразнення інтерпретації сучасної образ-
ності. К. Леві-Стросс на прикладі «Міту із Західної Канади про ската» несподівано 
поєднав «рибу» і «комп’ютер» й на цьому довів корисність для сучасної цивілізації 
пізнання символів мітичного мислення. Ця оповідка стосується дуже давніх часів. Ці-
кавою, на думку дослідника, є міфологема будови тіла ската: в одному ракурсі 
– широка й плеската, в іншому – надзвичайно тонка (вузька). Плеската сторона 
вразлива для вітру, а вузька – навпаки. «Отже, вибір випав на ската, бо ця тварина 
може демонструвати лише дві відповіді, залежно від ракурсу споглядання, опиші-
мо їх термінами кібернетики, тільки «так» або «ні». (…) «Хоч з емпіричного погля-
ду абсолютно неймовірно, щоб риба боролася з вітром, все ж апріорі ми можемо 
пояснити, чому цей запозичений зі щоденного досвіду образ таки міг бути вико-
ристаний. У цьому і полягає своєрідність мітичного мислення, що воно за певних умов ві-
діграє роль концептуального мислення: тварина, яка може бути використана як те, що 
я називаю двійковим кодом, з логічної точки зору може бути пов’язана з проблемою, що 
також є подвійною. Якщо Південний Вітер віє щодня упродовж року, то життя люд-
ства неможливе. Але якщо він віятиме щодругий день – один день «так», а другий 
«ні», – то стає можливим різновид компромісу між потребами людства та умовами, 
що домінують у світі природи. Отже, при раціональному підході виявляється спо-
рідненість між образом ската та проблемою, яку намагався вирішити міт. Оповідь не 
є правдивою з наукового погляду, але ми можемо зрозуміти сенс цього міту лише 
тепер, коли у світі науки з’явилися кібернетика й комп’ютери…» [6, 349].

Щось подібне до двійкового коду застосовує І. Франко в поемі «Смерть Каїна». 
В одному випадку:

Що се знання?
Чи справді ж так життю воно вороже?
Здається – так!».
В іншому: «Воно ні зле, ні добре.
Воно стається добрим або злим
Тоді, коли на зле чи добре вжите» [11: 429, 430].

Хибність амбітних намагань людини ХХІ віку і людини часів Вавилону діа-
хронізує прикладне значення символів біблійного сюжету. І тоді, й тепер людина 
намагається «здобути божественну владу, щоб опинитися в центрі керування всім сві-
том. У цьому сенсі можна сказати, що подібні символи справді містять застереження, 
яке спирається на первісне знання і яке певним чином промовляє до нас» [9, 132].

Концепт когерентності уможливлює правильну інтерпретацію образу Ста-
розавітного Вавилону лише за умови його поєднання з образом Новозавітньої 
П’ятдесятниці та образом Іваничукової «шаленої цивілізації» ХХІ ст. Без такого єд-
нання – і Біблійний архетип, і сучасний образ втрачають промовистість символу, 
доступного лиш тепер, із огляду на «досягнення» цивілізації: «Сенс цього символу 
ми можемо розшифрувати, мабуть, так: в образі Вавилонської вежі єдність людства і 
прагнення людини самій стати Богом і досягти Його висот пов’язані виключно з тех-
нічним вмінням. Однак єдність, що ґрунтується на такій основі, каже Святе Письмо, є 
джерелом сум’яття, а не опори» [9, 132].

Л І Т Е Р А Т У Р А  І  ф О Л Ь К Л О Р
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Ідея заклику Р. Іваничука: нова українська література мусить протидіяти на-
маганням сучасної цивілізації уніфікувати мову, культуру, традиції, звички, одяг 
та їжу, бо це зворотній шлях до Вавилону! Уніфікація – знеособлення. Бог сотво-
рив людину як індивіда. І всі її духовні якості він хоче бачити у збереженні само-
бутності кожної особистості, кожного етносу, а не в намаганні нагнути слабшого 
під себе, нав’язуючи йому свій світогляд…

Сучасна електронна павутина «технічно» використовує двійкову систему. Філо-
софський її аспект: кібернетика як ефективний сучасний засіб інформації – «так»!; 
як сурогат духовної єдності – «ні»! Комп’ютер не має права підмінювати духовну спо-
рідненість людини й довколишнього світу, бо тим він знебарвлює реальність, при-
тлумлює індивідуальність, накидає їй віртуальний «технізований» шаблон буття, по-
збавляє імунітету супроти викликів сучасності, розкриває доступ для маніпуляції над 
внутрішнім світом людини, через узалежнення веде до повного духовного та фізич-
ного рабства. «І тут ми знову можемо переконатися, що біблійні символи містять натяки, 
які стають помітними лише з часом: раніше їх взагалі не можна було зауважити» [9, 135].

Поезія І. Франка «В Перемишлі, де Сян пливе зелений...» також представляє 
давнє символічне застереження у надзвичайно динамічному образі «препишної 
чвірки», що «вчвал жене по втоптаній дорозі», «Упряж дорога / Полискує до сонця; наче 
вихор / Карита мчиться, з батога візник,/ Мов з пістолета, лускає…». Образ цей на-
віяла поетові «надсянськая легенда», що її він  «від народа чув» [11, 155]. Архетип 
«блискучої шаленої карети», віртуально накладаючись на сучасний образ «ша-
леної цивілізації», відкриває у «надсянській легенді» прихований дотепер зміст: 
експліцитним стає отой прадавній «двійковий код»: «так» – прогресові, рухові до 
розвитку; «ні» – безумному шаленому галопові («мов вихор Неслася чвірка»). Об-
раз «шаленої карети» промайнув перед очима численного гурту перемишльських 
парафіян, що якраз вийшли зі Служби Божої. Цій обставині легенда надає осо-
бливого наголосу: спостерігачі – освячені спілкуванням з Богом, налаштовані на 
роздуми про марноти дочасного, речового,  й вічність духовного. Блискуча «шале-
на карета» символізує в легенді скороминущість земного буття. Рух її сягнув кри-
тичної межі, коли опинився посередині «Ріки, де криє ледова кора / Найглибший 
вир…» «Річка = ріка» в народнопоетичній образності має полісемантичну закодо-
ваність [3, 502]. Як вода взагалі – символізує Йордан, де хрестився Христос, часто є 
символом дороги, що веде до серця коханої людини, але «може бути й неперебор-
ною перешкодою» [3, 503]. У поезії І. Франка покритий кригою Сян стає трагічною 
фінальною точкою надшвидкісного руху:

Широкий
Круг леду, мов обкроєний, подався,
І чвірка, і карита, і візник,
І що було в кариті, наче сон,
Неначе ясний привид, враз пропало.
Лиш Сян забулькотів, неначе д’явол,
І облизався…

«Надсянська легенда» – міфологічна загадка, бо фінал її позначений потуж-
ним езотеричним кодом: «не дізналися ніколи люди,/ Хто се так їхав, відки і куди./ 
Ніхто за ними не питав ніколи, / Ані в ріці ніхто останків жадних / Не віднайшов».

Інтерпретація тексту на підставі когерентності має за мету виявити умови, за яких 
міфологічне мислення стає концептуальним. При такому підході весь пізнаваний 
світ ототожнюється з текстом: усе потенційно ідентичне з усім. Віртуально можливе 
поєднання аксіологічно непоєднуваного (риба / комп’ютер). Когерентність плідно 
використовує архетип як формулу сутності неоднозначного, прирівнює легендар-
ний образ «шаленої чвірки» до образу сучасної цивілізації, вплітаючи їхню відкри-
тість до безмежної рецепції у барвисту тканину національної та світової культури.
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«and babylon, and the san legend…» 
Problem of the concept of the literary Image 
coherence: archetype and Text
Roman KRoKHMal’nYI

The study deals with the problem of the concept of the literary image coherence based on the Ukrainian literature 
texts, and their mythological, historical and philosophical aspects. The author analyzes the cumulative interpretation of 
archetypical symbols and their impact on the figurative world of a modern text. The author believes that the interpretation 
of the text in terms of coherence aims at identifying the conditions under which the mythological thinking becomes 
conceptual. This approach implies that the whole perceivable world is identified with the text: everything is potentially 
identical with everything. The combination of axiologically incompatible things is virtually possible. Coherence fruitfully 
uses an archetype as a formula of the nature of the ambiguous and equates the legendary image with the image of modern 
civilization entwining their openness to the endless reception in the colorful fabric of the national and world culture.

Key words: archetype, biblical symbols, coherence of a literary image, mythological thinking.

«І Вавилон, і надсянська легенда…»  
Проблема концепта когерентности  
художественного образа: архетип и текст
Роман КРОХМАЛЬНЫЙ

В исследовании рассмотрена проблема концепта когерентности художественного образа на материале тек-
стов украинской литературы, их мифологические, исторические, философские аспекты, а также проанализи-
рована кумулятивная интерпретация архетипических символов и их влияние на образный мир современного 
текста. По мнению автора, интерпретация текста на основании когерентности способна выявить условия, 
при которых мифологическое мышление становится концептуальным. При таком подходе весь познаваемый мир 
отождествляется с текстом: все потенциально идентично со всем. Виртуально возможно сочетание аксиологи-
чески несочетаемого. Когерентность плодотворно использует архетип как формулу сущности неоднозначного, 
приравнивает легендарный образ к образу современной цивилизации, вплетая их открытость к безграничной ре-
цепции в красочную ткань национальной и мировой культуры.

Ключевые слова: архетип, библейские символы, когерентность литературного образа, мифологическое 
мышление.
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Часопросторова  
проблематика у літературо-
знавчих і фольклористичних 
дослідженнях
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Хронотоп (часопростір), маючи філософсько-природниче походження (філософські наукові студії про час 
і простір беруть свій початок ще з часів античності), лише у ХХ ст. став об’єктом серйозного зацікавлення 
літературознавців, фольклористів, мовознавців, мистецтвознавців і культурологів. Власне, у цій статті осно-
вну увагу зосереджено на проблемі часопростору та його взаємозв’язку з жанром словесного твору. Часопросто-
ровий аспект дослідження поетики літературних і фольклорних творів – один із провідних напрямів сучасної 
філологічної науки. Його поява й утвердження значною мірою зумовлені впливом суспільно-природничих наук, 
які розглядали поняття часу і простору як універсальну категорію у визначенні сутнісних ознак картини сві-
ту. Саме цей аспект дослідження наукової проблеми в її теоретико-методологічному плані дає змогу розгляну-
ти художній світ і конкретного художнього (фольклорного) твору, і низки жанрів.

Ключові слова: хронотоп, художній час, художній простір, фольклор, література, жанр.

Проблема часопростору в сучасній філологічній 
науці, зокрема в літературознавстві та фольк-

лористиці, постає як одна з центральних. Саме вона дає можливість проаналізува-
ти усі найголовніші структурні елементи літературного чи фольклорного твору 
як цілісну художню систему крізь призму соціальних, історичних, психологічних, 
культурних чинників у світоглядному ракурсі.

Особливої уваги заслуговує філософське осмислення категорії часу і просто-
ру, що належать до основних форм існування рухомої матерії. У філософському 
контексті категорія часопростору не мислиться поза буттям, бо саме час і простір 
визначають параметри існування світу, впливають на людство від перших днів 
його існування, яке намагається «підкорити», «заповнити» простір і «оволодіти» 
часом.

На відміну від численних філософських наукових студій про час і простір, що 
беруть свій початок ще з часів античності, системні дослідження часопростору в 
літературознавстві, мовознавстві, мистецтвознавстві, культурології розпочалися 
лише у ХХ ст. [17: 8]. На думку Н. Тодчук, розширення наукових розвідок і, зро-
зуміло, поява нових праць, присвячених вивченню і функціонуванню художньо-
го часу і простору в літературі, датується 1950–1960 рр., коли у роботі польського 
теоретика літератури С. Скварчинської «Вступ до науки про літературу» вперше 
з’явилися розділи, у яких йшлося про час і простір у літературі [17: 8]. Свою увагу 
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дослідниця головно зосередила на кількох визначеннях категорій часу і простору 
з точки зору літературної реалізації об’єктивної дійсності та специфіки побуту-
вання літературних родів і жанрів [19: 124–138]. Однак, як зазначав Ф. Федоров, 
глибоке зацікавлення проблемою часу і простору в мистецтвознавстві та літерату-
рознавстві відбулося ще у 40–50-х роках минулого століття, хоча тоді вивчали не 
стільки простір і час художнього світу, скільки погляди того чи іншого художника 
на простір і час [18: 16] .

Концепції С. Скварчинської не були цілком новаторськими: її науковій праці 
передує дослідження видатного російського літературознавця і філософа М. Бах-
тіна «Форми часу і хронотопу в романі», яке було опубліковане у 1975 р., хоч на-
писане ще в 1937–1938 рр. Заслуга вченого полягала передусім у тому, що він увів 
у літературознавство термін хронотоп (у дослівному перекладі – часопростір), за-
позичений з природничих наук для позначення суттєвого взаємозв’язку «часових 
і просторових відношень, художньо освоєних у літературі» [2: 234]. З точки зору іс-
торичної поетики М. Бахтін визначив зміст природничого терміну хронотоп «май-
же як метафору (майже, але не зовсім)... Хронотоп ми розуміємо як формально-
змістову категорію літератури» [2: 234–235].

За М. Бахтіним, хронотопи відрізняються від реального існування, функціо-
нування і різних виявів реального часу і простору. Як доказ багатоваріантності 
об’єктивного часопростору в художньому світі дослідник суттєво збагатив і погли-
бив поняття хронотопу, наділивши його додатковими й уточнюючими характе-
ристиками передусім у плані композиції – хронотоп дороги, зустрічі, порожнечі, 
порогу тощо. М. Бахтін звернув увагу не тільки на взаємозв’язок часу і простору, а 
й на «образ цього взаємозв’язку як домінантну точку зору для зображення розгор-
тання сцен, як спосіб матеріалізації ідей, філософських і соціальних узагальнень в 
образах усіх абстрактних елементів художнього твору» [14: 61].

На сучасному етапі поняття хронотоп переважно сприймають як характерис-
тику тексту, «котра завжди дозволяє зарахувати його до певної кількості текстів із 
загальними для них просторово-часовими ознаками» [11: 193]. М. Новикова запро-
понувала вивчати простір художнього тексту за двома напрямами – «текст роз-
глядається як певним чином організований простір: формально-граматичний, се-
мантичний, графічний; а з іншого – аналізуються просторово-часові відношення 
в авторській моделі світу» [14: 63].

Важливим внеском у сучасне літературознавче та фольклористичне розуміння 
проблеми хронотопу стала праця Д. Лихачова «Поетика давньоруської літерату-
ри», яка побачила світ 1967 р. [9]. У її розділах «Поетика художнього часу» і «По-
етика художнього простору» чи не вперше у тодішньому радянському літерату-
рознавстві ґрунтовно проаналізовано часопросторові структури художнього світу, 
зокрема художній простір і художній час народної казки.

У другій половині ХХ ст., починаючи з 60-х років, проблему часопростору до-
сить широко вивчають представники тартусько-московської літературознавчої 
школи структуралістів – С. Неклюдов, Ю. Лотман, Б. Успенський [18: 16], В. То-
поров, причому в їхніх працях категорії художнього часу і художнього простору 
осмислені не лише в літературному контексті, а й у міфології та фольклорі.

У переважній більшості своїх статей не втратив своєї актуальності і збірник 
наукових праць «Ритм, простір і час в літературі і мистецтві» (виданий за мате-
ріалами симпозіуму «Проблеми ритму, художнього часу і простору в літературі і 
мистецтві» (1970), присвячений комплексному вивченню художнього часопросто-
ру у мистецько-літературному континуумі [18: 17].

У процесі художнього пізнання світу утворюються власні, автономні ка-
тегорії часу і простору, які, як наголошує О. Гуревич, є умовними [4: 52]. Ху-
дожній час і художній простір у мистецько-літературному континуумі мають 
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специфічні особливості, які походять «не прямо зі способів сприйняття світу й 
історії суспільством, у якому були створені ці твори, а з особливих ідеологічних 
і художніх завдань, що поставали перед письменниками, поетами, художника-
ми» [4: 52].

Окрім філософського і мистецько-естетичного підходів, у дослідженні про-
блеми часу і простору застосовують психологічний (який поширений у науці про 
мистецтво, а згодом його почали застосовувати в художньо-літературній творчості) 
і філологічний підходи. Останній, як зазначив В. Анікін, може мати літературоз-
навчий і лінгвістичний характер, якщо виходити «з розуміння образно-художньої 
доцільності просторово-часової зображальності у складі комплексного естетично-
го цілого, яким є твір словесного мистецтва» [1: 254]. На відміну від інших названих 
підходів, які можуть претендувати на загальну інтерпретацію просторово-часових 
властивостей у вивченні художньої творчості, філологічний підхід спирається на 
словесно-художню природу мистецтва.

Зазначимо, що такі дослідники, як М. Бахтін, Д. Лихачов, Ю. Лотман, Н. Гей, 
Ф. Федоров, Н. Копистянська, М. Новикова, Н. Тодчук у своїх працях звертаються 
до аналізу структури тексту на різних його рівнях в аспекті часу та простору, про-
понуючи власне бачення концепції часу і простору, яка лежить в основі певного 
жанру, історичної епохи чи історичної індивідуальності. Це закономірно, бо хро-
нотоп, за Н. Копистянською, є не лише жанротворчим, а й змістовим, структур-
ним і філософським чинником, який «бере участь у створенні тексту (внутріш-
ньотекстовому напруженні), у створенні підтексту (напруженні між текстом і 
підтекстом), у закладанні кодів надтексту, перекодуванні, апеляції до досвіду і 
уяви читача» [7: 172].

На наш погляд, крім поняття художньо-літературного хронотопу М. Бахтіна, 
можна також вести мову про фольклорний або художньо-фольклорний хронотоп, 
оскільки філологічний підхід у вирішенні часопросторової проблеми передбачає 
і фольклористичний підхід, який, на думку В. Анікіна, є його різновидом [1: 255].

Фольклористичний аналіз до питання часопростору може претендувати 
на значну автономність, адже фольклорні твори мають специфічні параметри, 
що суттєво відрізняють їх від літературних творів, а тому явища усної народ-
ної словесності потребують власних, специфічних методів дослідження, бо «у 
фольклорі – свої відмінні від літератури хронотопи. Фольклор пройшов у своєму 
розвитку кілька стадій і подолав найдавніші хронотопи, і ми не маємо ніякого 
права ігнорувати їх рудименти в традиційній образності» [1: 276]. Зазначимо, що 
С. Росовецький, ставлячи питання про відтворення художньої системи власне 
українського фольклору, запропонував звернути увагу на художній час і про-
стір, які могли би сприяти вирішенню цього явища завдяки своїй певній ієрар-
хічності у рамках національного фольклору. Крім того, вчений наголосив, що 
«уважне вивчення художнього простору і часу може суттєво удосконалити мето-
дику дослідження композиції фольклорного твору... Натомість прослідкувавши 
членування тексту за змінами в художньому часі та просторі, а також визначив-
ши «вузли», де ці зміни відбуваються водночас, отримуємо певну природну мо-
дель композиції» [16: 175].

Свого часу, ставлячи питання про час і простір в епічному фольклорі, росій-
ський дослідник В. Пропп писав про його тісний зв’язок із композицією фольклор-
них оповідей, зауважуючи при цьому, що «народне оповідне мистецтво ґрунту-
ється на цілком інших началах, ніж оповідне мистецтво художньої літературної 
прози ХІХ–ХХ століть» [15: 95]. Так, для народних творів не характерні такі понят-
тя як «авторський простір», «авторський час», оскільки у фольклорі відсутній ін-
дивідуальний авторський стиль, просторово-часова образність має узагальнений 
характер.
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У процесі дослідження проблеми часу і простору в контексті словесного мисте-
цтва закономірно встановлюється своя термінологія [17: 10]. На думку В. Анікіна, 
поява різних часопросторових термінів передусім зумовлена потребою визначен-
ня особливої функціональної ролі простору і часу в художньому тексті [1: 240]. У 
наукових працях найчастіше використовують поняття «художній час», «художній 
простір», які, як уже йшлося, вперше обґрунтував Д. Лихачов у «Поетиці давньо-
руської літератури». Ці терміни прийнятні не лише в літературознавстві, де «ху-
дожній час і простір – органічні складові будь-якого літературного твору, важливі 
характеристики художнього образу, які забезпечують цілісне сприйняття естетично 
модельованої дійсності і організовують композицію твору» [14: 60], а й у фольклорі, 
коли осмислення системи художніх принципів того чи іншого твору здійснюється 
через аналіз категорії жанру, композиції та художнього хронотопу. Крім цих по-
нять, Д. Лихачов використовував терміни «сюжетний час», «авторський час», «фа-
бульний час», «закритий час», які також часто застосовують у наукових студіях, 
водночас поглиблюючи їх розуміння та вводячи нові часопросторові визначення. 
Так, Л. Левітан і Л. Цилевич у 1973 р. сформулювали терміни «фабульний простір», 
який існує в реальних вимірах дійсності, характеризується одномірністю, постійніс-
тю і прикріплений до визначених параметрів, та «сюжетний простір», який постає 
як багатомірний, багатоплановий, рухомий, змінний [8: 35–36].

Помітний внесок у створення часопросторового термінологічного словника 
внесла відома українська дослідниця часу і простору в літературі Н. Копистян-
ська, яка вважає, що літературний хронотоп можна поділити на декілька окремих 
рівнів – авторський хронотоп, соціально-історичний, сюжетний, персонажний 
хронотоп, розглядаючи його крізь призму соціальних зв’язків та внутрішнього 
світу особистості (героя та автора) [7: 184–200]. На її думку, в художньому тво-
рі автор описує події, які відповідають його концепції світобачення, його моде-
лі світу, а тому закономірно змінює суттєві характеристики об’єктивного часу 
і простору. Це пов’язано з тим, що літературний чи фольклорний твір «живе 
за своїми законами: поняття і співвідношення часу і простору в ньому транс-
формуються» [14: 60], а відтак філософські категорії часу і простору у структурі 
художнього тексту чи образу визначаються як «творчо трансформовані простір 
і час дійсності» [5: 132].

Не можна оминути й проблеми суб’єктивізації часу та простору, бо предметом 
художнього зображення у творах завжди постає суб’єктивне переживання геро-
єм часу і простору. Відтак суб’єктивний часопростір митця, який був утілений у 
витвореному ним художньому світі, «стає формою існування цього художнього 
світу, визначає його структуру (і структуру всіх його категорій: від конфліктів до 
точок зору)» [18: 17].

Художній простір у творі є дискретним (фрагментарним), тобто, відтворюю-
чи дійсність лише вибірково, – письменник вибудовує певний простір, в якому 
відбуваються події. Цей простір може бути великим, водночас охоплювати кілька 
країн чи континентів, а може зводитися до тісних меж однієї кімнати; авторський 
простір «може мати своєрідні «географічні» властивості: бути реальним (як у лі-
тописі чи історичному романі) чи уявним (як у казці)»... простір «організовує» дію 
твору, що особливо важливо для літератури і фольклору, а також безпосередньо 
пов’язаний із художнім часом [9: 335].

Під впливом художнього часу дія у творі розтягується на цілі епохи або, на-
впаки, спрямовується до мінімально можливих меж (наприклад, одного дня). Су-
купність трьох часових вимірів – минуле, теперішнє і майбутнє – охоплює широку 
сферу буття, яка не обмежується особистими відчуттями, тому «часові зміщення» 
стають основним структурним принципом, а час – формою розгортання сюжету 
[12: 43]. Так, зміщення минулого і сучасного у творі часто постають як спогад, який 
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здійснюється через пам’ять персонажної одиниці. Щоб допомогти читачеві глиб-
ше збагнути характери і долі літературних героїв, дія у художньому творі розгор-
тається шляхом повернення у минуле.

Зовсім інша ситуація створюється, наприклад, у фольклорній казці, яку не ці-
кавить минуле головних героїв, її увага зрідка затримується (і то вибірково) на їх 
зовнішності, зокрема на фізичній силі і вроді чи морально-етичних якостях. Як за-
значав В. Пропп, «зовнішність персонажа або зовсім не описується, або наводяться 
окремі деталі, які характеризують не індивідуальність, а тип героя як дійову осо-
бу» [15: 90]. Це стосується і пейзажів, які у казках практично відсутні. Ліс, річка, 
море, гори відіграють роль чергової перепони на шляху героя або є дислокацією 
фантастичних казкових істот. Казка знає лише давньоминулий час: вона не проти-
ставляє минуле теперішньому і не заглядає у майбутнє, вправно орудуючи різни-
ми типами формул – ініціальними, медіальними і фінальними, що є специфічною 
рисою цього жанру, яка різнить його від будь-якого літературного жанру.

Художньо-літературна творчість має здатність порушувати часовий порядок 
реальної дійсності, що призводить до «художнього споглядання світу» [13: 300], 
під час якого послаблюється або втрачається зв’язок між практичним часом, у ме-
жах якого живе і творить окрема людина, і рухом історії, розвитком суспільства. 
Художній час підпорядкований законам, які виникли під впливом особливостей 
літературних жанрів. Мистецтво перетворює часові виміри об’єктивної дійсності 
в складну художню систему, в якій невід’ємним чинником є художній простір, за 
допомогою якого письменник створює свій мікросвіт у творі. Ця структура стає 
«необхідним моментом художнього освоєння змісту» [3: 395]. Саме під її впливом 
народжується так звана модель світу, яка прочитується через систему «просто-
рових уявлень» автора [10: 6] Це своєрідний континуум, сформований на осно-
ві просторово-часових взаємовідношень компонентів, які закріплюють у творі 
просторово-часовий рух образної думки і є сюжетотворчими засобами.
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Temporal and spatial Issues in literary and 
folkloristic Researches
oksana olIYnYK

The origin of chronotope (spatio-temporal matrix) lies in philosophy and sciences (philosophical scientific research of 
time and space was initiated yet in ancient times), and only in the 20th century it fell into focus of literature scholars, 
folklorists, linguists, art and culture scholars. This article is basically targeted at the chronotope and the way it is related 
to the verbal text genre. Approaching poetics of literary and folklore pieces in the temporal and spatial perspective is one 
of the leading trends in today’s folklore studies. Its introduction and assertion were considerably facilitated by the impact 
of social studies and sciences that viewed chronotope as a universal category in defining meaningful characteristics of the 
picture of the world. It was this aspect of researching the scholarly problem both theoretically and methodologically, which 
made it possible to delve into the fictional world of any literary (folklore) piece of numerous genres.

Key words: chronotope, literary time, literary space, folklore, literature, genre.

Пространственно-временная  
проблематика в литературоведческих  
и фольклористических исследованиях
Оксана ОЛИЙНЫК

Несмотря на многовековую традицию изучения в рамках философии и естественных наук, хронотоп (ка-
тегория времени-пространства) только в ХХ в. стал предметом внимания языковедов, литературоведов, 
искусствоведов и культурологов. В данной статье внимание сосредоточено на проблеме хронотопа в его вза-
имосвязи с жанром словесного произведения. Исследование поэтики литературных и фольклорных произведений 
в пространственно-временном аспекте является одним из ведущих в современной филологической науке. Его 
актуальность в значительной мере предопределена влиянием общественных и естественных наук, которые рас-
сматривали понятие времени и пространства как универсальную категорию в определении сущностных при-
знаков картины мира. Именно этот аспект исследования научной проблемы в теоретико-методологическом 
плане дает возможность выявить специфику художественного мира как конкретного художественного (фоль-
клорного) произведения, так и ряда жанров.

Ключевые слова: хронотоп, художественное время, художественное пространство, фольклор, литература, жанр.
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Матеріалом до написання статті стали 30 «листів щастя» й понад 10 таких же СМС, які тематично 
можна поділити на кілька типів: листи звичайні, листи з візуальним рядом, листи в картинках, відеофільми. 
Найбільше листів із візуальним рядом, СМС-повідомлення теж бувають із картинками. Найбільш повна струк-
тура листа включає такі складові частини: назва; текст повідомлення; попередження, що лист треба відісла-
ти. На думку дослідниці, ці твори мають риси фольклорного тексту, їм характерна анонімність і варіатив-
ність. Фольклорним є також спосіб їхнього побутування, хоча він набув деяких змін відповідно до сучасних умов 
електронного зв’язку. Серед різноманітних за жанром листів найбільше поширені: анекдот, поема, прислів’я, 
приказка, діалог, молитва, поема, вірш, міні-фільм. Характерними ознаками електронних листів є бажання 
подолати письмовий текст та їх інтернаціональний характер.

Ключові слова: «лист щастя», СМС-повідомлення, варіант, побутування, жанр, анонімність, варіатив-
ність.

У час шкільного дитинства мені одного разу до-
водилося десять чи п’ятнадцять разів перепису-

вати так званий «Святий лист». Уже не пам’ятаю, про що був цей лист, здається, 
щось пов’язане з Богом, але чітко пам’ятаю, що його обов’язково треба було пере-
писати й надіслати знайомим і друзям. Якщо цього не зробиш – відбудеться щось 
погане, а якщо зробити, то незабаром із тобою відбудеться щось гарне, було сказа-
но в листі. Такі листи я одержувала двічі, але вдруге вже не переписувала.

Мій знайомий – співробітник Павло Леньо з Ужгорода (Закарпатська об-
ласть) – надіслав мені два подібні листи. Перший, знайдений у поштовій скриньці 
без конверта в Ужгороді десь у 1990 р., був надрукований на друкарській машинці. 
Згодом, приблизно у 1991 р., він одержав такий самий лист, написаний російською 
мовою вручну. Подаємо його в українському перекладі:

«Цей лист принесе вам щастя! Він розпочатий 1912 р., і за цей час він обійшов 
навколо світу 14 разів. Щастя прийде до вас, і не треба ніяких грошей – адже щастя 
не купиш. Відправте лист тому, хто потребує щастя, або вручіть його родичам, дру-
зям, знайомим. Із відповіддю не затримуйтесь, напишіть і відправте 10 екземплярів 
протягом тижня й чекайте. Якщо навіть ви не вірите в диво, то переконаєтеся, що 
щастя прийшло до вас. К. Дойль отримав лист і доручив секретареві розмножити 
його – він виграв 2 млн.; службовець Берг отримав листа і забув про нього – через 
кілька днів він утратив роботу; барон фон Віллінгольд отримав лист і розірвав його 
– він потрапив у катастрофу. Лист не рвіть у жодному разі, поставтеся до нього 
серйозно». 

Другий лист П. Леньо отримав від однокласника з міста Рахова Закарпатської 
області у березні 1990 р. Подаємо його в українському перекладі:
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«Гра« Світ і молодь».
Гра почалася 1975 року. У жодному разі не залишай її у себе.
Дівчинка (чи хлопчик), яка(ий) загубила(ив) гру, не здала два іспити в наступному 

році (хоча і знала).
Перепиши 4 рази і розішли за адресами, а це віддай у руки.
Коли всі ляжуть спати, випий склянку води і промов ім’я хлопчика чи дівчинки.
Через 5 днів він (вона) запропонує тобі дружбу.
Зверни увагу на 1 і 2 день.
Це не жарт.
Гра перевірена!» 

Три роки тому я знову одержала кілька листів (але електронних), які обов’язково 
треба було надіслати кільком людям. Ці листи зацікавили мене, і я їх не видалила 
зі своєї скриньки. І ось уже нещодавно одержала СМС-повідомлення, яке теж тре-
ба було розіслати кільком друзям. Мене зацікавило це явище, тому я розпитувала 
знайомих, чи немає в кого ще таких листів. Майже всі молоді люди, з якими я спіл-
кувалася і які користуються електронною поштою, одержували такі листи. Десь 
третина переслали мені їх, а інші заявили, що «це все неправда», – вони видаляли 
такі листи. Їх називають спамом.

Оскільки переписування листів обдаровує людину щастям, поширилася і на-
зва для них  – «листи щастя». Ми також будемо користуватися цим терміном.

Витоки «листів щастя» досить глибокі. Після прийняття християнства Укра-
їною з Візантії та Греції через Болгарію перейшли до нас твори релігійного мис-
тецтва, церковні богослужбові книги, повчальна література. Поряд із Біблією 
мандрували й так звані апокрифічні Євангелія, де, крім канонічних текстів, було 
ще багато легенд, які доповнювали зміст Біблії. Це були розповіді про створен-
ня світу й людини, про життя царів Давида й Соломона, про земне життя Ісуса 
Христа, Богородиці й апостолів, про святі міста й інші чудесні місця, а також різні 
апокрифічні молитви й чудотворні ієрусалимські листи. Українські переписувачі 
Святого Письма охоче перекладали ці твори. Вони були дуже популярні й згодом 
переходили в усну народну традицію [2: 401].

Серед таких текстів найпоширенішими були легенди й перекази про святі міс-
ця Єрусалима. До них належить твір про стовп Давида, на якому він писав Псал-
тир і кидав листи на море: не святі   потонули, а святі   плавали. Ангели зібрали ті 
листи та й понесли до Бога, а Бог перечитав їх і сказав передати людям [1: 169].

Ці листи набули популярності в народі, побутували в численних варіантах. 
Безперечно, народ зводив християнські легенди й перекази до рівня свого наївно-
го розуміння й узвичаєних уявлень. Біблійні образи набували національного ха-
рактеру, «одягалися» в український антураж, усі події відбувалися на національ-
ному тлі. Збереглося найголовніше: релігійно-повчальний зміст.

Навіть на початку XX ст. в Україні й Росії поширювалися так звані «ієрусалим-
ські» листи – «Сон Пресвятої Богородиці», «Наука Господня», «Список Ієрусалим-
ський» та інші. Ось як, наприклад, можна пояснити їхнє походження: «Во святому 
граді Єрусалимі, в одній святій церкві був слишаний в небі глас самого Господа 
Ісуса Христа»; «Лист найдений на горі Оливній перед образом св. Архістратига 
Михаїла, написаний золотими словами. Хто хотів прочитати, тому сам відкривав-
ся» [1: 169].

Який же зміст цих чудотворних листів? «Наука Господня» і «Згорток Ієруса-
лимський» мають лише повчальний характер. У них сам Господь наказує христия-
нам усі неділі й свята ревно святкувати, у церкву ходити, ніякої справи не робити, 
милостиню давати, батьків своїх поважати, у середу й п’ятницю поститися. Влас-
тиво, мова йде про встановлення православних церковних звичаїв самим Христом 
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Богом. Тому великий гріх матиме кожний, хто їх порушує. Сам Бог докоряє невір-
ним за пристрасне життя, вимагає каяття, заповідає майбутні страшні покарання 
грішникам – хвороби, голод, стихійні лиха. Усе це свідчить про глибоку релігій-
ність народу і його шанобливе ставлення до Божих заповідей.

Донедавна такі листи розповсюджувалися й у Росії. Один із них мені надіслала 
Олександра Іпполітова. Це святий лист із колекції Етнографічного музею «Пря-
лиця» МОУ середньої загальноосвітньої школи № 1 міста Витегри Вологодської 
області.

№ 134. Сон Богородиці і Святий лист.
Дєдова Олена Василівна, 1912 р. н., с. Матенжа, Анхімовський с/с Вітегорсько-

го р-ну Вологодської області. Не відомо, чи писала цей лист сама О. В. Дєдова, чи 
він їй тільки належав.

Півустав (чорнило, ініціали – червоний олівець), 14,3х20,3 см, 12 л.
Зошит, у якому написаний «лист», імовірно, з кінця 1960-х років. Видно на 

останньому листку Держстандарт із останньою цифрою 67.
Перефотографувала його в музеї «Прялиця» під час етнологічної експедиції 

Російсько-французького центру історичної антропології ім. М. Блока РГДУ (керів-
ник – д-р філол. наук, професор. А. Л. Топорков) у липні 2006 р. О. Б. Іпполітова. 
Подаємо цей лист в українському перекладі:

«СВЯТИЙ ЛИСТ.
Цей лист знайдено в Київській печері. Написано цей лист золотими літерами. Тому, 

хто цей лист хотів би читати, він сам відкривався, сам закривався.
Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так говорив Ісус Христос, ізбавитель 

гріхів. У святкові дні не працюйте, проводьте їх веселіше, щоб ви піднялися в царство 
небесне. Якщо ви це все не будете виконувати, покараю вас вогнем, блискавкою, градом. 
Ісус Христос сказав: мати супроти дочки, отець супроти міста, боярин супроти доньки, 
мати супроти батька, син супроти матері, брат супроти брата, місто супроти міста, 
боярин супроти боярина. Панове! Я за саму неправду, якщо ви працюєте в недільні дні, 
покараю вас градом, мечем і нападу на вас, судити вас буду на страшному суді, буду у 
двох верстових стовпах. Від усякої війни ви тепер не покарані, вам молодим і старим у 
церкву ходити, покайтеся в гріхах ваших, не осуджуйте їх, давайте читати, переписува-
ти, тоді не будете мати стільки гріхів, як на небі зірок, у морі піску, на землі трави, всі 
буде відпущено царством небесним; хто має цей лист при собі, той не підпустить нія-
кого нещастя, лист цей збереже від усіх неприємностей, від усяких ворогів, грабіжників, 
гострого меча. Хто цей лист збереже, збережеться від видимого і невидимого нещастя, 
хто цим словам вірить, тому цей лист треба прив’язати на шию, і стріляти будуть не 
попадуть; так говорив Іісус Христос, Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хто 
вірить цьому листу, ніколи не зазнає нещастя і тілесних покарань; Господь Дух Святий 
буде завжди мені в поміч, щоб ніхто одним ударом не міг звалити в сиру землю, і буде за-
вжди позбавляти від усяких бід і нещасть.

Нещасливі дні
Січень – 11, 15, 17  Липень – 1, 13, 17
Лютий – 8, 16, 17  Серпень – 8, 10, 11
Березень – 1, 3, 13  Вересень – 10, 12, 15, 20
Квітень – 1, 3, 12, 1  Жовтень – 11, 15
Травень – 1, 3, 17  Листопад – 1, 4, 17
Червень – 1, 3, 1  Грудень – 1, 7, 17
У ці дні, хто захворіє, рідко виздровлює; діти, які народяться у ці дні, нещас-

ливі; люди, які одружуються в ці дні, не живуть. […] Діти, які вмирають у ці [дні – 
І. К.-Ф.], то страшною смертію Т, А, Д, Е, Н, М, Е, К, І, Д, К, О, Ж, А, Т, Т, Т, М, В.
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В [якомусь – І. К.-Ф.] місті Франції одному солдатові присудили відрубати голову, 
але зробити нічого не могли; коли солдат показав їм цей лист літерами, то спасав Господь 
Б, А, І, Ю, К, В, Д. І тоді граф наказав написати [лист – І. К.-Ф.] для себе. Якщо в кого по-
тече кров із носа, то цей лист [нехай – І. К.-Ф.] прикладе до носа, і крововилив перестане; 
хто не вірить, випробуйте на досліді: візьміть ногу вколіть стільки, щоб потекла кров, 
прикладіть лист, і кров не потече. Святий лист для всіх може [допомагати – І. К.-Ф.]. 
Ісуса Христа розіп’яли, хто носить цей лист із дому в дім, завжди буде щасливий. Згадай-
те на місці Анфілемінева навіки віків. Амінь.

СВЯТИЙ ЛИСТ. 
Святий лист знайдено в Київській Печерській Лаврі за іконою Божої Матері; хто 

цей лист хотів би читати, тому він сам розкривався і потім також закривався і по-
вертався в Гошеладський собор, у ньому є образ Святого Архітротеля Михаїла, з кот-
рим він живе і написаний. Тим же Ісусом Христом, сином Матері поціловано, що дні 
воскресіння вшановувати, як святеє діло також на служіння Богу, бідних не забувати, 
злиденних нагороджувати, щоб допомогли виправити свої гріхи; якщо не буде виправле-
но, що Я наказую, то буду карати градом, вогнем, сушею, червами, одного зроблю земною 
калікою; не творіть у суботу ввечері беззаконня, по неділях не працювати, у дні свят 
[ідіть – І. К.-Ф.] у церкву Богу молитися, тому що ви багато згрішили переді мною; 
якби не Матір моя, яка молиться за вас, то я давно покарав би вас; хто не буде імені 
мого закликати, батька та матір шанувати і в листа не буде вірити, то та людина 
буде проклята і горітиме диким вогнем; а хто цей лист буде читати і переписувати, 
давати один одному, розказувати, то та людина хоч і мала би стільки гріхів, скільки 
зірок на небі, піску в морі, трави на землі, все буде [їй – І. К.-Ф.] прощено, і [матиме – 
І. К.-Ф.] чудового і частого відвідування, швидко отримає прощення; а хто цей лист 
візьме на війну, то ворогів буде перемагати і всіх людей; а хто лист буде мати при собі, 
то та людина отримає від Господа Бога царство небесне. Амінь».

У моєму розпорядженні майже 30 «листів щастя» й понад 10 таких СМС. Їх 
можна поділити на кілька типів:

– листи звичайні;
– листи з візуальним рядом;
– листи в картинках;
– відеофільми.
Найбільше листів із візуальним рядом, імовірно, їх охочіше надсилають і збе-

рігають. Цікаво, що СМС-повідомлення теж бувають із картинками. Найбільш 
повна структура листа така: назва; текст повідомлення; попередження, що лист 
треба відіслати.

Назви листів щастя завжди дещо філософські: «Білка справедливості!», «13 
фраз про життя», «Поема, що несе щастя», «Таntrа Тоtеm», «Мудрі поради», «Урок 
метелика», «Цей жовтогарячий лист гарного настрою», «Для розумних жінок». 
Назви мають тільки електронні листи, СМС-повідомлення назви не мають. Іноді 
лист починається звичайним молодіжним вітанням: «Неllo, Iryna Коvаl-Рhuchуlо», 
«Здрастуйте, Коваль-Фучило».

Тексти повідомлень різноманітні, але все-таки їх можна поділити на такі най-
поширеніші теми:

– веселі листи;
– листи про життя;
– листи про кохання;
– грошові листи.
Кінцівки листа, попередження, що його треба відіслати досить різноманітні: 

від строгих наказів надіслати й попереджень, що відбудеться погане, а якщо ні, 
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то, і навпаки: буде дуже добре, якщо надіслати, до відсутності такого наказу. Таке 
закінчення листів дещо ріднить їх із замовляннями, де теж є формули на зразок: 
я щось роблю, тому повинне відбутися те-те: Якщо ви не надішлете це як мінімум 
5 людям... Словом, краще надішліть, і буде вам щастя! Good Luck.

У більшості випадків люди розсилають ці листи. Містично налаштоване сус-
пільство, його громадяни, вірять, що це дійсно спрацює. Найбільш популярні 
«листи щастя» серед дівчат віком до двадцяти п’яти років, особливо це стосується 
СМС-ок, оскільки дуже часто їх розсилання обіцяє добрі стосунки з коханим. Звід-
си популярний образ ангела, характерний і для електронних «листів щастя», і для 
СМС.

Багато листів дуже яскраві, вони сприяють гарному настрою, їх хочеться розі-
слати друзям.

Серед листів чимало веселих листів. Вони найпопулярніші. У мене є кілька 
листів, де не сказано, що їх треба розсилати, але я їх одержала через розсилан-
ня. Це найбільш смішні листи («Якби чоловіки виховували дітей»), із яскравим 
візуальним рядом, або гарні фотографії (картини на асфальті, картини з рослин, 
замки з льоду, природа).

Як виникають ці листи? Імовірно, хтось збирає гарні фотографії, виникає ба-
жання показати їх ще комусь. Чому так відбувається? Спрацьовує механізм пере-
дачі інформації. Це приблизно так само, як розповісти анекдот.

Можна стверджувати, що листи мають риси фольклорного тексту. По-перше, 
автор листів невідомий. У деяких листах так і сказано: «Походження цієї поеми неві-
доме, але вона приносить щастя тим, хто її поширює». По-друге, їх варіативність. Так, 
«Tantra Тоtem», «Мудрі поради» дуже схожі за змістом, але відрізняються візуаль-
ним рядом. Фольклорний і спосіб передачі, хоча він змінений у сучасних умовах 
електронного зв’язку.

Різноманітний жанровий склад «листів щастя». Це вторинні форми жанрів, 
трансформовані форми листів. Найбільш поширені анекдот, поема, прислів’я й 
приказки, діалоги, молитви, поеми, вірші, міні-фільми.

Характерною ознакою електронних листів є бажання подолати письмовий 
текст. У багатьох листах текст з’являється не відразу, а слово за словом, начебто 
хтось виголошує його. Дуже часто перед появою слів наступає пауза й багато чого 
іншого.

Можна висловити припущення, що ці листи інтернаціональні. Деякі респон-
денти стверджували, що вони надходили їм англійською мовою. Мені теж наді-
слали один такий лист. Очевидно, хтось перекладає листи, роблячи їх доступни-
ми для інших. Подоланню державних і національних кордонів сприяє Інтернет і 
електронна пошта. 
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Додаток

«ЛИСТИ щАСТя»

Пропоную увазі читачів деякі «листи щастя» без візуального ряду. Всі російськомовні 
тексти, крім останнього, подаємо в українському перекладі. «Листи щастя» № 6–11 є SMS-
повідомленнями.
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№ 1
Життя коротке – порушуй правила – Прощай швидко – Цілуй повільно – Люби щиро – Смійся 

нестримно. І ніколи не шкодуй про те, що змусило тебе посміхнутися. Відправ це повідомлення 
всім, кого любиш і не хочеш утратити в 2007, навіть якщо це буду я... – Якщо тобі повернуться 
3 повідомлення, то ти – великий друг.

№ 2
Це послання було відправлено тобі, бо ти мій друг (подруга), я тебе дуже люблю, і воно принесе 

тобі щастя в коханні. Першопочаткове повідомлення було надіслано Dwight House Pub. Воно вже 
9 разів обійшло світ. А тепер твоя черга його отримати. Любов відвідає тебе через 4 дні після 
того, як ти прочитаєш це послання, за умови, що ланцюг не буде перерваний. Якщо ти відправиш 
це повідомлення як мінімум 10 своїм друзям, у твоєму житті відбудуться дивовижні зміни, ти 
можеш навіть не вірити в це. Це працює як величезна піраміда думок багатьох людей. Твоє особис-
те життя зміниться на краще, і ти знайдеш дійсно гідну людину, вірніше він (вона) знайде тебе! 
Отже, не залишай послання собі «на пам’ять», ти повинен переслати його протягом найближ-
чих 69 годин. І ти побачиш, що відбудеться через 3 дні. Побачиш, навіть якщо не забобонний! 
Скопіюй це посилання і відправ друзям!

www.urlskit.com/love/

№ 3
Hello, Iryna Koval-Fuchylo
СЬОГОДНІ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ РОЗПУСТИ! ЯКЩО ТИ НЕ ПОРАДУЄШ ЦІЄЮ НОВИ-

НОЮ МІНІМУМ 9 ЛЮДЕЙ, ТОБІ 7 РОКІВ НЕ БУДЕ ЩАСТИТИ З ЦІЄЮ СПРАВОЮ. ТЕКСТ 
ПОВНІСТЮ ПЕРЕВІРЕНИЙ. ЧЕРЕЗ 4 ДНІ ТОБІ ХТОСЬ ОСВІДЧИТЬСЯ В КОХАННІ, ХТО 
ПО-СПРАВЖНЬОМУ ЛЮБИТЬ ТЕБЕ! НЕ ПЕРЕРИВАЙ ЦЕЙ ЛАНЦЮГ! (назад не можна).

№ 4
Здраствуйте, koval-fuchylo.
Відправ це повідомлення пацанам із району і мені теж.
Якщо 3 повернуться назад, то цієї осені ти купиш собі новий спортивний костюм.
Сьогодні опівночі ти відпрацюєш в тролейбусі мАбілу Нокіа 8600 (у металевому корпусі).
Добре відбудеться з тобою завтра в ПТУ на другій парі, але якщо ти обірвеш ланцюг, втра-

тиш барсетку, кепку і чотки! Якщо ти пошлеш 25 чітким пацанчикам, то через 19 хвилин тобі 
зателефонує дільничний і скаже, що тебе зняли з обліку.

№ 5
8 angels are sent 2 you
You must send them to 8 people including me
In 8 minutes you will receive something you have long awaited.
Have faith!
Have a good day.

№ 6
Пограємо? Відправ мені чоловіче ім’я, а це СМС 5-ом подругам. Якщо тобі повернуться 2 однак. 

імена, так будуть звати твого хлопця. А не відправиш – забудь про будь-якого!».
« ** **
  *      *
      *  для тебя [серце із зірочок – І. К.-Ф.]
Відправ усім, які заслуговують щастя, і мені. Якщо 3 повернуться, то цієї зими ти будеш із 

коханою людиною!

№ 7
Опівночі людина, яку ти любиш, зрозуміє, що кохає тебе. Добре відбудеться завтра; якщо ти 

обірвеш цю мережу, втратиш щастя на 10 років. Відправ це СМС 5 людям. Це все правда, одна ді-
вчина не відправила і втратила маму. Надішлеш 10 людям, то через 19 хвилин зателефонує кохана 
людина. Назад дороги немає.

П О С Т ф О Л Ь К Л О Р
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№ 8
Нехай ангел хоронитель допомагає тобі, коли твої крила опустяться вниз. Передай це СМС 5 

добрим людям і дивися, що буде через 4 дні. Переривати не можна (вирішує всі проблеми, обов’язково 
відішли).

№ 9
Скажи тихенько «Ісусе, люблю тебе, потребую тебе, прийди зараз у моє серце». Розішли 5 до-

рогим людям, і в 2007 році чекай дива. Не ігноруй – станеться погане.

№ 10
Є 20 маленьких янгеляток. 10 сплять на маленькій хмаринці, 9 граються, а найсолодше янго-

лятко читає в цей момент СМС. Надішли це СМС 10 людям, яких ти любиш. І якщо я належу до 
них, надішли й мені. Якщо 5 повернуться назад – завтра одна людина, яку ти любиш, зробить тобі 
сюрприз (це правда).

№ 11
Вставай, Україно, вставай вже до бою, поки бандюки не керують тобою, бо прийде до вла-

ди Яйце дурнувате, тоді Україні ніколи не встати. Надішли далі, якщо тобі не байдужа доля 
Неньки-України.

Такі СМС надсилали в 2004 р. під час Помаранчевої революції.

«chain letters» of the 21st century
Iryna KoVal-fUcHYlo

The material for writing the article consists of 30 letters of happiness and over 10 similar SMS, which can be 
divided thematically into several types: ordinary letters, letters of visual range, messages in pictures, and videos. Most 
letters are those of visual range, SMS messages also occur with pictures. The most complete structure of the letter 
includes the following components: title, text of the message, and a warning that a letter must be sent. According to the 
researcher, these pieces bear features of folklore texts, they are characterized by anonymity and diversity. The mode of 
their existence is also folkloristic, they have, however, been subject to some changes owing to the current conditions of 
electronic communication. Among the versatile letter genres, the most common are: anecdote, poem, proverb, saying, 
dialogue, prayer, verse, mini-movie. Characteristic features of e-mails are the desire to overcome the written text and their 
international character.

Key words: «chain letter», SMS message, version, existence, genre, anonymity, diversity.

«Письма счастья» ХХІ века
Ирина КОВАЛЬ-фУЧИЛО

Материалом для написания статьи послужили 30 «писем счастья» и более 10 СМС, которые темати-
чески можно разделить на несколько типов: письма обычные, письма с визуальным рядом, письма в картин-
ках, видеофильмы. Наиболее частотны среди них письма с визуальным рядом. СМС-сообщения также бывают 
с картинками. Структура письма включает в себя следующие составляющие: название, текст сообщения; 
предупреждение, что письмо необходимо отправить. По мнению исследовательницы, подобного рода тексты 
можно квалифицировать как фольклорные, поскольку для них характерны такие черты как анонимность и 
вариативность. Фольклорным является также способ их бытования, хотя он и претерпел некоторые измене-
ния в соответствии с современными условиями электронной связи. Среди разнообразных по жанру писем наи-
более распространены анекдот,  пословица, поговорка, диалог, молитва, поэма, стихотворение, мини-фильм. 
Характерными чертами электронных писем является стремление преодолеть границы письменного текста, а 
также их интернациональный характер.

Ключевые слова: «письмо счастья», СМС-сообщение, вариант, бытование, жанр, анонимность, вариатив-
ность.

Стаття надійшла до редколегії 16.08.2010
Прийнята до друку 21.09.2010
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Вступне слово Вацлава  
з Олеська до збірника 
«Piesni polskie i ruskie ludu 
Galicyjskiego»*
Переклад Ксенії БОРОДІН

щоби запобігти тій шкоді, нам потрібно на-
самперед намагатися виробити правдиве 

розуміння сутності поезії, а по-друге, пізнати її різноманітні риси відповідно до 
роз маїття народів, у поезії яких вони проявляються. Для виконання першого за-
вдання, мені видається, як уже було сказано вище, єдиним виходом є докладне 
вивчення могутності душі або, радше, сукупності всіх сил людського розуму, ді-
яльність яких відповідно до певних правил обов’язковим продуктом дає поезію. 
Прояви тієї діяльності в людині є загальноприродними. Для реалізації другого 
завдання потрібно означити шлях, і тут варто виходити з того складу розумових 
сил народу, діяльність яких згідно з певними правилами обов’язково надає поезії 
народні риси. Перше завдання вимагає заглибленого самопізнання, докладного 
пізнання людського розуму, його особливостей і законів, їх проявів у самому собі. 
Друге вимагає обширнішої, майже безмірної ознайомленості з народом і його 
життям. Скільки ж науки, скільки роздумів, скільки розуму для цього потрібно? 
Потрібно пізнати ціле минуле народу, зважити на фази його розвитку, належним 
чином зважити усі впливи, яких він зазнав, тощо. Не підлягає сумніву, що тут од-
нією з головних провідниць нам стане історія. Але який же народ має історію, 
написану під цим кутом зору? Слушним є також питання, чи вдасться нам в іс-
торії усе те, що ми собі намітили, почерпнути? Саме тут користь збірників на-
родних пісень видно у повному обсязі. Адже це народні пісні є тим обов’язковим 
продуктом діяльності могутнього розуму, що ми його вище назвали правдивою 
поезією. Проста людина не складає пісень з умислу, з самолюбства, щоби ними 
похвалитися чи опублікувати; вона творить їх виключно через те, що у своєму ста-
ні, чи в радості, чи в прикрості, переповнена своїми почуттями та роздумами, які 
розпирають її душу, і їх вона повинна виплеснути, ніби видихнути, наче вигук 
від радості чи зойк від болю. Так і те почуття, ті думки виявити словом і звуком, 
вивільнити їх з грудей і звільнити їх від натиску, є для неї нагальною потребою. 
Це не фальшивий ентузіазм, не порожнє бажання наслідування, яке ним керує, а 
правдиве натхнення, тобто діяльність головних сил духу в найсильнішому їх роз-
витку. Такі пісні можна назвати народженими, а не написаними, вони незапере-
чно постали згідно з природними поетичними правилами і в такий спосіб, котрий 
властивий народові, якому вони належать. Вони є правдивими плодами тієї землі, 
на якій вони зросли. Як дерева у лісі чи квіти на луці, що дико вибуяли, є справ-
жніми натуральними плодами тої землі, що їх зростила, так і народні пісні є на-
туральною і відповідною народності поезією того народу, якому вона належить. У 

П У Б Л І К А Ц І Ї

‘‘

ПУБЛІКАЦІЇ

* Закінчення публікації. Початок див.: Міфологія і фольклор. – 2010. – № 1. – С. 59–70.



80 М І ф О Л О Г І я  І  ф О Л Ь К Л О Р,   № 3 - 4 ( 7 )  –  2 0 1 0

1 Якщо такий збірник був повний, він буде одночасно і справжньою національною історією, і карти-
ною життя народу (Переклад із французької. – К. Б.).

них віє те ж повітря, яким народ дихає, просвічується те саме небо, під яким народ 
живе, у них розвинені почуття віри, надії, любові у народному сприйнятті; спосіб 
представлення усього є народний. У них змальовано життя народу зі середини: 
чи то народ дикий і загарбницький, чи мужній і чудовий, чи лагідний і працьо-
витий, чи, зрештою, пригноблений і замучений, у піснях своїх він зображений, 
як на портреті. У тих піснях ми бачимо, якими є родинні почуття народу, в який 
спосіб за різних обставин вони проявляються, якою є роль народу у суспільному 
житті, які фази його розвитку, в які він вірить вищі істоти і сили природи. У них 
проявляються народні забобони, містяться згадки про тварин, дерева, трави, які 
за давніх часів отримали право входити у народну поезію. Словом, у них є все, що 
хоч якось стосується народності і є правдиво народним. Ми ще не говорили про 
їхню внутрішню цінність, яка характерна кожному твору, адже пісні є щирим ви-
разом глибокого почуття і плодом поетичних сил людського розуму, в ній можна 
не сумніватися. Я не вважаю, що будь-яка думка простої людини, хоч би і вислов-
лена у пісні, обов’язково має бути поетичним зразком; її не варто ставити вище, 
ніж плоди наших сучасних геніїв; моєю метою було тільки показати, як народні 
пісні, навіть не враховуючи їхню внутрішню цінність, найбільше відповідають на-
родному духу і з огляду на це мають стати правдивою наукою; і з цієї причини для 
кожного, хто хоче пізнати народний дух, а найбільше поетові, збірки народних 
пісень принесуть велику користь і навіть будуть у великій потребі.

Оце така користь збірника з огляду на історію, психологію, лінгвістику та по-
езію загалом. Підсумую: народні пісні є щирим виплодом народного духу, а також 
правдивою картиною народного життя, додаючи, за Форіелем, про такі збірники: 
un tel recueil s’il était complet, ferait à la fois et la véritable histoire nationale, et le tableau le plus 
fídelc des moeurs des habitons1.

Звернімо тепер нашу детальну увагу на збірник; відверто визнаймо, чи ми мо-
жемо чекати від нього такої користі, як було написано. На початку я зауважив, 
що сьогоднішній збірник не є докладним; уже з цієї причини він може частково 
не відповідати нашим очікуванням. Також треба врахувати те, про що ми казали 
вище, що стосується народних пісень загалом, не обов’язково, щоб усі риси були 
наявні у піснях кожного народу. Тільки загальні риси є у всіх піснях, а з особли-
востей знаходимо тільки окремі, виражені більшою чи меншою мірою залежно 
від характеру народу і ступеня його розвитку. Войовничий народ оспівує подвиги 
героїв; спокійний і вразливий народ співає про кохання; кмітливий народ любить 
загадки; пісні народу з живою уявою сповнені алегоріями, порівняннями, живими 
образами; народ, оточений страшними предметами, вигадує собі страшних богів. 
До якого ряду належать галицькі пісні, ще побачимо. Мені тільки хочеться додати 
(якщо можна так казати про власну працю), що сьогоднішній збірник галицьких 
пісень, хоч і не докладний, зате сміливо може стати поряд із збірниками пісень 
наших побратимів слов’ян. Він завжди буде скарбницею всього, що найближче 
стосується народу, своєрідним народним архівом, вираженням народного серця, 
картиною його домашнього життя у радості і потребі, виявом його почуттів від 
народження і до смерті. Адже тільки народні пісні є єдиною потіхою нашого на-
роду. Постають вони не раз від шалу або ледарювання, проте, будьмо справедливі, 
чи не є вони єдиною розрадою, що зосталась у нашого народу і якої ніщо не може 
його позбавити? Зрештою, я вже казав, що був би найщасливішою людиною, якби 
хтось, заохочений сьогоднішнім збірником, захотів би його доповнити і при цьо-
му піти наміченою мною або власною кращою дорогою: до цього часу збірник 
галицьких пісень зможе конкурувати зі збірниками пісень будь-якого народу.
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Мені ще видається потрібним пояснити, за якими засадами я групував сьогод-
нішні пісні, і висловити свої роздуми про деякі жанри, на що мене наштовхну-
ла ближча ознайомленість зі справою. Насамперед, звернімо увагу на групуван-
ня пісень у збірниках інших слов’янських народів, які я зараз маю під рукою або 
пам’ятаю. У збірнику російських пісень Прача є поділ тільки на російські і малоро-
сійські пісні з порядковою нумерацією. «Новейший всеобщий песенник» Калатиліна, 
про який я вже згадував, поділений на три частини: песни любовные и нежные; друга 
частина: песни пастушеские, песни театральные, хоры для кадрили и польского балета, 
песни издёвочные и выговорные, песни военные или солдатские, песни простонародные, пес-
ни плясовые, простонародные и цыганские; частина третя: песни хороводные, святочные 
и подлюдные, песни свадебные, песни малорусские, песни разного содержания, арии и хоры 
из четырёх частей комической оперы днепровской русалки. З цього переліку бачимо, 
що поділ Калатиліна несистематичний і що його збірник містить не тільки на-
родні твори. Челаковський у своєму збірнику «Slovanské národní písnie» ділить кож-
ний том на дві книги: у першій чеські, моравські і словацькі пісні, у другій – пісні 
інших слов’ян без подальшого поділу тільки з нумерацією. Збірник моравських 
пісень має назву «Muza moravska, v patero oddieleních, obsahujicy duchovní, mravní, polní, 
vesko-občanské a staro-vlastenské hanacké pisnie skládatelův vlastenskych etc.». Подальший 
поділ здійснено за допомогою написів над кожною піснею. Тут використовується 
подібний поділ, що і у збірнику Калатиліна. Словацькі пісні «Pisnie swietske lidu 
slowénskeho v Uhřích» у першому томі поділяються на ліричні, елегійні, алегоричні 
і сатиричні, а також філософські пісні та балади; подальший поділ іде за поряд-
ковою нумерацією. Сам видавець визнав невідповідність свого поділу, оскільки 
елегійні й сатиричні пісні можуть бути одночасно ліричними, і така класифікація 
народних пісень є недоречною, тому у другому томі він взагалі цілком відмовився 
від неї і залишив тільки порядкову нумерацію з надписами до кожної пісні. Вук 
Стефанович свій збірник сербських пісень у трьох томах поділив так: том перший: 
1. pjesme svatovske, 2 pjesme kraličke, 3. pjesme zetelačke, 4. pjesme dodolske, 5. pjesme koje se 
pjewoju иs časni post, 6. pjesme swečańske, 7. lubawne i druge različne ženske pjesme. Том 
другий: pjesme junačkе najstarije. Том третій: pjesme junačke poznije. Він також зберіг 
порядкову нумерацію і надпис до кожної пісні. Тут ми вже маємо справу зі систе-
матичним поділом; побачимо, як його можна пристосувати до наших пісень.

Я вважаю народні пісні поезією; всяка поезія є і завжди буде або лірична, або 
драматична, або епічна. Про драматургію тут мови бути не може, залишається го-
ловний поділ на ліричну та епічну. Цей поділ через свою загальність є дещо недо-
речним для нашого збірника. Коли ж далі подумаємо, що всі наші пісні, як писав 
Бродзінський, присвячені або родинним стосункам, про які співає молодь обох 
статей, але найчастіше жіноча половина, або також присвячені описам домашніх 
або історичних подій, які найбільше собі вподобали чоловіки, то легко дійдемо 
висновку, що поділ слов’янських пісень на жіночі і чоловічі є найвідповідніший. 
У такий спосіб поділений і наш збірник: перша частина містить жіночі пісні, друга 
– чоловічі. Жіночі пісні супроводжують наш народ від народження до смерті: на 
всіх урочистостях, на всіх обрядах і святках, на роботі і на забаві, нарешті на по-
люванні чи під час розмови або танцю – завжди поляк, як і українець, як і загалом 
кожен слов’янин, співає, і співає від серця. Зрештою, оте всевладне почуття, з-під 
панування якого жоден закуточок землі не вилучений, – кохання – є невичерпним 
джерелом невичерпного розмаїття пісень. Із цих міркувань я погрупував жіночі 
пісні таким чином:

А. Пісні для різних урочистостей: заручальні, весільні, хрестильні та поминальні;
В. Пісні для різних обрядів і святкувань: гаїлки, соботки, колядки;
С. Пісні для різних сільських робіт і забав, а також пісні різних станів: селянські 

та обжинкові, пастуші, мисливські, військові, пісні опришків;
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D. Пісні для різних сільських гулянь: до застілля і до танцю (козака, польки, 
мазура, краков’яка, шумки, коломийки);

Е. Любовні пісні, переважно думки, та інші різноманітні твори різного складу.
Класифікація чоловічих пісень значно простіша. Чоловічі пісні описують по-

дії, що стосуються цілого краю або окремих осіб. Звідси такий поділ:
АА. Пісні, що стосуються державних подій, або власне історичні;
ВВ. Пісні, які стосуються окремих осіб.
У такому порядку укладені пісні у сьогоднішньому збірнику, однак деяких 

рубрик, як я вже казав у вступі, цілком бракує, наприклад, соботок, флісацьких, 
гірницьких пісень тощо. Коляди є загальновідомі і зібрані у т. зв. кантичках, тому 
я не вважав потрібним їх тут друкувати.

Згрупувавши пісні таким чином, я хочу сказати ще кілька слів про особливості 
окремих жанрів. Скажу наперед, що у цьому збірнику більше українських пісень, 
ніж польських; пісні, що стосуються урочистостей і обрядів, взагалі виключно 
українські. І тут мені видається необхідним відповісти на два запитання, які б мені 
можна було поставити. Перше, чому кількість польських пісень, окрім краков’яків, 
значно менша, ніж пісень українських? Друге, чому я їх видав помішаними разом, 
тим самим сьогоднішній збірник і для поляків, і для українців зробив ніби менш 
придатним?

На перше питання відповідь дуже природна. Польський народ серед всіх 
слов’янських народів має найменше жіночих пісень, а чоловічі чи історичні ледве 
можна почути. Чому так склалося, довго можна було б говорити. Не думаю, що 
причиною того є внутрішні схильності поляка; причину цьому треба шукати у 
зовнішніх обставинах. Якщо поглянути на стан і стосунки нашого народу у мину-
лому, легко побачимо ці смутні причини. Я хочу повторити тільки те, що з цього 
приводу писав Бродзінський: «Шляхта занадто розрослася, вона відділилася і при-
гнобила бідного селянина, щоб він вже не свободу і сільське щастя, а дитячу неви-
нність оберігав. Знущання панів, розпуста й аморальність лінивої дрібної шляхти, 
що при дворах крутилася і для якої селянин був іграшкою та жертвою, мусили 
порушити та зіпсути його зовнішній і внутрішній спокій». Сильно і правдиво ска-
зано. Скільки ж є причин цілковитого паралічу почуттів? Здається, що за таких 
обставин не те, що з’явитися, але навіть зародитися жодна поетична думка не в 
силі. Через це польський народ є найбіднішим в обрядовості. Весілля і хрестини 
відбуваються тихо або під самі краков’яки, про які пізніше ще поговоримо.

Власне обрядових пісень є зовсім невелика кількість, і ті вже мало де зберегли-
ся. Немає чому дивуватися, що практично зовсім немає історичних пісень нашого 
народу. Наш народ, протягом стількох віків відлучений від благодійництва зако-
нів, які жодною мірою не впливали на його політичний склад, відлучений від ходу 
історії, – хіба міг би він зберегти спогади та оповідки, щоб передати їх у піснях сво-
їм нащадкам? Зваживши на всі ці обставини, про які було сказано, радше можна 
було б запитати, яким же дивом цей бідний народ повністю не онімів, ніж питати, 
чому так мало сьогодні є народних пісень. 

Тільки якими би очевидними не були докази, вони все ж видаються мені недо-
статніми. Хіба український народ був у кращому становищі? Чи не було до нього 
такого ж чи ще у стократ гіршого ставлення? Хіба не був цей нещасний народ під 
постійним гнобленням і тиском, від якого йому вуста навіки мали би замкнутися 
не те що до співу, але навіть до розмови? Однак, яка різниця у піснях цього на-
роду з нашим, як свято збережені обряди, скільки з найдавніших часів збережено 
спогадів?! У чому ж пояснення? Якщо не хочемо приписати польському народу 
внутрішню несхильність до поезії, маємо з іншої позиції подивитися на вищена-
ведені докази, в яких є багато правди чи, радше, криється правдиве коріння про-
блеми. Хіба не можна припустити, що польському народові дійсно бракує тої вну-
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трішньої схильності, про яку ми говорили, хіба нема для цього причин? Не так 
маємо ставити питання і в жодному разі не можемо цього припускати! Нагадаймо 
собі, у якому значенні розуміємо поезію. У цій статті я вже казав вище, що під 
поезією розумію обов’язковий продукт діяльності, що походить від схильностей 
людського розуму, зі всіх сил людського духу та їх властивого складу, що ця ді-
яльність є значущою частиною правдивої сутності людини і що людина без цієї 
особливості не була би людиною, так, як не була би нею без мови, самосвідомості 
чи віри. З такого розуміння виходить, що відмовити польському народові у цій 
властивості, тобто у поетичних схильностях, було би тим самим, що відмовити 
йому у значущій частині правдивої людської сутності, чого жодною мірою бути 
не може. Однак, якщо розуміємо, що це особливий вид діяльності, то приймаємо 
також, що вона не може бути статичною, мертвою, бо тоді б вона зовсім не була 
би діяльністю; тому ми повинні аналізувати її в русі, простежувати її наслідки. З 
огляду на цю обов’язковість, як ми її окреслили, жодні зовнішні перешкоди не 
можуть знищити в народі цієї діяльності, проте, незаперечно можуть надати їй 
особливий напрямок, а потім також зумовити її особливу зовнішню форму. Ко-
ротко кажучи, виявляється, що кожний народ обов’язково має свою поезію, що 
ця поезія проявляється насамперед у його піснях, але форми цієї поезії різняться 
між собою настільки, наскільки відрізняються між собою самі народи, і оця різ-
ниця залежить від становища, стосунків тощо. Добре, але де ж ці пісні польського 
народу, які би ми могли вважати його поезією? Чи цю незначну кількість поль-
ських пісень, які ще крім усього походять переважно з писемних джерел, можна 
вважати обов’язковим продуктом загальної діяльності поетичних нахилів народу? 
А як же тоді наші краков’яки, що у незліченому розмаїтті розсипані по цілому 
краю, застосовувані до всіх урочистостей, до всіх обрядів, які віддзеркалюють кож-
ну особливість, кожне становище, змальовують кожне почуття, кожен стан душі; 
ця безкінечна народна пісня – das unendliche Volkslied – як називає її Броніковський2; 
ці краков’яки, хіба вони є чимось іншим, ніж правдивим проявом поетичного на-
хилу польського народу? З цієї точки зору краков’яки заслуговують на особливу 
увагу. Вони є практично цілою поезією польського народу, яка проявилася влас-
тиво у такій формі. Вся поезія, лірична, драматична й епічна у своїх зародках про-
являється у польського народу в цій формі. Проілюструємо це, коли будемо гово-
рити безпосередньо про краков’яки; а тут тільки ще належить з’ясувати, чому вся 
поезія польського народу набирає саме таку форму. Поезія – слово не наше, воно 
походить з грецької мови й означає лише роботу. У нас є значно краще слово – 
думання, що означає діяльність, яка походить від розуму. Кожний народ думає, 
тому кожний народ має думи, пісні. Якби настали несприятливі для думання об-
ставини, народ не зміг би мати дум, пісень; проте завжди його думання мусило 
набувати якоїсь форми. Так було з польським народом. Для його думання настали 
несприятливі часи, тому польський народ не має дум, пісень, однак його думання 
набрало форму краков’яків. Які ж то були обставини, що не сприяли думанню, в 
який спосіб йому не сприяли і яким чином з цього народилася форма краков’яків? 
Думання обов’язково вимагає спокою, вимагає внутрішньої концентрації. Де на-
род постійно неспокійний, там немає місця думанню.

Нагадаймо тепер собі слова Бродзінського про бідність і постійний утиск на-
шого народу, пригадаймо собі ці постійні війни із хрестоносцями, з Ядвиґами, з 
Москвою, усі напади татар, козаків, постійну боротьбу з турками, ці гайдамацькі 
бунти, уявімо собі (не заглиблюючись у минуле аж до початків християнства, про 
що можна було б багато говорити), уявімо собі цю постійну метушню, постійні 
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2 Олександр вон Оппельн-Броніковський (1783–1834) – польський письменник, автор понад десяти іс-
торичних романів.
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заворушення в Речі Посполитій, а найбільше це улюблене безладдя, цю дрібну 
шляхту, невтримну, розпусну, розсипану по цілій країні, що постійно пересува-
лася з місця на місце, то на сеймики, то на сейми, то на трибунали, то на вибори, 
яка постійно хвилювала селянина, перериваючи його урочистості, обряди, сло-
вом, усе його думання. Живо уявімо це все собі і, напевно, тоді не будемо диву-
ватися, що у нашого народу не збереглися всі урочистості й обряди; що наш на-
род, так би мовити, просто не мав часу, щоби в його грудях могли вимріятися і 
народитися справжні думи та пісні. Коли нашого селянина розбирало почуття, 
коли поетична думка розпирала його душу, це почуття, цю думку він видавав 
поспіхом, ніби боячись, що його перервуть, тільки кількома словами, щоби од-
ним глибоким видихом полегшити свої груди, – і так з’явився перший краков’як. 
Оскільки ситуація залишалася незмінною, далі всі почуття, думки виражали тією 
формою, і так зросла ця незліченна кількість краков’яків, які є єдиною поезією 
нашого народу, єдиним результатом його поетичного хисту. Якщо приглядітися 
до цих краков’яків зблизька, то можна побачити в них ознаки тих обставин, які їх 
породили. Насамперед лаконічність: два, чотири, рідко коли більше рядків, по-
спіх в укладанні, у першому рядку зазвичай якийсь образ з оточуючої природи, у 
другому – почуття, думка, яку хотілося виразити. Щоправда, не раз цей образ на-
стільки влучно підібраний, що є основою для наступного виразу, що аж пишаєшся 
глибиною такої думки. Однак, найчастіше перший рядок не має з другим ані най-
меншого зв’язку, підібраний тільки для рими з другим рядком. Це власне те, що 
я вище назвав поспіхом укладання. Наступною характерною рисою краков’яків є 
їхня веселість; попри той безлад, про який ми вже говорили, весело було у старій 
Польщі. Хоч, напевно, і розпуста перейшла з вищих верств до низів, звідси велика 
кількість краков’яків має еротичний зміст, а дуже багато цілком сороміцьких, яких 
із цього приводу у збірнику неможливо було помістити. Зведення дівчат, втрата 
вінка тощо – це вічна тема для краков’яків і навіть для довших польських пісень. 
Такі є в цьому збірнику. Може, комусь вони видаватимуться нескромними, але ж 
як би можна було їх оминути, коли вони становлять ніби душу цього типу поезії! 
Їх співає наш народ, тож нехай і тут вони мають своє місце, адже нам власне ідеться 
про те, щоб пізнати, що наш народ співає. Можна було б тут сказати те, про що Ко-
хановський писав у своїх фрашках: Si quod pruriat, incitare possunt, а так прошу, від-
пусти їм, вельможний пане, зараз3. Вертаючись до основної думки, я хотів показа-
ти, що поза невеликою кількістю пісень, польський народ поетично не обділений, 
а навпаки, має більше, ніж інші народи, творів; що цими творами є краков’яки; що 
бідність та утиск не могли стримати поетичні нахили нашого народу, але що зо-
внішні обставини надали плодам цієї діяльності, тобто народній поезії, особливу 
форму – форму краков’яків. По-інакшому було на Русі. Тут селянин, ще бідніший 
і ще більш гноблений, і був полишений сам на себе. Дрібна шляхта на Русі не 
була настільки розпорошена по селах, як у Польщі, не було цих безкінечних пере-
їздів, тяганини тощо. У панських маєтках селянин був заклопотаний постійними 
турботами, однак його не переривали в часі його урочистостей, обрядів; тому ці 
урочистості й обряди збереглися до сьогодні. На самоті думав українець про свої 
нестатки, дівчина думала про своє кохання, і тоді вимріювалися, народжувалися 
в їх грудях ці думи, які досі звучать по цілій Русі. Очевидно, що основною при-
чиною збереженості цих обрядів є те, що служба Божа і церковні урочистості від-

3 Wyrzucać co z Fraszek nie zda mi się,  
bo to jest jakoby dusza ich,  
Si quod pruriat, incitare possunt 
A tak proszę, przepuść im teraz W. M.
Слова з фрашки Я. Кохановського з використанням цитати вірша В. Катулла, Si quod pruriat, incitare 
possunt – лат. «Що призводить до палких позивів».
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буваються народною мовою. Але там, де обставини були подібними до польських, 
народна поезія набула схожої форми. Коломийки з деяких регіонів Русі цілковито 
подібні на краков’яки у Польщі. Найважливішим фактом є те, що жодний інший 
слов’янський народ, навіть словаки, пісні яких найбільш нагадують польські, не 
мають поезії подібної форми. Коломийки мають ті самі риси, що й краков’яки: 
лаконічність, два, чотири, рідко коли більше рядків, поспіх в укладанні, у першо-
му рядку зазвичай образ із оточуючої природи, у другому – почуття, думка, яку 
хотілося виразити. Але українець глибше, влучніше підбирає свої образи, ніж по-
ляк. Рідко трапляється, що перший рядок не має тісного зв’язку з другим; у цьо-
му зв’язку не раз бачимо недосяжну глибину думки та почуттів. У всіх збережена 
сором’язливість, веселість є рідкісною, часто пробивається якийсь сум, ознаки са-
мотності. Коломийки, як і загалом переважно всі українські пісні, є якимись жа-
лісливими, вони боязко бринять у повітрі, переважно всі обтягнуті імлистою па-
волокою невиказаного суму, що, власне, дає їм цю силу над людським серцем і цю 
привабливість, яку можна тільки відчути, але неможливо виразити словами. З цьо-
го погляду неоціненну вартість має доданий збірник із нотами. Тільки застанов-
люючись над мелодіями, пізнаємо цілий світ сильних почуттів. Наскільки різними 
є характери мелодій? В одній бачимо статного горянина, який серед свисту вітру 
та шуму бурі покрикує з гори на гору; в іншій знову щось шумить, наче би вона 
змагалася з шумом  води Дністра або Бугу; тут ніби бачимо закопчені обличчя, на 
які в низькій хаті падає розпалений блиск від лучини; тут ніби в гаю щось квилить; 
тут знову на вільному полі вільний розлягається голос; в інших нарешті ніби чоло-
віча громада поважними голосами приглушує свої печалі. Характерною різницею 
між краков’яком і коломийкою є те, що краков’як завжди співали у мажорі, і що 
таких різних між собою мелодій є дуже багато. Коли тим часом коломийку завжди 
співали на одній ноті. Хоча одна нота завдяки модифікаціям тону дуже добре до-
помагає відтворити і найсумніше почуття, і найрозпуснішу веселість. У доданому 
збірнику первісна мелодія коломийки поміщена під знаком D b. д. 1., а модифіка-
ції – під знаками від Е. 223 до 234.

Оце така відповідь на запитання, чому, окрім краков’яків, у цьому збірнику зна-
чно менше польських пісень, ніж українських. Приступімо тепер до другого питан-
ня, а саме: чому я видав польські та українські пісні перемішані і разом, таким чи-
ном зробивши нинішній збірник ніби менш придатним для поляків та українців.

Я не заперечую, що було б краще, якби ми мали докладні збірники  окремо 
польських й окремо українських пісень. Але в такому разі треба би було збирати 
пісні по цілій Польщі і по цілій Русі. Здійснити перше або друге за сьогоднішніх 
політичних відносин мені видається неможливою для однієї людини справою. Ми 
можемо доходити до таких збірників тільки по частинах. Я взявся зібрати і видати 
галицькі пісні, а оскільки в Галичині проживають поляки та українці, я зібрав і 
видаю польські та українські пісні. Причиною того, що я їх видаю разом, є те, що 
збірник як одних, так і других, виданий окремо, був би надто тоненьким. Я пере-
мішав їх, адже і в Галичині польський та український народи живуть помішано. 
Докладно розділити їх не видавалося мені потрібною справою, оскільки, надруко-
вані одні обіч других, вони яскравіше проявляють свій характер. Я не вважаю, що 
цим я зробив сьогоднішній збірник для поляків чи для українців менш придат-
ним, а навпаки, і для одних, і для других він тим самим став кориснішим. Кожен 
українець зрозуміє польські пісні, і поляк зрозуміє українські, якщо тільки захоче 
і докладе до цього якесь зусилля. Нарешті, українські історичні пісні оповідають 
події з історії Польщі, і з цього приводу теж належать до цього збірника. Мені ви-
дається, що вилучення українців із нашої літератури є дуже шкідливим, особли-
во з огляду на спільнослов’янську літературу, до якої ми завжди і вічно повинні 
прагнути. Словаки, слов’яни зі Сілезії і моравани долучилися до чехів; до кого ж 
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прилучитися українцям? Чи ми повинні хотіти, щоб українці мали свою власну 
літературу? Що ж би сталося з німецькою літературою, коли б кожне германське 
плем’я запрагло мати власну літературу? Хто мене у цьому питанні не розуміє, 
тому я допомогти не можу, оскільки я не в силах розтлумачити докладніше. До-
сить про це; повернімося тепер до того, про що ми говорили вище, тобто про кла-
сифікацію народних пісень згідно з поділом, що зумовлений їхньою природою. Я 
також хочу сказати кілька слів про особливості деяких жанрів, а саме про весільні 
пісні, про краков’яки і коломийки, про любовні та історичні пісні. Будемо гово-
рити про польські та українські пісні без різниці, вважаючи їх одним цілим, але 
пам’ятаючи про їхні характерні риси. Обряд весілля польського та українського 
народів докладно описаний у поважному дослідженні Голембйовського під на-
звою «Lud polski...». З цього приводу я відсилаю всіх читачів до цієї праці, окремі 
думки, висловлені Голембйовським, і тут мають місце. Якщо перечитати весільні 
пісні з того збірника, то можна переконатися, наскільки всюди збереглися чесність 
і зворушливість суспільних та родинних почуттів; доброзичливе ставлення до си-
роти виявляється чи не більшою мірою, ніж до багатої дівчини із заможної роди-
ни; лагідність і гостинність, святе оберігання батьківських звичаїв, повага до стар-
ших, вдячність батькам за ласку й доброту. Варті уваги уявлення про обов’язки 
дружини. Характерними рисами українських весільних пісень є сум та жаль. Це 
пов’язано з обрядом, про який говоримо; якщо застановимося над цим фактом, то 
зрозуміємо, що такі почуття викликані становищем, у якому опиняються моло-
дята, а особливо молода. Вона була вихована у помірній свободі у батьківському 
домі, батьки не забороняли їй невинних утіх, вона звикла до родинної оселі, вва-
жаючи межі батьківської слободи практично кінцем світу, а тепер вона повинна 
перейти в чужий дім, відмовитися від квітів і свого садочка, обстригти косу – ту так 
довго і з першою старанністю плекану окрасу, або покрити її ненависним очіп-
ком, стати самостійною господинею, взяти на плечі стільки клопоту і турбот, або, 
ще гірше, потрапити під нагляд острозорої свекрухи. Скільки ж то підстав для 
смутку чистого і незіпсутого серця дівчини. Невинна і довго ще після шлюбу на-
речена, вона не прагне шлюбних утіх, яких ще не знає, замість того оспівує непев-
ність свого становища, оспівує смуток батьків, яких вона покидає і часто залишає 
без подальшої допомоги. У такому становищі й енергійний молодик обливається 
слізьми, але на самоті або біля чуйної матері. Пісні, які змальовують такі почуття, 
особливо прекрасні. Варто замислитися над глибоким і змістовним добором обра-
зів, над вишуканою делікатністю виразів. Так, у сьогоднішньому збірнику у пісні 
під номером 26 перед власним шлюбом Івась плаче у стайні, сідлаючи коня, бо має 
на то поважну причину:

Ой як же мені, 
моя матенько,
молодому не плакати? 
Сам я не знаю
і не згадаю,
і не скажуть люде,
яка ми доля буде.

У пісні під номером 30 звучить напучування для зозулі (яка є поетичним пта-
хом у сербських та українських піснях і, як загалом у всіх слов’ян, відіграє велику 
роль), щоби вона рано не вилітала, щоби її сокіл не вкрав, оскільки:

занесе в темні лісоньки
межи чорні галоньки,
там будеш ковати,
нікому не слухати.
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Після такої попередньої настроєвої підготовки відбувається перехід: пересто-
рога дається гарній Маруні, щоби вона рано не виходила у нові сіни, бо там її сам 
король (молодий) чекає, щоби забрати:

до чужої сторононьки,
до чужої матоньки,
там будеш плакати,
нікому пожаловати.

У пісні під номером 41 доля, відчуваючи лиху зиму, прибігла аж до села, але 
вже не буде так, як влітку: чи лихая, чи не лихая, не буде як літенько; Кася, чуючи 
злого свекра, до столу припала, але хоч би й свекор був добрий, однаково не буде, 
як батько: чи лихого, чи не лихого, не буде, як батенько.

У пісні під номером 42 вже пізній вечір, вже зійшов місяць, Касі кажуть вибирати-
ся до дому чоловіка; але як же їй від’їжджати і як залишити сивого, як сокіл, батька?

Як я маю ся виберати 
та й з вами їхати,
маю батенька, 
як соколенька,
жаль ми го покидати.

У пісні під номером 48 садівник рахує у саду дерева і всі знаходить, окрім свого 
найулюбленішого, яке стято, порубано і трісочки від нього позбирано, так, що слі-
ду не лишилося. Тут знову відбувається перехід: батько ходить по світлиці, рахує 
челядь, усіх знаходить, але

       …єдної нема,
Касуненьку взєли,
в чужину завели!

Кого ж не розжалобить пісня під номером 124, яка змальовує доньку, що з усіх 
сил намагається розвеселити сумну матір, але та тим самим робиться ще смут-
нішою, що є цілком природним. Але як то в пісні оспівано? Маленький хрущик 
сидить на дереві і намагається його повалити, що йому, природно, не вдається, він 
тільки росу з нього обтрусив; дівчина сидить на посагу (застеленій лаві), хоче роз-
веселити матір і тільки ще більше її засмучує.

Що за порівняння між намаганнями слабкого хрущика та намаганнями ді-
вчини?! Наскільки глибока думка у пошуку паралелі між падаючими росами та 
слізьми матері!

Як потрібно розуміти краков’яки і коломийки, ми вже обговорили. Але я хочу 
вас попередити, що не всі краков’яки у цьому збірнику взяті з вуст народу. Вони 
набули розповсюдження серед шляхти, пізніше перейшли в народну масу, сло-
вом, стали правдивою народною поезією. Я помістив у збірник їх досить велику 
кількість, багато з них малої вартості або взагалі безвартісні, однак вони дають 
можливість пізнати дух народної поезії, а тому заслуговують на публікацію. У ба-
гатьох краков’яках містяться практичні поради, яких не посоромиться і справжній 
філософ. Те, що деякі з них зовсім безцеремонні, то про причину цього ми вже 
казали. Найбільша частина краков’яків є ліричною; знаходимо також такі, в яких 
відбувається процес розмови, тому їх можна вважати зародками драматичної по-
езії. Є також описові, що крокують слідами давньої польської епопеї. Про коло-
мийки ми вже казали вище, що вони вражають нас своєю глибиною порівнянь і 
влучністю образів. Візьмемо для прикладу тільки одну:

Ой туда ся лози хилять, куда їм похило;
туда очи виглядают, куда серцю мило.
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Яке порівняння похилості дерева і прихильності серця? Хіба ця глибина не є 
правдивою? Хіба й перше, й друге не виходить із їх природи?

Під час танцювання краков’яка і коломийки завжди, як правило, співають від-
повідні пісні; так само при шумці і козаку; не завжди при мазурці і польському 
танцю; хоча мені вдалося побачити танцюючих ці танці під пісенний супровід, 
тому деякі пісні я помістив у цих рубриках.

Любовних пісень є найбільша кількість. Із почуття кохання, як із вічного пас-
ма, снується безперервна, то гладка, то шорстка, раз тонша, раз грубша нить. Тут 
проявляється найбільша різноманітність у поціновуванні почуттів і в окресленні 
становища. Про польські пісні ми вже дещо сказали. Напевно, ніхто не вважатиме 
недобрим те, що я помістив у цьому збірнику деякі пісні Карпінського, Князьніна 
тощо, як наприклад, солдатську пісню (duma wojownika). Хоч вони не походять 
із народу, однак до народу перейшли, що ніколи би не відбулося, якби вони не 
були написані в народний спосіб. Заспівай простій дівчині найгарнішу пісню, але 
якщо вона не буде народною, то вона її не зрозуміє і відповість тобі, що «jakoś 
nieprzypada» або, якщо українка, що «не йде до складу». Але якщо заспівати їй 
пісню, навіть яку сам склав, але в народний спосіб, то вона повторить її з першого 
разу. Тому мені видається важливим наступний принцип: я вважаю народною вся-
ку пісню, яка між народом виникла або в народі побутує; під словом народ у цьому 
контексті я розумію не тільки селян, але всю неписьменну частину народу або ско-
ріше ту частину, яка бере свої пісні не з книжок, але з усного побутування. Адже 
скільки-то жіночих народних пісень можна почути в панських дворах, у так званих 
гардеробах, у дрібних дідичів і землевласників у пекарнях, пральнях тощо.

Українські народні любовні пісні мають усі вищезазначені риси. Перелити їх 
на папір є непростим завданням: деякі з них ще не були ніколи опубліковані. Я 
вже раз згадував про ці труднощі. Українська мова не має граматики, не має слов-
ника. Вимова у різних місцях є різною. Якби хотіти зробити щось досконале, то 
треба би було вчинити за прикладом Вука Стефановича, який разом зі збірни-
ком сербських пісень одразу видав граматику сербської мови, усталив правопис, 
який до сьогодні є найлогічнішим у цілій Європі з огляду на діалектику мови. У 
такий спосіб прислужитися українському народу я не маю ані можливостей, ані 
хисту; тому залишаю цю справу іншим. Але відчуваючи необхідність дотриму-
ватися якихось правил, я постановив собі засаду: наскільки це можливо – писати 
так, як народ вимовляє, хоч би й допускати при цьому очевидні граматичні по-
милки. Цим зумовлене різне написання таких слів, як ше і ще, се і ся, не і ни тощо. А 
за те, що я використав польський шрифт, а не латинку чи кирилицю, то кожний 
мене напевно похвалить. Адже прийде час, коли всі слов’янські народи відкинуть 
те старе письмо, яке віддаляє їх від загальної маси європейської літератури. При 
написанні я дотримувався тих засад, які на сьогодні існують у польському право-
писі. Я не зі всім у тому правописі погоджуюся, багато би ще треба було в ньому 
змінити, щоби він був логічним, але не тут час чинити ці зміни. Не меншою склад-
ністю було дотримання певної віршової структури. Деякі пісні цілком метричні; а 
в деяких метрику дуже важко побачити: не видно, де закінчується перший рядок, 
а починається другий. Римування у цьому випадку не завжди допомагає: часто 
слово зі середини рядка римується з останнім, а останні не римуються між собою; 
початкові ой, да, та тощо не завжди стоять на початку рядка – усе це властивості 
простої народної поезії, до пізнання якої доходимо тільки після ближчого з нею 
ознайомлення. Тепер звернімо увагу на порядок слів у реченні. Рідко можна знай-
ти пісню, в якій би слова були у властивому порядку, практично у кожному місці 
інакший порядок, більше чи менше використано зворотні частки, тому редагуван-
ня є обов’язковим, але робити його потрібно з великою обережністю, щоби місце 
поправити і річ не зіпсувати, не затерти її властивої цінності. Часто однакові фраг-



89

менти присутні у піснях, які не можна вважати варіантами, а трактувати лише як 
різні пісні. Це легко пояснюється подібністю процесу творення. Як у нас до тексту 
часто створюють мелодію, так у народі до мелодії часто пишуть текст. Нові фраг-
менти створюються відповідно до потреби: що у старій пісні можна зберегти, те 
залишається, і таким чином спрощується справа. Якби у кожній пісні можна було 
би дослідити, що постало раніше – текст чи мелодія, то це би допомогло з’ясувати 
багато питань, але, напевно, це ніколи не вдасться. Проте не завжди невластивий 
фрагмент означає, що у пісні чогось бракує чи повинен бути інакший порядок. 
Це загальні властивості сільської поезії: сміливість переходів, чи радше – скоки у 
почуттях і думках. Тут і нарікання закоханого хлопця на віроломну дівчину, і пе-
редбачення нещастя, і сповнення цього передбачення, і що ж стається далі. Усе це 
без подальшої підготовки, без виведення одного з другого. Це можна зрозуміти, 
якщо зважити, що вся сільська поезія стосується предметів, які бачило око, які від-
чула душа, словом, що все у ній є правдивим і взятим із живого світу. Який зв’язок 
між деревами у лісі, між квітами на луці, і цим струмком, що в’ється вужем, і цими 
горами, в яких горб виглядає з-за іншого горба, і при цьому усе це становить один 
для ока краєвид. 

Так і в народних піснях. Змінити у них звичний порядок означало би цілком їх 
знищити. Нічого не можна в них змінити, нічого забрати. Оці на перший погляд 
непотрібні прислівники, оці вигуки, цей порядок слів, а не раз і звуків, становлять 
ту чарівну силу, завдяки якій народні пісні стають вічними і від покоління до по-
коління тішать народ. Це є ті стріли дикого Аполлона, якими пісні пришиті до 
людських сердець і пам’яті. 

Пісні любовного змісту видаються мені найчуйнішими, найбільш оздоблени-
ми творами сільської поезії. Їх характеризує жаль і чулість; в окремих – піднесена 
веселість; є в них трохи безцеремонності, розпусти, яка надто пещеним може ви-
датися нескромною; в інших панує грайливість; в інших – повна свобода, що ха-
рактеризується буйною уявою, як у тих пташиних весіллях чи смерті комара.

В українських думках багато віроломства, поворотів долі, коли бідний кохає 
багату, якій треба такого ж багатого, але освідчення у коханні і переконання у 
вір ності є такими вишуканими, що заледве учений поет зміг би подібне написати. 
Опис вроди часто міститься у надзвичайно влучних виразах, які і сільський поет 
не раз може порозписувати, і як Петрарка, оспівує кожну прекрасну частину, од-
нак завжди закінчує узагальненням: 

а все тіло таке біле, 
куда глянеш, всюда миле.

Зворушують скарги переважно молодих жінок після розлуки з батьками, осо-
бливо коли шлюб є неможливим. Пісня під номером 157 вже тільки з огляду на зво-
рушливу мелодію заслуговує на увагу. Що за порівняння оплакуваної долі нещас-
ної дружини з коноплями, які гниють у воді? І наскільки воно правдиве і влучне!

Ой як тяжко конопельці
серій в воді гнити, 
єще тяжче молодиці
на чужині жити.

Пісня під номером 158 такого ж змісту, але зовсім протилежна за ходом подій. 
Вона варта всякої уваги, бо в ній особлива структура вірша, особливі думки, зага-
лом вона становить визначну поетичну вартість. Що ми вище сказали про сміливі 
переходи, про перескоки в думках, у цій пісні можна побачити. Тільки приїхали 
свати, вже одразу бачимо нещасливо видану заміж доньку, і ще й із наказом, щоби 
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вона протягом семи років (число сім у нас багато значить, воно фатальне) у матері 
не бувала, але:

я не витерпіла, за рік прилетіла,
перекєнулам ся в сиву зазуленьку,
в калиновим гаю сіла,
як взєла ковати, жалібно співати,
аж сє взєли к’ землі ліси калинові
від голосу розлігати.

Хіба можна було б чуйніше і більш поетично сказати? Мати почула голосячого 
птаха, голос якого завжди має своє значення:

вийшла моя мати, стала на порозі,
пригадала собі свою рідну дочку,
обілляли єю сльози:
– Єслиш моя дочка, прошу тя до хати,
але єслиш сива пташка-зазуленька, 
лети в зелен ліс ковати. 

Хіба це не правдива поезія? У пісні під номером 174 вмираючий від кохання 
козак просить братів товаришів, щоби над ним насипали високу могилу, щоби 
була вічна пам’ять, що він помер від кохання; просить далі, щоб на його могилі 
посадили калину, – для чого?

Будуть пташки прилітати калиноньку їсти,
будуть мені приносити від милої вісти.

Хіба такий образ не вартий генія Міцкевича?
У деяких піснях міститься глибока і правдива практична наука. У пісні під но-

мером 226 дівчина сварить свою долю і врешті викрикує, щоб вона від неї відчепи-
лася і у воді втонула:

ой іди-но, пуста доле, у вир утопися,
а за мною, молодою, та не волочися.

Але що з того:
хоч я піду, дружиночко, у вир утоплюся, 
а ти прийдеш воду брати, я тебе вхоплюся.

То даремно: що кому призначено, то його не омине.
У пісні під номером 319 сирота скаржиться на злу долю, скаржиться на неї 

Богу, а Бог їй відповідає:
дав же-м ті рученьки, дав же-м ті обі,
зарабляй, сиротонько, на долю собі.

У такий спосіб треба дивитися на народні пісні. Не завжди ціла пісня має осо-
бливу вартість, але часом у найгіршій пісні можна знайти особливі думки, які і 
найбільший поет міг би позичити. Коли би мені час і можливості дозволяли, я би 
в окремому томі в такий спосіб пройшовся би по усіх піснях, які є в сьогодніш-
ньому збірнику. Про чоловічі пісні, коли ми їх маємо дуже мало, нічого більше 
сказати не можемо, крім того, що ми вже сказали вище. Між історичними пісня-
ми є одна найстарша про козака Нечая. Між чоловічими піснями, що стосуються 
подій, пов’язаних з окремими особами, найбільше переповідається про вбивства 
чоловіків і дружин. Їхня вартість є низькою, однак вони заслуговують на увагу з 
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Нові книги

Гуменюк П. Парадигма гри в українському фольклорі (се-
мантичний та функціональний аспекти). – К.: Видавництво 
«Сталь», 2010. – 188 с.

У книзі здійснено спробу комплексного підходу до інтерпретації па-
радигми гри в українському фольклорі, сформульовано й чітко окрес-
лено релевантні для ігрової культури риси поетики. Тексти української 
народної творчості ігрового характеру досліджено не лише в аспекті їх 
жанрової ідентифікації, але й у широкому еволюційно-генетичному 
контексті. Визначено динаміку інтеграції гри у традиційній культурі та 
механізми її текстуального втілення у вербальних жанрах українського 
фольклору. Сформульовано семантико-фунціональне визначення по-
няття народна гра як динамічної складової культурного процесу, а також 
реалізовано системне декодування багатопланової текстової структури 
ігрових мотивів в усній народнопоетичній творчості з позицій аналі-
тичної психології загалом та теорії архетипів К.-Г. Юнга зокрема.

Куриляк С. Моє село (Тур’є Буського району на Львівщині) / На-
укова апробація і «Вступне слово» Р. Кирчіва; упоряд., підгот. 
текстів і прим. В. Дяківа. – Львів: ІН НАН України, 2010. – 144 с.

Книга є першою спробою історико-краєзнавчої, етнографічної та 
фольк лористичної характеристики села Тур’є Буського району Львів-
ської області, яку здійснив у 30–50 роках ХХ ст. уродженець цього села 
Степан Куриляк (1927–2006). Видання містить нарис «Моє село» та фоль-
клорну збірку гаївок «Турянські галі», які автор записав від двох тіток – 
Ольги Цебровської, 1919 р. н., та Марії Романів, 1921 р. н. Фольклорно-
етнографічні матеріали стосуються Тур’янського весілля, народних 
страв, відомостей про сільську топоніміку. У книзі опубліковано також 
перелік громадян села, які загинули у Другій світовій війні та були ви-
селені в Росію.

огляду на їх уклад і оригінальний хід подій. При цьому вони мають правдивий чо-
ловічий характер; їх співають перед аудиторією, до якої звертається співак, звідси 
і початок:

чи чули ви, добрі люде, таку новиночку, 

або о такой новині тощо. Деякі жорстокості славної і страшної пам’яті у бабів і жи-
дів старости Каньовського розповсюдилися також у піснях. Де, коли і через кого 
вони постали, важко було б означити, але часто на відповідь наштовхує зміст чи 
згадувані особи. Зрідка співак згадує про себе, як от у пісні під номером 22 ВВ., яка 
закінчується словами:

тоту тобі співаночку сестричка складала,
шоби брата Стефаночка та не забувала.

Найстаршими піснями, напевно, є ті, у яких є згадки про турків і татар. Вартою 
уваги є пісні під номерами 7 і 15 ВВ, які дуже подібні на сербську народну поезію. 
Остання така, ніби вона перекладена з сербської.

Хочу на кінець сказати, що хоч збірник цей не досконалий, вважаю, що, до-
давши ноти до багатьох пісень, я немало прислужився слов’янській літературі та 
мистецтву. Цей збірник зникне, коли постане досконаліший від нього. Я бажаю 
цього від щирого серця і тільки закликаю, щоби цей народний храм був збереже-
ний від вічної загибелі!

Написано у Львові 28 вересня 1831 р.

П У Б Л І К А Ц І Ї
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Пісні-парованки в обрядовій  
традиції українців Молдови

Ольга ХАРЧИШИН

Запропоновані матеріали записали та опрацюва-
ли наукові співробітники відділу фольклорис-

тики Інституту народознавства НАН України Ольга Харчишин і Надія Пастух під 
час експедиційних досліджень (2005–2009 рр.) у 42 українських поселеннях 10 ра-
йонів на півночі Молдови. Крім того, подаємо декілька записів фольклориста з 
Молдови Віктора Панька, а також наукового співробітника ІН НАНУ етнолога 
Лесі Горошко.

Українці Молдови – це гетерогенна зарубіжна спільнота, одну частину якої 
складають автохтони на споконвічних українських землях у північній части-
ні Прутсько-Дністровського міжріччя, відрізаних від материзни державним 
українсько-молдовським кордоном, а іншу частину – нащадки мігрантів різних ча-
сів із суміжних районів України. У традиційній культурі українців Молдови вияв-
ляємо рідкісну збереженість архаїчних пластів фольклору, наявність низки реліктів, 
часто вже затрачених, а то й невідомих в основному національному масиві. Серед 
них, зокрема, пісні-парованки.

Це пісні, що супроводжують архаїчний обряд парування молоді під час вечор-
ниць. У місцевій традиції українців Молдови парованки становлять окрему гру-
пу зимовообрядового циклу. Уперше їх виявив молдовський українець В. Панько 
в 1969–1980-х рр. у селах Стурзовка та Дану Глодянського району Молдови. Пісні 
та спогади старожилів про місцеві вечорниці спонукали дослідника припустити іс-
нування тут давнього обряду парування на вечорницях. За словами автора, у межах 
обрядового комплексу можна було спостерігати декілька узвичаєних актів:

1. Усі присутні виконували на вечорницях спеціальну пісню, призначену для 
тих чи інших парубка і дівчини з апелюванням до їхніх імен із метою парування.

2. Паровані у відповідь на це співали спеціальну пісню вдячності – давали дяка.
3. Якщо паровані через сором’язливість чи з інших причин не бажали давати дяка, 

присутні хором виконували особливу висміювальну пісню1. 
Припущення В. Панька підтвердили і матеріали, які нам вдалося зібрати в різ-

них районах півночі Молдови. На запитання, чи знають про парування дівчини 
з хлопцем на вечорницях, старші люди часто відповідали ствердно. Іноді інфор-
матори давали критичні оцінки таким паруванням (напр.: «На вечорницях парува-
ли! Такі жінкі були пожилі, а такє співали, такє дурне, і дітей парували: «Як той голуб 
за голубкою… Як той Ваньок на капусту ворав, Так ту Дуню за погонича наймав […]» 
Николаївка С.). Правда, термін парованка, який перейняв В. Панько з народного 
словника у Стурзовці, в ідентичній формі не вдалося виявити (неодноразово ми 
фіксували хіба близькі чи обтічні назви цих пісень: «парувальні», «шо парували»). 
Попри те вважаємо, що термін парованка має право на утвердження в науковому 

З ПОЛЯ ФОЛЬКЛОРУ Й ЕТНОГРАФІЇ

1 Панько В. Песенный фольклор украинцев Севера Республики Молдова. – Кишинев, 2009. – С. 100.



93

обігу. Його вже апробував у своїх працях сам В. Панько2, а такі авторитетні вчені, 
як етномузиколог Я. Мироненко та етнолог В. Степанов, визнали відкриття паро-
ванок – важливим науковим внеском В. Панька3. Цим терміном послуговуємося й 
ми у своїх публікаціях4.

Промовисті паралелі ми зафіксували до обрядодії давати дяка. Старожили нео-
дноразово зазначали, що в кінці пісні хлопець і дівчина, яких парували, мали по-
дякувати (дзєнькувати). Якщо хлопець чи дівчина були чомусь невдоволені, то їх ви-
сміювали спеціальною пісенькою.

Судячи з відомостей В. Панька, звичай парування навіть у ХХ ст. ще мав серйозний 
характер та був, очевидно, своєрідним громадським дозволом на ближчі стосунки 
закоханих. Виходячи з відомих гіпотез Ф. Вовка, М. Грушевського та інших учених5  
про первісні шлюбні функції «парубочих» та «дівочих» громад, можемо припус-
тити, що вечорничний обряд парування та супровідні до нього пісні-парованки – це 
дуже давній – дохристиянський – рудимент формування громадських відносин. 
Наші матеріали, зібрані приблизно через тридцять років після В. Панька, переваж-
но вказують вже на жартівливо-розважальний характер таких парувань – свідчення 
десакралізації звичаю та його занепаду.

Репертуар пісень-парованок складають твори здебільшого парувального чи 
жартівливо-залицяльного змісту з називанням імен хлопця і дівчини та яскравою 
еротично-шлюбною символікою. Основні мотиви у цих піснях: а) мати (батьки) 
запрошує (-ють) майбутнього (-ю) зятя (невістку) до хати; б) хлопець, який зустріча-
ється з дівчиною, дарує їй гроші для купівлі весільних атрибутів чи ін.; в) хлопець із коня 
впав – дівчина жаліє, приводить додому; г) дівчина впала в воду; д) дівчина надає перевагу 
одному з-посеред багатьох парубків; е) хлопець, якого спарували з дівчиною, ночує в неї 
тощо. У текстах містяться натяки на інтимні стосунки майбутньої пари, виражені 
мовою символів, напр.: «Ой там за лісом, за лісочками / Сидит простеля з подушеч-
ками»; «Через сад-виноград викопана фоса»; (ночувати) «трету нічку у садочку – у тім 
барвіночку» тощо.

Парованки як окрема обрядова група пісень – невідомі в основному україн-
ському масиві. Не виявлено в Україні й самого вечорничного обряду парування. 
Та промовисті спорідненості з ним простежуємо в ході купальської гри «Спасибі», 
зафіксованій на Вінничині, передусім, у формулі запитувати «Є спасибі чи нема?» 
після спеціальної, подібної до парованки, пісні6. Такі ж чіткі паралелі вбачаємо в 
гаївках із вибором пари, що передбачають називання імен хлопця і дівчини в тексті 
гаївки та привселюдний поцілунок названої пари. Ці гаївки в деяких селах Опіл-
ля ще в другій половині ХХ ст. сприймали як своєрідну санкцію сільської грома-
ди на подальші взаємини закоханих та на їхній майбутній шлюб7. І в купальських, 
і в гаївкових паралелях присоромлювальну чи покаральну функцію виконують 
жартівливо-сатиричні пісеньки у випадку відмови одного з учасників пари «дякува-
ти» й цілувати обраницю (обраного). У гаївковій (із Опілля, Поділля) і купальській 
(із Полісся, Поділля) традиціях збереглися й самі тексти парованок. Зокрема, їх ми 

З  П О Л я  ф О Л Ь К Л О Р У  Й  Е Т Н О Г Р А ф І Ї

2 Панько В. Песенный фольклор... – С. 99–106.
3 Степанов В. Украинцы Молдовы: динамика этнической и гражданской идентичностей. Автореф… 
доктора хабилитат истории. – Кишинев, 2008. – С. 8.
4 Пастух Н., Харчишин О. Традиційний фольклор українців північної Молдови: актуальність та специ-
фіка дослідження // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 2. – С. 40–46, та ін.
5 Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології / Упор. Ю. Іванченка. – К., 1995. – С. 228; Гру-
шевський М. Історія української літератури. – К., 1993. – Т. I. – С. 283–286; Чернышев Н. К вопросу о пару-
боцтве, как особой общественной группе // Киевская старина. – 1887. – XI. – С. 491–505.
6 Климець Ю. Купальська обрядовість на Україні. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 73.
7 Харчишин О. Народнопісенна традиція Звенигорода та його довкілля // Народна пісенність підльвів-
ської Звенигородщини. – Львів, 2005. – С. 19–20.
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фіксували під час експедицій у Східне Поділля. Твори «Як та роза папірова», «Через 
сад-виноград викопана фоса», «Ой гай, гай, зелений гай» та інші побутують як гаївки; 
«Кочався крештіль по сіножати», «Текли річки, бриніли» – як купальські, «За вішньовим 
садом» – як купальська (з Поділля), як масленична (зі Слобожанщини). Варіанти до 
парованок трапляються в українському фольклорі й серед весільних, а також поза-
обрядових жартівливих пісень. Зокрема, жартівливі пісні у близьких до парованок 
варіантах ми фіксували у суміжних районах Буковини.

Для кращого контекстуального прочитання тексти парованок (всього 23 оди-
ниці разом із варіантами) та трьох близьких варіантів із гаївкового та позаобрядо-
вого репертуару з суміжних районів України (№ 4.Б; 9.Б; 11.В) супроводжуємо при-
мітками та вказівками на варіанти й паралелі у друкованих джерелах. Наприкінці 
наводимо найвиразніші дослівні коментарі учасників та очевидців вечорничного 
обряду парування.

1. КОЧАВСА КРЕШТІЛЬ ПО СІНОЖАТИ

1. Кочавса крештіль по сіножати,
Фаливса Андрей ту Ганю бра(ти)*. }2
2. Фаливса брати, фаливса бити:
– Покинь ти, Ганю, других люби(ти). }2
3. – Ой ни покину, бо ще ж ни твоя,
Тогди покину, як буду твой(а).  }2
4. Ой там за лісом, за лісочками,
Сидит простеля з подушечка(ми). }2
5. – Ой ти, простельо, спустиса нижче,
А ти, Андрею, присуньса бли(жче). }2
6. Но Ганя спала, ни досипляла,
Присунуласа й поцюлюва(ла).  }2
7. Надлетів щиґлик, сів на віконци:
– Вставайти, люди, ни рано сон(це). }2
8. – Най сонце сходит, яснійши буди,
Мині же з Ганьой встиду ни бу(де). }2

* Тут і надалі останній склад чи голосний у рядку, взятий у дужки, при повторі не 
співають.
Зап. О. Харчишин 28.08.2005 у с. Стурзовка  Глодянського р-ну від Кислого Андрія Яковича, 1934 р. н., с. Стур-
зовка, 4 кл. осв.
Бл. вар. зап. В. Панько від Борончука Петра (жителя с. Стурзовка Глодянського р-ну). У його варіанті після 
4 строфи слідує: «На тій простелі лиш Петя лежит,/ На правій ручці ту Таню держе», натомість відсутня 
строфа про «щиглика». Ще вміщено важливий коментар виконавця: «Як начинається зима, тоди у нас начи-
наютса празники… Я розкажу, як у нас паруют. Так я сидів коло цей мої жінки, а хлопці і дівчата кажут: «Гай, 
спаруємо Петьку і Таню! Гай, спаруємо!» І починают співати таку пісню «Кочавса крешпіль по сіножати».
Парал.: Ходак., с. 113 (зачин «Котиться кришталь по сіножати» у купальській пісні з жартівливим сюжетом 
про сватання «рудобрової» дочки за великий посаг); Дей, 1967, с. 252 (до 1 стр. – «Котиться кришталь по сіно-
жаті, / Хочет ляшенько русоньку взяти»); Леся Українка, с. 26; Присяж., с. 90 (у купальській пісні «Ой в ліску, в 
ліску на дубку» близько до «простелі з подушечками» – «висіла колисонька на шнурку»).

2. БЕРЕГОМ, БЕРЕГОМ, БЕРЕЖИНОЮ

1. Берегом, берегом, бережиною,
Ой хто там ходе вічіриною?
2. Ходе та й ходе Вітька той файний:
– Війди, Наташа, я твій коханий.
3. – Н’війду, не війду, мамкі са бою.
– Я твої мамкі низко са вклоню.
4. Вийшла Наташа і її мати:
– Циба, собакі, в солому спати!
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5. Циба собакі, в солому спати,
А вас, та й Вітька, просю до хати.
6. Собакам лушкі, собакам душкі,
А вам, та й Вітька, білі подушкі.

Перед співом: «Це дєцка».
Після співу: «Це зестри весільні» [про «білі подушки»]. «Давно-давно! Це ше баба 

моїй мамі співала. Це ше сто лєт назад! [– А чи на вечорницях таких не співали?] – І на 
вечерницах тоже!»
Зап. О. Харчишин, Н. Пастух 22.08.2008 у с. Білявинці Бричанського р-ну від Гончар Марії Миколаївни, 
1948 р. н., с. Білявинці, вища осв., вчитель рос. мови.
У пісні, поряд із відомими варіантами і паралелями, закцентована весільна атрибутика.
Вар.: Дей, с. 229.
Парал.: Дей, 1967, с. 143 («А в Ковалихи собаки лихі» з бл. фрагм. «А вон, собаки, в солому спати, / Ти, моє сер-
денько, ходи до хати!»); с. 190 (бл. фрагм. «Гуджя, гуджя ви в солому спати. / А вас, милий, просимо до хати» – у 
зап. з Новоселицького р-ну Чернівец. обл.).

3.А. КУЧЕРЯВА ВЕШНЯ

1. Кучерява вешня
З-під каменя вийшла.
Тропніт, хлопці, тропака,
Щоб та дівка вийшла.

2. Ой не вийшла дівка,
Вийшла її мати:
– Хто желає зятьом бути – 
Просим вас до хати.

3. Обізвався Коля
Та й став коло хати.
Йа стара і старий:
– Просим вас до хати.

4. На тім боці на потоці
Два качурі в’ютца.
Ой у Ганьки сорок хлопців
На порозі б’ютца.

5. – Ой бийтеса – не бийтеса –
Я ваша не буду:
Я Кольови ручку дала,
Я Кольова буду.

Зап. В. Панько у 1995 р. від Дикої Лідії, с. Дану Глодянського р-ну // Панько, 1997, с. 83.

3.Б. НА ПОДВІР’Ю ВЕШНЯ

1. На подвір’ю вешня,
З-під коріння вийшла.
Вдарте, хлопці, тропака.
Шоби Ганя вийшла.

2. Ганя собі вийшла,
Рукавца не має.
Чи не той то Ваня,
Шо її кохає?
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«На вечерници збиралиса зимою. По-вочереді: сєгодня в мене, через два-три дня – в 
другого. Дівчата пряли. Співали, хто шо хоче. Шуткували, сміялиса. [Проказує текст]. Се 
давня, давня».
Зап. О. Харчишин 31.09.2005 у с. Проскуряни Ришканського р-ну  від Ткач Марії Дем’янівни, 1924 р. н., с. Про-
скуряни, 1 кл. осв.

4.А. ПОПІД ГАЙ, ПОПІД ГАЙ, ЩЕ Й ПОПІД ТО ТЕРНЯ

1. Попід гай, попід гай, ще й попід то терня
Кушав Міша горішок – дав Валюші зерно. }2
2. – На, Валюша, на, Валюша, з горішка зеренце,
Тебе хлопці обнімают – мені рветсі серце. }2
3. Ти, мій Мішу, ти, мій Мішу, на то не дивиси,
Стань, глянь, цюпі глянь та ще й відверниси. }2
4. На тім боці, на толоці два барани б’ються,
На тім боці, на толоці два парубкі б’ються. }2
5. Не бийтиси, не бийтиси, я ваша не буду,
Стану-гляну, си вбігляну, все Мішова буду. }2

«Хлопці співали, як молоді».
Зап. О. Харчишин, Н. Пастух 19.08.2007 у с. Стара Таура від Падури Михайла Аксентьовича, 1943 р. н., с. Ста-
ра Таура, 7 кл. осв., та гурту сусідів.

4.Б. ПОПІД ГАЙ, ПОПІД ГАЙ, ЩЕ Й ПОПІД ТО ТЕРНЯ

1. Попід гай, попід гай, ще й попід то терня,
Кусав Вася горішок – дав Ганусі зерня. }2
2. – На, Ганусю, на, Ганусю, з горіха зеренце,
Тебе хлопці обнімають – болить в мене серце. }2
3. Мой Василю, мой Василю, ти тим ни журиса,
Мене хлопці обнімають, а ти відверниса. }2

«Мама співала мені, я ще була маленька, я ще до школи не ходила».
Зап. О. Харчишин, Н. Пастух 9.07.2008 у с. Комарів Кельменецького р-ну Чернівецької обл. від Варварук (Адам-
чук) Ганни Дмитрівни, 1946 р. н., с. Комарів, 8 кл. осв.

5.А. НАД РІЧКОЮ, НАД ВОДОЮ

1. Над річкою, над водою
Кіпит горщик з лободой(у).  }2
2. Кіпит, кіпит, розкіпаї,
Чорна рожа розцвитай(і).  }2
3. Чорна, чорна, папірова, 
Гарна дівка Васильов(а).  }2
4. Гарна, гарна, гарно роби,
Бо до неї Віктор ход(и).  }2
5. Ходив, ходив всю пітрівку,
Давав гроші на горів(ку).  }2
6. Ходив, ходив всі мнясниці.
Давав гроші на кісли(ці).  }2
7. – Ой купиш мині хрестик й бинду,
Як ти прийдиш, а я (й) вий(ду).  }2
8. Він купив мині три гурішки,
Прийшов ввечір на просміш(ки). }2

Зап. О. Харчишин 28.08.2005 у с. Стурзовка  Глодянського р-ну від Кислого Андрія Яковича, 1934 р. н., с. Стур-
зовка, 4 кл. осв.
Вар.: (до 5–6 строфи) Дей, 1967, с. 269 («Ой не ходи, не ходи та й не топчи бобу» у розд. «Невдале женихання»).
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5.Б. ЯК ТА РОЗА ПАПІРОВА

1. Як та роза папірова,
Гарна дівка Їванова.  }2
2. Гарна, гарна, гарно роби, 
Бо до неї Коля ходи.  }2
3. Ходив, ходив всю пітрівку,
Давав гроші на гурівку. }2
4. Ходив, ходив всі мнясниці,
Давав гроші на кіслиці. }2

Зап. О. Харчишин 29.08.2005 у с. Стурзовка Глодянського р-ну  від Кушнір (Вєльнічер) Ольги Федорівни, 
1936 р. н. с. Стурзовка, сер. спец. осв.; Баранюк Єфімії Степанівни, 1938 р. н. м. Бєльци, сер. спец. осв., молда-
ванки (мама – укр., батько – молд.).
Вар. (скор. – 1 строфа) «Чорна роза папірова» зап. Я. Мироненко у 1975 р. від Можилян Ольги (уроженки с. Дану) 
// Панько, 1997, с. 182. 
О. Харчишин у селах підльвівської Звенигородщини записала близькі варіанти серед березневих переспівів молоді 
та великодніх гаївок // Архів Інституту народознавства НАН України. – Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 244. – № 57–58. На-
водимо раніше ще неопубліковані тексти: «Удна гура папірова,/ А там дівка Мартинова./ Вона собі гарно ходи,/ 
Бо до неї Іван ходи./ Добре має, що приймає,/ Бо вона з ним раду дає».
Вар.: «…Ходе, ходе ще й ночує,/ Бо він в неї морґи чує».

6.А. ЧЕРЕЗ САД-ВИНОГРАД ПРОРУБАНА ФОСА

1.Через сад-виноград прорубана фоса,
Й бігла, бігла тота Ганя май до Васі боса.  }2
2. Як прибігла під вікно, ножкою туп, туп
– Вийди, вийди, мой Васюню, бо я вже є тут, тут.}2
3. Та не вийшов Вася, вийшла їго мати:
– Котра хоче невісткой бути, просю ї до хати.  }2
4. Прийшла я до хати, стала під стіною,
Мама просе вечеряти, а я та й не хочю.   }2
5. – Вечеряйте, мамцю, вечеряла вдома,
Лиш прибігла на провірку, чи є Вася дома.  }2
На здоровля вам!

«Вечорниці, робили і при рускіх. [– Чи пам’ятаєте такі пісні на вечорницях, що там 
підставляли імена дівчини і хлопця, ніби їх парували?] – Да, да! [А як їх називали?] – ??? 
[– Не казали, що то парованки?] – Нє, ни казали».
Зап. О. Харчишин 25.08.2007 у с. Чапаївка Дрокіївського р-ну від Паламарчук Паладії Олександрівни, 1939 р. н., 
с. Котово Дрокіївського р-ну, 4 кл. осв.

6.Б. ЧЕРЕЗ САД-ВИНОГРАД

1. Через сад-виноград викопана…*
Та й побігла Таня та й до Вані боса.
2. Та й прибігла на поріг, та й ножкою туп, туп:
– Вийди, вийди, мой Ванюшка, бо я уже тут, тут.
3. Та не вийшов Ванюша, але його мати:
– Бідна моя головочка, й невістка маленька!
4. Чи велика, чи маленька – беріт ї до хати,
Як не буде знати, будем научати.
5. Суда – круть, туда – круть, на затилні двері:
– Просим, просим, невісточко, до нас, до вечері!
6. – Я й не хочу вечеряти, вечеряла вдома,
Я лиш прийшла відвідати, чи є Ванюша дома.
7. – Ой є дома, ой є дома, запарює квашу –
Укріп гріє, муку сіє – запарює квашу.
8. Не вдаласа тота кваша, гречаники збігли,
– Коби ж мені Бог поміг та й ту Таню встріти!
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* Незрозуміле слово.

У розмові з О. Харчишин В. Панько зауважив, що незрозуміле слово могло бути «по-
стать», а на моє припущення, що це «фоса» (від нім. «рів, канава»), – цілком із цим по-
годився.
Зап. В. Панько від Лупашко Марії Дионисівни у 1969 р. (жительки с. Дану Глодянського р-ну) // Панько, 1997, 
с. 178.

6.В. ВІД ЇВАНА ТА Й ДО ҐЄНІ ВИКОПАНА ФОСА

1. Від Ївана та й до Ґєні викопана фоса,
Куда бігла, жибоніла тота Ґєня боса.
2. Та й прибігла під віконце та й ніжкою туп, туп:
– Вийди, вийди, мой Ванюша, бо я є вже тут, тут.
3. Та й не вийшов мой Іван, вийшла їго мати:
– Як хто хоче невісткой бути, най війде до хати.
4. Я не хочу невісткой бути, лиш води нап’юса,
Кажут люди – файний хлопец, най хоч подивлюса.

«Коли пряли, то й співали. Не казали «парованки», казали «паруют». А чи я пом-
ню?»
Зап. О. Харчишин 2.09.2005 у с. Лупарія Ришканського р-ну від Шуляк Євгенії Василівни, 1921 р. н., с. Сорока 
Мала, 4 кл. осв.
Вар.: Гнатюк, с. 214–215 (гаївка);  Колесса І., с. 175 (весільна); Дей, с. 209–210; Харчишин, с. 60–61 (гаївка).

   7. ТЕКЛИ РІЧКИ, БРИНІЛИ

1. Текли річки, бриніли
До той Гані, до Сіми.
Є в той Гані вишний сад,
Там парубків цілий склад.  }2

2. Вони пили, гуляли,
Мед-гурівку складали.
Лиш той Гандрей більше склав,
Туту Ганю сподобав.  }2

Зап. О. Харчишин 28.08.2005 у с.Стурзовка  Глодянського р-ну від Кислого Андрія Яковича.
Вар.: Леся Українка, с. 25 («Бриніли річеньки, бриніли» – купальська).

8. НА ГОРБОЧКУ ДОЩИК СПАВ

1. На горбочку дощик спав,
Як той Андрей з коня впав,
На горбочку дощик спав,
Як той Андрей з коня впав,
Тарара-райда, тарара-райда,
Як той Андрей з коня впав*.
2. Ой він впа/у/в та й лежит,
Ніхто їго ни держит.
3. Ой прибігла тота Ганя,
За ручечку підняла.
4. За ручечку підняла,
Й дудомочку й повела.

* Усі строфи розспівують аналогічно.
Зап. О. Харчишин 28.08.2005 у с. Стурзовка Глодянського р-ну від Кислого Андрія Яковича.

3. Ой той Андрей граї,
А Ганя гуляї.
Нехай мою (ж) тоту Ганю
Ніхто не займаї.  }2

4. Бо як  тикі займе – 
На порозі впади,
Буде ж мої білі ручкі 
Сім год споминати. }2
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9.А. ОЙ ГАЙ, ГАЙ, ЗАШУМІВ ГАЙ

1. Ой гай, гай, зашумів гай.
Зашуміла ліщина, заплакала дівчина, чогос мені жаль.
2. Ой жаль, жаль, ще й немалий,
Бо приїхав той Петя на сивім куні.
3. Як приїхав, шапочку зняв:
– Серце-Марусю, я з коника впав.
4. Ой упав-упав, чуть са не вбив,
Серце-Марусю, не плач, не тужи.
5. – Ой як мені та й веселій бути,
Любив мене той Петя – не можу забути.  }2

«Я не знаю, чи ще є, чи вже нема більше. [Це з вечорничних?] – Та! Це з вечерниц».
У Марамонівці побутувала на вечорницях до початку 1950-х рр.

Зап. О. Харчишин 26.08.2007 у с. Марамонівка Дрокіївського р-ну від Нагірняк (Кривої) Анастасії Павлівни, 
1930 р. н., с. Марамонівка, 4 кл. осв.

9.Б. ОЙ ГАЙ-ГАЙ, ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ

1. Ой гай-гай, зелений гай,
Зашуміла ліщина, заплакала дівчина, типер мині жаль. }2
2. Ой, жаль-жаль, жаль нималенький:
Приїхав миленький на сивім кони. }2
3. Як приїхав, шапочку зняв:
 – Серци-дівчино, я з коника впав. }2
4. Ой впав-впав, чуть ни забився,
– Серци-дівчино, не плач, не журися. }2

Водять гаївку в колі, у середині якого ходить пара в протилежний до руху кола бік. 
Далі граються, як у «хусточку».
Зап. Н. Пастух 25.06.2006 у с. Сивороги Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. (Сх. Поділля) від Іванової Галини 
Петрівни, 1941 р. н., с. Сивороги, сер. спец. осв., пасічник; Ільницького Ернста Денисовича, 1938 р. н., м. Вінківці 
Вінковецького р-ну Хмельниц. обл., сер. осв.

10. ОЙ З ВИШНІ, З ВИШНІ ТА НА КОЛОДУ

1. Ой з вишні, з вишні та на колоду,
Та впала Женя по шию в воду. }2
2. – Ой Женю, Женю, ни топи душу,
Скажи по правді, кого ти любиш. }2
3. – Вой, ни люб’ю, дурню, бо дуружіце,
Ни люб’ю шуму, бо шумуїце.  }2
4. Люблю той медочок, бо солоденькій,
Люблю Васюню, бо молоденький. }2

Зап. О. Харчишин 25.08.2007 у с. Чапаївка Дрокіївського р-ну від Паламарчук Паладії Олександрівни, 1939 р. н., 
с. Котово Дрокіївського р-ну, 4 кл. осв.
Вар.: Панько, 1997, с. 181. («Через пень, через пень та через колоду» (2 строфи) зап. Я. Мироненко у 1975 р. у 
с. Дану від Можилян Ольги).

11.А. ОЙ ЛЕТІЛА ПАВА, НА ВОРОТА ВПАЛА

1. Ой летіла пава, на ворота впала,
Шо та Ліда, шо той Вітя – вони собі пара.
2. Хоть пара, хоть не пара – муси бути пара,
Бо та Ліда Вітьови баюр засукала.
3. Засукала, зав’язала йа в штирнацять ґудзів,
А він її подарував горнец кукурудзів.
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4. Горнец кукурудзів, ще й і мірку проса,
Купи собі черевичків та не ходи боса.
5. Купи собі черевичкі з жовтими пряжками,
Та й не ходи по морозі білими ніжками.
6. Закурівса дим, дим йа з нової бочкі,
Купив Вітя тутій Ліді золоті куточкі.
7. Носи, носи ти, Лідусю, а я другі куплю,
Лиш не кажи свої неньці, шо я тебе люблю. }2

Зап. О. Харчишин 26.08.2007 у с. Марамонівка Дрокіївського р-ну від Нагірняк (Кривої) Анастасії Павлівни, 
1930 р. н., с. Марамонівка, 4 кл. осв.

11.Б. ОЙ ЛИТІЛА ПАВА

1. Ой литіла пава, на воротях впала,
Відокрила китайочку та й защибетала. }2
2. Ой чи вийшла дівка, ой чи вийшов хлопиц,
Ой вийшла дівчина – молода дружина. }2
3. Пара чи ни пара, мусим парувати,
Ой той Коля у Валюсі буде ночувати.  }2
4. Перву нічку на припічку. а другу на лавці,
Трету нічку у садочку, у тім барвіночку. }2

Рибак К.: «То мама розказувала, шо на вечерницах, да».
Зап. Н. Пастух, О. Харчишин 9.08.2006 у с. Кодряни Окницького р-ну від Рибак Клавдії Андріївни, 1950 р. н., 
с. Шофрінкани Єдинецького р-ну, сер. спец. осв., худ. кер-к фольк. гурту «Кодрянка»; Когут Євгенії Андріївни, 
1930 р. н., с. Кодряни, 2 кл. осв.

11.В. НАДЛИТІЛА ПАВА, СЕРЕД СЕЛА ВПАЛА

1. Надлитіла пава, серед села впала,
Там молода дівчина кутаси в’язала.   }2
2. Нав’язала ж вона дваціть чтири ґудзі,
Обіцяв їй якись там корець кукурудзи.  }2
3. Корець кукурудзи ще й півкірця проса:
Купи собі черивички та й ни ходи боса. }2
4. А як сії сходиш, я ще другі куплю,
Но не кажи своїй мамі, шо я тибе люблю.

У с. Сивороги побутує як гаївка.
Зап. Н. Пастух 25.06.2006 у с. Сивороги Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. (Східне Поділля) від Колесникова 
Олександра Івановича, 1918 р. н., с. Вільхівці Новоушицьк. р-ну, з двох років – у с. Сивороги, 7 кл., колиш. робіт-
ника.
Вар.: Дей, с. 215.

12. РУБАЙ ДУБА, СІЧИ ДУБА, ЙА В ДУБІ ГОРІВКА

1. Рубай дуба, січи дуба, йа в дубі горівка,
Яка в того Тодира здогодлива дівка.  }2
2. Як начала говорити, словами мастити,
Мусів Петя з коня злісти, гурівкі купити. }2
3. Купи, купи гурівочкі за багато грошей,
Бо я тебе полюбила, бо ти мій хороший. }2

Зап. О. Харчишин 26.08.2007 у с. Марамонівка Дрокіївського р-ну від Нагірняк (Кривої) Анастасії Павлівни, 
1930 р. н., с. Марамонівка, 4 кл. осв.
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13. ДЕ Ж ТИ, ДУБЕ, РІС, РІС, ШО НЕ РОЗВИВАВСЯ

1. Де ж ти, дубе, ріс, ріс, шо не розвивався?
Де ж ти, Ваня, начував, шо не розував(ся)? }2
2. А я в лісі ріс, ріс, та ще й зима була,
А я в Мані начував, сама дома бул(а).  }2
3. Першу нічку на припічку, другу на лавочці,
Трету нічку йа в садочку на тім білиноч(ку). }2
4. Закуривси чорний дим йа з нової хати,
Заплакала ж тота Маня ни з думкі, ні з гад(ки).}2
5. Закуривси чорний дим йа з нової бочкі,
Заплакала ж тота Маня з темненької ноч(кі). }2

Зап. О. Харчишин 2.09.2005 у с. Малиновське (Балан) Ришканського р-ну від Колинківської Марії Макарівни, 
1930 р. н., с. Балан, 4 рум+4 рос. кл. осв.; Колинківської Марії Іванівни, 1931 р. н., с. Балан, 4 рум.+4 рос. кл. осв.

14. ЗА ВИШНОВИМ САДОМ

Ми співаєм на дівчьину і на хлопця:
За вишновим садом
Три зирниці радом,
За вишновим садом
Три місяці радом. 
А три місяця – три хлопця,
А три зирниці – три дівки.
Того Василя взяти –
З тов Женьов звінчяти.
Ох, явир, явирочки,
Обоїх звінчяти.

Зап. Л. Горошко 19.08.2007 у с. Слобода-Кишкаряни Синжерейського р-ну від Лиховецької (Трінки) Єфросинії Василів-
ни, молдаванки, 1950 р. н., с. Кишкаряни, з 1968 р. – вийшла заміж за українця у с. Слобода-Кишкаряни, 7 кл. осв.
Вар.: Ходак., с. 104 (купал.); Присяж., с. 101 (купал.); Щетин., с. 27–28 (маслянична).

15. «ДАВАТИ ДЯКА»

ОЙ У ЛІСІ НА ГОРІСІ

Ой у лісі на горісі роса на листочку,
Та й дякую вам, дівчата, за цу співаночку.
Та й чи пара, чи не пара, а ви спарували,
Та й дякую, вам, дівчата, шосисть заспівали!
Щоби ви, дівочки, щастя-долю мали,
Та й дякую з Федьом файно заспівали!

Зап. В. Панько 26.07.1998 у с. Малиновське Ришканського р-ну від Каленюк М. І. // Панько, 2009, с. 105.
Дослідник вважає, що таку пісню виконували хлопець із дівчиною у знак вдячності за те, що їх «спарували» – 
звичай «давати дяка».

16. ДЗІНЬКУЄМ ВАС, ДІВЧАТА

Дзінькуєм вас, дівчата,
Цею співаночкою!
Ни за то, шо співали,
За то, шо з файною дівчиною спарували!

Ці слова хлопець проказував після того, як його «спарували».
«Парували, як прядеца зимою. А зараз вже ни роблят клаки».

Зап. Н. Пастух, О. Харчишин 23.08.2008 у с. Верхні Халахори (с. Халахори де Сус) Бричанського р-ну від Соловей 
Ганни Дмитрівни, 1932 р. н., с. Верхні Халахори, 7 кл. осв.
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17. «ХТО НЕ ДАЄ ДЯКА»

НЕСУТ КАТЮ НА РУКАХ

Несут Катю на руках,
Течут шмарки по зубах,
А пес підбігає
Та їх фостом втирає.
З того кута на сей кут
Жаба перелізла,
Хто не дає дяка –
Голова облізла!

Панько, 2009, с. 106.
Дослідник вважає, що так співали тому хлопцеві чи дівчині, які не подякували спеціальною піснею, тобто не 
дали дяка.

18. ВІД КЕРНИЦІ ДО КЕРНИЦІ ВІКОПАНІ ВОЧІ

І проспіваєм це всьо на них та й тоди кажем: «Кажіт «дякувать»!» Хлопец каже «дяку-
вать», а вона не хочє казати. Е-е-е-е, як не хочеш, щяс ми задзінькуєм:

Від керниці до керниці вікопані вочі,
Та Марія з тов Їваном ходят біз сорочьки!

І сміємоси вже з них!
Зап. Л. Горошко 19.08.2007 у с. Слобода-Кишкаряни Синжерейського р-ну від Лиховецької (Трінки) Єфросинії 
Василівни, молдаванки, 1950 р. н., с. Кишкаряни, з 1968 р. – вийшла заміж за українця у с. Слобода-Кишкаряни, 
7 кл. осв.
Виконавиця не може пояснити змісту зачину через перекручене слово «вочі». Правдоподібно, що первісно мало 
бути «Від керниці до керниці викопана фоса», що означало з’єднання двох водних джерел – символіка парування.

ОБРЯДОВІ КОМЕНТАРІ

№ 1.
«На вечорницях було, як я ще була дівчиною. Колись сіяли прядиво, та йшли на 

клакі. Та пряли. Хлопець тримав кужівку, а ми, дівчата, пряли. І вот, знают, шо вже той 
хлопець ходи зо мною, чи знали, що бідна дівчина, а хлопец багатий, то заспівали йму: 
«Сундук рімненькій,/ Коля файненький./ Скриня горбата –/ Валя шмарката». А буває, 
що заспівали, що вона файненька… А тоди, знаєте як. Як заспівали файно, то він каже: 
«Спасібо», та й вона каже так. А як він не хоче, бо вона бідна, то ми співали: «Скриня 
рімненька –/ Валя файненька,/ Сундук горбатий –/ Коля шмаркатий». Було це, було. 
Робили ми це».
Зап. О. Харчишин, Н. Пастух 22.08.2008 у с. Білявинці Бричанського р-ну від Єдинюк (Халус) Надії Георгіївни, 
1933 р. н., с. Білявинці, 4 кл. осв.

№ 2.
«На вечорницях парували. Такі старші жінкі співали такє дурне і дітей парували: 

«Як той голуб за голубкою…/ Як той Ваньок на капусту ворав,/ Так ту Дуню за погони-
ча наймав…» [Сміються – О. Х.]. Я була малесенька, мала десь три годи. Вже не помню.

– А як ті пісні називали?
– Та парували, казали! Спеціально парували! Дзєнькували, казали, чи як? Дітей па-

рували, дівок вже великих з парубками тоже».
Зап. О. Харчишин, Н.  Пастух 20.08.2007 у с. Николаївка Синжерейського р-ну від Репій Надії Іллівни, 1932 р. н., 
с. Николаївка С., 5 кл. осв.
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№ 3.
«[Чи знаєте ви такі пісні, коли парували хлопця і дівчину, десь на вечорницях, кла-

ках?] Було тут, це я знаю! Це були кладкі такі вечерами, там молодьож собираласа. Чи 
вишивали, пряли нитки. І парували дівчину з хлопцом. Там разні пісні. Но я на ці ве-
черниці не ходила…[То всерйоз парували, чи на жарт?] Та так, на жарти. То дівчина 
стіснялася, бо її парували з хлопцем, може буть, не з тим, який їй нравитца. В мене була 
сестра, то вона май ходила, а я не ходила, кончила школи… [А не казали, що ті пісні – 
це «парованки»?] Аякже, казали! Я даже помню, шось: «Ой добра мамалиґа з молоком, 
Ой добра пара – Аня з Іваном!». Ось так. Шото такоє перевертали і парували дівчат. Як 
дівчині подобалоса, то вона сміяласа, весела була. А як бувало, дівку парували з якимсь 
таким старим, поганим, то вона відверталаса і була недовольна. [А вона щось мала від-
співувати?] Ні, вона мовчала».
Зап. О. Харчишин, Н. Пастух 24.08.2008 у с. Білявинці Бричанського р-ну від Барташевської Катерини Іванів-
ни, 1925 р. н., с. Верхні Халахори Бричанського р-ну, колиш. вчительки. 
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Українські народні прислів’я  
та приказки Берестейщини
із зібрання Володимира Крачка

Ігор ГУНЧИК

Моє перше знайомство з В. Крачком відбулося 
майже десять років тому в Бресті – тихому й 

затишному, але водночас чималому – більш як трьохсоттисячному – місті Південно-
Західної Білорусі. Воно розташоване біля самого кордону з Республікою Польща 
в дуже мальовничому місці, де в Західний Буг впадає її права притока – річка Му-
ховець. Це літописне містечко колись слугувало військовим форпостом Галицько-
Волинського князівства для його оборони від набігів ятвягів та інших небезпечних 
племен із півночі. У радянські часи Бресту, який увійшов до складу Республіки Біло-
русь, було надано статус міста-героя за відважну відсіч, яку вчинив під час Другої 
світової війни 22 червня 1941 р. військовий гарнізон Брестської фортеці німецьким 
військам, що напали на Радянський Союз. У післявоєнний період на території Брест-
ської фортеці, на якій ще у давні часи були розміщені князівський замок, дитинець 
і порівняно недалеко – Братська церква, де 1696 р. була прийнята Брестська унія, 
для ідеологічної пропаганди за рішенням радянського керівництва було збудовано 
величний Меморіальний комплекс, який мав би символізувати силу, незламність 
радянської армії та соціалістичного суспільства.

На той час я працював у Брестському державному університеті імені О. С. Пуш-
кіна (далі БрДУ. – І. Г.) і викладав українську мову та літературу на філологічному 
факультеті, на відділенні україністики, яке було відкрито 1996 р завдяки напо-
легливим зверненням до столичної влади представників багаточисельної місцевої 
української громади, а також за безпосередньої активної участі Лідії Савівни До-
рошко – кандидата філологічних наук, тогочасного доцента БрДУ, голови Укра-
їнського науково-педагогічного товариства «Берегиня».

З першої нашої розмови, що відбулася з В. Крачком у кабінеті україністики 
БрДУ, запам’яталося, що цей чоловік, попри поважний вік, не просто цікавився, а 
випромінював юнацький запал і неабиякий інтерес до української народної куль-
тури та українського фольклору. Головним об’єктом його зацікавлень були укра-
їнські народні обрядові та позаобрядові пісні, які він самотужки записував у селах 
Берестейсько-Пінського Полісся, а подекуди й сучасної Волинської області.

Про В. Крачка відомо, що він народився 15 травня 1924 р. в селищі Дивин Коб-
ринського повіту Поліського воєводства, яке на той час було у складі Польщі, а тепер 
належить до Кобринського району Брестської області Республіки Білорусь. Був ви-
хідцем із української селянсько-хліборобської родини, що походить із Берестейсько-
Пінського Полісся, яке разом із Волинським Поліссям складають північну та пів-
денну частини єдиного у мовно-культурному аспекті регіону Західного Полісся. 
Внаслідок необ’єктивного адміністративного поділу, який здійснив після Другої 
світової війни сам Й. Сталін, провівши межу між Україною і Білоруссю вздовж річ-
ки Прип’ять, Берестейсько-Пінське Полісся опинилося у складі Брестської області. 
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Відповідно, Волинське Полісся було включене в сучасну Волинську та Рівненську 
області. Через те західні поліщуки в радянський час були розділені між собою об-
ласною та республіканською адміністративними межами, а з 1991 р. вони ще й опи-
нилися у складі двох сусідніх держав – України і Республіки Білорусь.

Спочатку В. Крачко навчався в польській загальноосвітній (повшехній) школі 
в Дивині, де закінчив сім класів. У вересні 1939 р. вступив до першого класу Коб-
ринської гімназії. Але з приходом радянської влади гімназію закрили, і хлопець 
опинився у п’ятому класі Дивинської російської середньої школи, де провчився 
два роки. 1941 р. закінчив курси української мови і Кобринське ремісниче учили-
ще, здобувши фах фотографа. У роки війни служив особистим фотографом ко-
мандувача Біломорського військового округу при штабі Військово-повітряних сил 
Червоної армії. Після демобілізації закінчив вечірню середню школу в Дивині, а 
згодом – Горохівський сільськогосподарський технікум. Працював за фахом на по-
саді головного бухгалтера у різних установах Берестейщини та Волині.

На початку перебудови В. Крачко очолив ініціативну групу зі створення Україн-
ського громадсько-культурного об’єднання на Кобринщині. У лютому 1990 р. на 
обласній установчій конференції його обрано заступником голови правління цього 
товариства. На теперішній час – пенсіонер, мешкає в Кобрині – районному центрі.

Перші записи народнопісенних зразків, як стверджував сам Володимир Мака-
рович, здійснив ще 1945 р., відповідно останні датовано 1999-м. Унаслідок наполе-
гливої роботи збирач сформував і упорядкував рукописний збірник народних пі-
сень «Скарбниця Полісся», куди увійшло понад 600 записів фольклорно-пісенних 
текстів із сучасної Брестської та Волинської областей.

Упродовж шістдесятип’ятирічного періоду, окрім українських народних пі-
сень, В. Крачко також записував західнополіські прислів’я та приказки. Ці паре-
мійні утворення він фіксував головно на території Берестейської-Пінського По-
лісся і метафорично називав їх «мово-скіпами». Рукописна збірочка, яку передав 
мені для публікації збирач, включає 269 одиниць записаних паремійних текстів, 
які порубриковано на 33 підрозділи. Прислів’я та приказки написані чітким калі-
графічним почерком темно-синьою ручкою на восьми сторінках тонкого зошита 
у клітинку, що був надрукований ще в радянські часи Добрушевською паперовою 
фабрикою «Герой праці».

У пропонованій публікації збережено тематичний поділ прислів’їв і приказок 
В. Крачка за тридцятьма трьома «підрозділами». Зрозуміло, що таке упорядкуван-
ня поступається, скажімо, науковій опорно-гасловій систематизації паремійного 
матеріалу, яку використав І. Франко при укладанні «Галицько-руських народних 
приповідок». Але головна цінність цієї добірки – в самих зафіксованих текстах 
прислів’їв і приказок, які є правдивим фольклорним матеріалом одного з найці-
кавіших у фольклорному плані етнографічних регіонів України і в яких відобра-
жені ментальні та світоглядні осбливості його автохтонних мешканців – західних 
поліщуків.

Про зиму
1. Морозе, морозе, ходи куті їсти!
2. Морозе, морозе, тріщи не тріщи, бо вже минули Водохрищи!
3. На свято Ганки сядай у санки та їдь до коханки.
4. На свято Громниці циган кожуха продав ще й рукавиці.
5. На свято Громниці нап’ється півень водиці.
6. На свято Громниці ще половина зимиці.
7. Сави й Варвари ночей урвали.
8. Сонце на літо, зима на мороз.
9. Як на Громниці не нап’ється півень водиці, то на Юрія не наїсться волик травиці.
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10. Як на Миколу корінь озимий живий, то урожай буде неблагий.
11. Як Різдво на воді, то Новий рік на льоді.

Про весну
12. Верба – таке дерево, що перше розвивається і останнє лист губляє.
13. Добре яєчко до свята, а ложка – до обіду.
14. До Миколи не сій гречки ніколи, не сій гречки, не стрежи овечки.
15. На святого Юрія нема сіна тільки в дурня.
16. Чує весну горлиця, сидячи пуд окном на черешні.
17. Як настане Вербниця, то й вся бида вернеться.

Про биду
18. Бида биду перебуде: одна мине, десять буде.
19. Бида не ходить по лісі, але по людській стрісі.
20. Кожного своя бида гризе.

Про молодість
21. Молодость – радость.
22. Молодость думає, що вона всі розуми поїла, та й старших не слухає.
23. Молодость броду не питає – і бреде, і пливе без спросу.
24. На кожну ничку із-за тої кішки сім верст пішки.
25. Нам молодим цілину-новицю орати та й пшеницю сіяти.
26. Нема в селі молодьожі та й веселості нема.
27. Не спитавши броду, не смій лізти в воду: чи ти молодий, чи старий.

Про чоловічу вдачу
28. В добрих батьків добрі і дітки, але в сім’ї не без виродка.
29. Не намочиш гузна – не йметься рибка ні одна.
30. Под лежачий камень вода не тече.
31. Яблуко од яблоні котиться недалеко.
32. Яке коріння, таке й насіння.
33. Як дбаєш, так і маєш.
34. Як постелиш, так і виспишся.
35. Як ми навчаємо, так ми і маємо.

Про сім’ю і долю
36. Дитина того болю не може одчути, що рідна мати, бо дитячої крові у мами немає, 
а мамина кров у дитині є.
37. Мама – то є мама: вона рідній дитині частку неба перехватила би.
38. Одна дитина – не дитина, дві дитини – пов дитини, тільки три дитини – дитина.
39. Одна жінка і я – то не сім’я, сім душ і я – ото справжня сім’я.
40. Яку мама долю мала, таку й мені дала.

Про чоловіка з великої букви
41. Був там, де Макар телят не пас, за ним там і добро, і лихо ходило.
42. Куди не піде, за ним золотиї верби ростуть та червінці котяться.
43. Людина маленька, але жвавенька: вся в русі, вся в діях, вся в роботі.
44. На тому чоловіку можна би мур мурувати.
45. Нехай смерть чи то життя, аби з тобою на все буття.
46. Один вин тилько знає, на чим світ стоїть.
47. Очи бояться, а руки роблять, та ще й як.
48. О, цьой чоловік не дасть ні собі, ні комусь в кашу плюнути.
49. Старий віл борозди не зіпсує, виведе прямо до конця.
50. Так ходить по селі, ніби на голові миску з борщем носить
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51. Хазяйське око напасе і коня, і вола.
52. Чия душа часноку не їла, тая і тільки тая не буде смердіти.

Про пияків, рибаків і дурнів
53. Нині вчені світом керують, а дурні та пияки тільки трублять в кулаки – ні толку, 
ні ладу.
54. П’яний прямо свічки не поставить.
55. П’яниця з розумом ще проспиться, а дурень – ніколи.
56. Риба не та, що у ріці, а та, що у руці.
57. Хто кумить та свашить, той все своє з дому тащить.
58. Хто п’є та ще й рибачить, мало коли він хліба побачить.
59. Хоч мучусь та й маюсь, але не каюсь (П’яниця).
60. Що в тверезого на умі, те у п’яного на язиці.

Про людей-пустоцвітів
61. Виросла як тополя, а дурна, як квасоля: ні ладу, ні прикладу.
62. Дурнів не сіють, не жнуть: вони самі родяться.
63. Дурням закони не пишуть.
64. Зостав дурня молитися, він лоба собі розіб’є.
65. Зійшлися дурний Яким з дурним таким.
66. Обіцянка – цяцянка, а дурному радость.
67. Отакий собі Іван: і не людям, і не нам.
68. Пошли дурного, а за ним ще й другого.
69. Той, що не має царя в голові.
70. Ліпше з розумним згубити, як з дурним знайти.
71. Не хваліте його, бо з перехвалених груш дуже кислий навар.

Про дівчину
72. До тої дівчини навіть на козі не под’їдеш.
73. Ще не було відро повне, я сльозами долила.
74. Сльозьми горю не поможеш.
75. У дівчини волос довгий, розум короткий, а серце м’яке.

Про одруження
76. Запалився йому хвіст – женитися.
77. Коли сироті женитися, тоді ніченька малая.
78. Сова-жона – не сова, аби з другого села.
79. Хоча і страшна рана, але до весілля заживе.
80. Хоч крива та ще й горбата, аби червінцями багата.

Про подружжя
81. Куди голочка, туди й ниточка.
82. Не кайся, рано встаючи й рано оженившись.
83. Хто рано встає, тому сам Бог подає.
84.Чорт сім пар мештів стоптав, поки пару собі знайшов.

Про життя-буття
85. Мудра жона, як є міх пшона, а як нема ні зерна, то і жона – мізерна.
86. Цілий рік твій полин був на споді, а зверху мед, а тепер полин переборов мед.
87. Ти до мене рік ходив, усе медом обливав, а тепер час такий настав, що ти сам по-
лином став.
88. Як муки скриня, то навіть свиня – господиня.
89. Як не розлучаються ріка з берегами, так і нас ніхто не розлучить!

З  П О Л я  ф О Л Ь К Л О Р У  Й  Е Т Н О Г Р А ф І Ї
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Про свекруху
90. Моя свекруха була недбала та й нічого свого не мала.
91. Свекруха в дом – все вверх дном.
92. Свекруха – собачюха, невістка – собача кістка.
93. Обоє рябоє, бо жінки двоє.

Про те, хто як живе
94. Живемо, як горох при дорозі: хто не йде, той рвоне.
95. Живуть же люди, як у Христа за пазухою.
96. Живучи в купі, не болить у пупі.

Про гроші
97. Гроші – лихо, але ще більше лихо, як їх нема.
98. Найбільший ворог – то наш язик та гроші.
99. Хочеш нажити ворога – позич тільки гроші.
100. Хто платить, той і музику заказує.
101. Як комусь платиш, так і тобі буде заплачено.

Про багатих людей
102. Багачеві навіть чорти дитя колишуть, а бідному сам Бог не хоче.
103. Кому ведеться, то й півень несеться, кому ж не ведеться, курка нестись не хоче.
104. У багатих людей вище натура, як культура.

Про панів та панство
105. Багатий пан бідному не спогадає.
106. Видно пана по халявах.
107. Всім женцям жати, а нам з тобою на межі лежати.
108. Од милого пана та й милая рана.
109. Пани з панами б’ються, а у мужиків чуби тріщать.
110. Як направдишній пан, то оддасть воли, ненаправдишній – не оддасть.

Про голод
111. Голодній кумі хліб на умі.
112. Кому що, а курці – просо.
113. Не наївся, то й не налижешся, перед смертю не надишишся.
114. О, так пообідав, що й живіт не відав.
115. Ситий голодному не повірить.
116. Хліб, сіль та вода буває, значить голоду немає.
117. Ще тоді не біда, як є кропива, щавель та лобода.

Про те, на що надіятись
118. Потрібний, як в мосту дирка.
119. Думка-надія людей на світі держить.
120. Жити так, щоби на остатку не достати із шнурка кроватку.
121. Життя, як колесо і шпиця: що нині зверху, то завтра буде знизу.

Про свою хату
122. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля.
123. Хата без догляду, як і людина, поступово вмирає.
124. Чужа хата такая, як свекруха лихая.
125. Що інша хатка, то й інши порядки (повадки).

Про правду та брехню
126. Гірка правда найсолодша за найсолодшу брехню.
127. Лихому Миколі правда в очи коле.
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128. Пойдеш з брехнею, увесь світ пройдеш, но назад не вернешся, а з правдою, куди 
б ні пішов, обов’язково вернешся.
129. Хліб-сіль їж, прямо в очи правду ріж.
130. Оту правду добре б сказати, а ще й ліпш – промовчати.

Про те, як треба жити
131. Добрі люди завжди чують, де брехнею пахтить.
132. Люди мають мніго очей, а одна людина тілько двоє.
133. Люди живуть та й хліб жують, водою запивають.
134. Порядній людині треба, щоби права рука завжди була холодна, а ліва гаряча, 
тільки од самого серця, а не голови.

Про воєнне лихоліття
135. Война правди не знає.
136. Войну перебути, то не мед з калачем їсти.
137. Інша влада приступає – сама скрипка інше грає.
138. Кому направдишня война, а кому – матьонка родна.
149. Нема гірше ката, як брат проти брата, ото найправдишня война.

Про любов до братів наших менших
140. Дай, Боже, нашому теляті та й самого вовка з’їсти.
141. Добрий хазяїн в мороз і собаки на двір не вижене.
142. Паску і кішка любить, не то щоб людина.
143. Не гони коня батогом, а гони його овсом.
144. Чия би корова мичала, аби твоя мовчала.

Про пісні
145. З пісні слова не викинеш.
146. І риба би співала, якби голос мала.
147. Співай пісні, хоч трісни, аби їсти не просив.

Про страхи
148. Ляканая вороняка лякається і корча.
149. Тоді стайню замкнули, як вже воли вкрали.
150. У страха надто великі очи.

Про ліки
151. З хворобою треба боротись, а не ждати чи кликати її.
152. Вийшов такий, ніби цілий день горох молотив.
153. Не клич вовка з лісу, а хвороби к бісу: хвороба й сама прийде.
154. Не купуй кота в мішку, а ліків в келішку.
155. У кого що болить, той про те і говорить.

Про смерть
156. Бог на небі, думи за горами, а смерть за плечами.
157. Вік живи, вік учись, а дурнем помреш.
158. Вже йому потрібні лопата, чотири дошки і землі трошки.
159. Все має свій початок, а значить і свій конець.
160. Здається, що не вік прожив, а в одні двері увійшов, а в другі вийшов.
161. Коли люди самі тонуть, чипляються один за одного і в бездоння тягнуть.
162. Ті, хто багато знає, чомусь недовго живуть.

Про те, що було чи не було
163. Було не було, та не кажите, що брешу: за що купив, за те і оддаю.
164. В селі новина йде по плоті, а в місті – тільки по дроті.
165. Всі хочуть мовчати, а ми повинні отаке слухати.

З  П О Л я  ф О Л Ь К Л О Р У  Й  Е Т Н О Г Р А ф І Ї
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Берестейські прислів’я
166. Вовка ноги кормлять.
167. Вовк козі не приятель.
168. Ворон ворону очи не виклює.
169. Гусак свині не брат.
170. Добра собаці й муха.
171. З’їж і вола – одна хвала.
172. Кожен кулик своє болото хвалить.
173. Крук крукови очи не виклює.
174. На порожню кістку сорока не сяде.
175. Не голодна корова, коли в яслах солома.
176. Не завжди в кота масляниця, бувають і пісні дні.
177. Не треба міняти бика на індюка.
178. Не хочеш їхати – пішки іди.
179. Око бачить, а зуб не йме.
180. Поспішиш – людей насмішиш.
181. Свиня дивиться не на Бога, а тілько на стога.
182. Свині не до поросят, коли вже її смалять.
183. Сидить собака на сіні: і сам не гам і іншому не дам.
184. Скільки вовка не корми, а його все в ліс тягне.
185. Собак перед полюванням не кормлять.
186. Солов’я байками не кормлять.
187. Чи в мороз, чи без мороза, а все ж прийде коза до воза.
188. Чи ж не ліпш один раз побачити, ніж сто раз почути?

Примовки-поради
189. Взявся за гуж, не кажи, що не дуж.
190. Коли треба їхати, тоді тілько і кобилу ший.
191. Лінівий два рази робить, скупий два рази платить.
192. Любиш з гірки спускатись, люби і з санками таскатись.
193. Людей слухай, но і свій розум май.
194. Не говори гоп, поки не перескочив.
195. На тобі небоже, що мені не гоже.
196. Не копай на кого яму, бо може статись, що сам в її впадеш.
197. Не лізь поперед батька в пекло, в рай також не торопись.
198. Не плюй в колодязь, бо колись пригодиться ще й тобі води напитися.
199. Посієш вітер – пожнеш бурю.
200. Попікся на гарячому, дмухай і на холодну воду.
201. Не в службу, а в дружбу.
202. Роботу под стил, а їду на стил, бо час обіду святий.
203. У невмілого та лінивого руки не болять.
204. Хочеш їсти калачи, поменш лежи на пічи.
205. Хто людям годний, той ніколи не голодний.
206. Сім раз поміряй і лише на восьмий одріж.
207. Скажи мені, хто твій друг, скажу тобі, хто ти.
208. З ким поведешся, од того й наберешся.
209. Тихше їдеш – далі будеш.
210. Цінуй чуже, але і свого не попускайся.
211. Чи ти бідний, чи багатий, був би хлопець нежонатий.
212. Якби знав, де впадеш, подушечку подослав би.

Приповістки
213. Банки лікарськи не тримаються на здоровому тілі – падають.
214. Баба з воза – для коня легше.
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215. Береженого і сам Бог береже.
216. В гостині добре, а дома ліпше.
217. Відомо і без попа, що в неділю свято.
218. В тісноті, та не в зневазі.
219. В тихому болоті чортяки водяться.
220. Горбатого лише сама могила випростує.
221. Дармовому коню в зуби не заглядають.
222. Де тонко, там і рветься.
223. Діло йде, контора пише, каса гроші видає.
224. Дійсно сміється той, хто сміється останнім.
225. До пори збан воду носить, а як вухо одірветься – лихо жбанові складається.
226. Дорога дорожша за все: дорога пригоди несе.
227. Дорівнялася б свиня до коня чи бика, але шерсть тут не така.
228. До суду двоє хваляться, після суду тілько один.
229. Жебракам пожар не страшний: вони пойдуть в друге село.
230. За моє жито та й мене побито.
231. За одного битого сім небитих дають, та й не беруть.
232. З великої хмари малий дощ буває.
233. Земля не горить, не коротшає і не старіє.
234. Кашу маслом не зіпсуєш, коли воно не для машин.
235. Козацькому роду нема переводу.
236. Кожен по-свойому з розуму сходить: один сміється, другий плаче.
237. Куди не кинь, усюди – клин.
238. На одному місці і камень обростає.
239. Назад тілько раки ходять (повзають).
240. На те і щука в ріці, щоб карась не дрімав.
241. Не все те золото, що світиться та блищить.
242. Не мала жінка клопоту – купила порося.
243. Непрошений гость – гірше татарина.
244. Не святі горшки ліплять.
245. Не так страшний чорт, як його малюють.
246. Одклад не йде в лад.
247. Одна голова – добре, а дві – ще ліпше.
248. Од туку дає Бог муку, а од квасу дає прикрасу.
249. Погана та пташка, що свого гнізда не пильнує.
250. Своя баклажка ніколи не тяжка.
251. Скільки можна товчи воду в ступі?
252. Старі ворогують, а молоді кохаються.
253. Старость – не радость, а горб – не користь.
254. В ногах правди нема.
255. Там тілько добре, де нас нема.
256. Тиха вода греблі рве.
257. То ще квіточки, ягодки будуть потім.
258. У багатьох няньок дитина без носа.
259. У нього аж сім п’ятниць на тижні.
260. Хоча піп людей карає, але і сам гріхи має.
261. Хоч бідний аж голий, аби хлопець веселий.
262. Хлопця от колиски до зброї тягне, а дівчину – до кухні.
263. Хто дороги простує, той рідко вдома ночує.
264. Чим би дитина не тішилась, аби не плакала.
265. Чого нема, того й хочеться: зимою – снігу, в осені – дощу.
266. Чому вже бути, того й не минути.
267. Що з воза впало, те й пропало.
268. Що скоро робиться, те сліпе родиться.
269. Язик до Києва доведе, але – язик і до кия доведе.

З  П О Л я  ф О Л Ь К Л О Р У  Й  Е Т Н О Г Р А ф І Ї
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З легенд і переказів села Скулина

Олекса ОШУРКЕВИЧ

Доречно, очевидно, навести тут фрагмент зі спо-
гаду Ольги Косач-Кривинюк про поїздку у 80-х 

роках XIX ст. членів родини Косачів – Лесі з матір’ю, братом Михайлом і сестрою 
Ольгою у село Скулин, зокрема у лісове урочище Нечимле: «У дядька Лева ми про-
були три дні і дві ночі, ходили геть скрізь по лісі, в бір, коло озера... Ходячи по лісі та 
коло озера, надто ж сидячи біля вогнища, почули ми багато, багато оповідань про той 
ліс, про озеро, про всяку «силу» лісову, водяну, польову та про її звичаї і відносини між 
собою і людьми»1

Нині нам відомі факти використання побутово-географічного антуражу уро-
чища Нечимлого, окремих зразків традиційно скулинської міфології у драмі-
феєрїї Лесі Українки «Лісова пісня».

Постає цілком закономірне питання: наскільки збереглася фольклорно-
міфологічна скарбівня Скулина дотепер? Під час польових обстежень нам удало-
ся виявити і зафіксувати тут близько 90 творів – легенд і переказів, інших оповідей, 
що стосуються народних вірувань, традиційно-побутової культури. Серед них 
близько 20 міфологем – сюжетотворчих оповідей, у яких мовиться про незвичайні 
події – зіткнення людини з надприродними істотами.

Зібраний регіональний матеріал дає підставу говорити, що особливо попу-
лярною у фольклорній традиції Скулина є русалка польова: тут вона виконува-
ла одну з важливих функцій – була покровителькою полів. «В кожного хазяїна був 
шнурок поля, то вони в хазяїв були, охраняли їх статки в полі» («Польові русалки»). 
Уособ ленням міфу про русалок знайшло вияв у рідкісному сюжеті про чарівний 
спів міфічної напіврибини-напівжінки («Звідки взялися пісні»). Характерно, що 
дещо подібний варіант згаданого сюжету на початку минулого століття записала 
в селі Запруддя Ковельського повіту Олена Пчілка2.

Досить колоритно окреслені у фольклорній традиції Скулина домашні духи 
– домовики, за місцевою вимовою – домові («Як домовий охраняв хату», «Бешке-
тування домового»). Та ці демонічні персонажі, як нам здається, в етнорегіоні По-
лісся є пізнішого походження.

Специфічними рисами змальований образ демона лісового царства. Зокрема, 
в одному із записів («Не подібні на людей») цей образ надто загально, точніше – ві-
зуально окреслений. Та варто нагадати, що в іншому – архівному запису, що також 
походить із Ковельщини, образ господаря лісу поданий майже в плані фантасма-
горій: «А в тому лісі Дубинському щось лякало. Чуємо, ніби заблудилася корова – реве... 
Ми думали, що пастухи згубили. Але ніби вверху щось мичить. Ми – ближче, глянули, а 
на верхів’ї йде пан – з шляпою, в чорному плащі і задирає голову. І реве бичачим голосом» 
(Зап. автор 2 липня 1993 р. у с. Дубова Ковельського р-ну Волинської обл. від Кузик 

1 Спогади про Лесю Українку / Упоряд., вступна ст. та коментарі А. Костенка. – К.: Дніпро, 1971. – С. 39.
2 Киевская старина. – 1903. – Т. 80. – Кн. І. – С. 158.



113

Ганни Яківни, 1986 р. н.). В обох випадках, як бачимо, образ лісовика виражений у 
явно описовій, смислово неозначеній формі.

На Поліссі, зокрема і в Скулині, досить поширений міфологічний мотив ла-
контропії – перетворення людини на вовка. У цьому зв’язку маємо чимало сюжетів 
про вовкулаків («Сім літ вовкулакою», «Свекор-вовк», «Вовкулак з паздериком у 
лапі»). Доцільно зазначити, що в етнокультурній традиції регіону наймення чор-
та належало до категорії табуйованих і в побутовому мовленні його часто заміня-
ли численними евфемізмами.

На всіх рівнях побутування фольклорних творів спостерігаємо їх різноманітні 
варіанти, версії – близькі і віддалені, генетичні або ж типологічні.

Характеристичною є жива трансмісія творів оповідної традиції: своєрідний 
жанровий різновид виявляють перекази-меморати. Тут, як правило, інформант 
міг робити мимовільні зсилки на відомих, талановитих носіїв місцевої традиції. 
Саме з ними нерідко пов’язана сюжетна канва міфологічних оповідей. Позначені 
локальним колоритом, ці фольклорні сюжети з цікавими варіантними видозмі-
нами становлять вартісний архаїчний пласт міфологічних уявлень і вірувань по-
ліщуків.

То ж пропонуємо увазі читачів та дослідників польові фольклорні матеріали, 
які були зафіксовані нами в 1964–1999 рр. у селі Скулині Ковельського району Во-
линської області.

1. БУРКУН-ЗІЛЛЄ І ТОЯ
То коло хати жінки садять тиї квітки – буркун-зіллє і тою. Помню, моя баба ще са-

дила.
Розказують, ходив до одної дівчини хлопець, хороший такий, але вона догадалася, 

що то – чорт. Вона і каже: «То вже чорт». Що робити? Набрала за пазуху того зіллє і жде, 
коли той чорт з’явиться. Прийшов, та ніяк не доступиться до ’ї. Тоді й каже:

– Щоб не буркун і тоя, то була б дівка моя.
Зап. 6 вересня 1990 р. від Рибачок Марії Яківни, 1919 р. н., освіта початкова.

2. БІГЛА КІЗКА ЗА ВОЗОМ
Материна мати була з Кричевич. Та й розказувала, як їхала з батьком із кошари там – 

в Кричевичах, ввечері. Позаганяли худобу, їдуть вже в село – в Кричевичі. Волами їхали. 
Вона – ззаді, а батько – поперід воли поганяє.

Аж біжить кізка ззаду. Біжить та й до воза морду кладе.
– Ой тату, дивітеся, козюня за нами біжить, на віз хоче вилізти.
Аж то каже тая кізка:
– Козюня, козюня...
Було таке колись. Були якісь чародєї.

Зап. 28 травня 1998 р. від Сачук Анастасії Данилівни, 1925 р. н. , 4 кл. освіти.

3. КОЗЮНЬО-ЧОРТ
Їхав Сидоруків батько від Соминого озера, віз трохи трави на рабрині. Вимостив ра-

брини, їде, аж бачить: біжить мале козеня навпроти. Старий Сидорук – за козеня, поса-
див на воза, їде далі. А кінь став аж мокрий. Що такоє? Важко везти. Здивувався, але їде. 
Доїжджає чоловік до села – козеня притьмом з воза і – побігло. Він:

– Козюньо, козюньо...
Оглянулося козеня і давай перекривлєти чоловіка:
– Козюньо, козюньо... А може я не козюньо?

Зап. 13 липня 1983 p. від Кравчик Марії Олексіївни, 1913 р. н., освітa вища.
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4. ЦВІТОЧКИ ПАПОРОТІ
Як то завтра Івана, то ceї ночи ходили в ліс рвати папороть. А хто найде цвіти? Ніхто. 

Як найде, то принада буде – чи то хлопця, чи дівчину принадити. Але нечиста сила вель-
ми перешкоджала, лячно було. Та якось приспособлєлися зурвати цвіток папороті.
Зап. 6 вересня від Рибачок Марії Яківни, 1919 р. н., освіта початкова.

5. ПРО ДОМОВОГО
Колись в мене був хрещоний батько, розказував, як на вуйськових маневрах прихо-

дилось по хатах ночувати. Якось кажуть йому:
– Лягай на кухні.
А на столі була ще їжа.
– А то ще тут буде хазяїн.
Ліг, а з-под печі вилазить псисько. Став чоловіком, поїв, потанцював і пушов.
В Росиї в кожній хаті був домовий. Я там бував, знаю. Якось не сплю вночі, бачу: хо-

дить по хати собака білий. А то був домовий.
– Не кпись, – каже.
Сало викрадав з бочки. Попросили – не зачіпав уже.

Зап. 23 травня 1970 р. від Зінчука Феодосія Васильовича, 1897 р. н.

6. ДОМОВИЙ – СТОРОЖ
Домовий – то сторож, який не дає нікому щось взєти.
Нема вже того діда Адамця, який мав у себе домового. Побачила якось сусідка, що 

Адамцьо запріг коня і кудись поїхав, задумала яйця з-під його курей забрати. Пробралась 
у двір, вилізла під хлівом на загату – лежать яйця. Простягла руку – а голос Адамця:

– А ти куди?
А то домовий був у виді хазяїна.
Домовий жив також у Дуньки Рижко: передала його Чухралям. Діти бачили домово-

го. Прийшла якось жінка, а він почав дітей щипати. Вона – до дітей:
– Цитьте, не буде більше чіпати.
Є домовий і в Забужанки: вони привезли його з-за Буга.

Зап. 13 липня 1983 р. від Кравчик Марії Олексіївни, 1913 р. н., освіта вища.

7. ЯК ДОМОВИЙ OXPАНЯВ ХАТУ
То давно було. Бачить жінка, що сусідська курка нисеця й нисеця.
– Вже вичатую, – думає собі, – коли хазяї підуть, а я зустануся вдома. Як всі вже ви-

бируця в поле, а я таки піду пошукаю...
Бачить: всі поїхали, хату позакривали. Пушла... А будинки були колись великі – хата, 

комора, кулешня, пристроєний покліт в кулешні. Отакі були довгі будинки. Открила 
вона хлива, тилько на вугол ступила однею ногою, аж то чує:

– А ти куда?
Вона чуть не впала. Так розказувала потом.
А то домовий був. Хазяїн поїхав на поле, а той охраняє.

Зап. 28 травня 1998 р. від Сачук Анастасії Данилівни, 1925 р. н., 4 кл. освіти.

8. БЕШКЕТУВАННЯ ДОМОВОГО
Сидимо ми ввечері в Ананя, розговорилися. А то вже було давно. Слухаємо, як то 

було ше в бєженцах до першої війни. Там були домовиї.
Вже послє вин – Серафійон з сімйою, як була стара хата, сиділи в сусідах. Наші бє-

женци... І вони поставили нову хату і перейшли туда. Але щось то ни давало спокою. А 
вин його домового, ни забрав до нової хати.

Прийшов якось рано Серафійон, дивитьця, а вин, домовий, всейке сало викидав, на 
пудлози лежить.
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– Ай, щоб тибе холєра забрала. Шо ти зробив?
Взєли зложили сало, на другий день приходєть – а вин знов виложив кусок на кусок 

– сало всеньке.
Як Серафійон пушов туди до хати, то йому й сказали люди... Старий і питає сина:
– Чого ж ти не забрав його (домового – О. О.)?
– Ах, забув...
Й до сина каже:
– Йди, забери його.
Той взєв буханку хліба, зав’єзав рушником і пушов. Туди – до старої хати. Прийшов 

і каже:
– Вибач, шо я тибе ни забрав.

Зап. 28 травня 1998 р. від Рижка Ананія Артемовича, 1914 р. н. , 2 кл. освіти.

9. НЕ ПОДІБНІ НА ЛЮДЕЙ
– Чи знаєте щось про лісовиків?
– А що ж... Пасли хлопци кони в ліси, вогонь розкладали. Пудийшла якась людина, 

росту велика – до трьох метрув, отак повернулася, куди дивилися хлопци, туди й пушла. 
З той сторони, кажуть, тре чекати чогось…

А ще Ганна Рудень розказувала, як хотіла косити сіно на галявині, аж бачить: сидять 
на пеньку два мужчини, не подібні на людей, і в різні сторони дивляця, кліпають очима.
Зап. 13 липня 1983 р. від Кравчик Марії Олексіївни, 1913 р. н., освіта вища.

10. БОЯЛИСЯ РУСАЛОК
Як ми жили на хуторі, то через ниву була стежка, як до Конюхів їхати. То ми вже 

через жито біжимо, бо русалка схопить.
Як після Трійці – так боялися русалки. А хто вона така? А звідки я знаю?

Зап. 28 травня 1998 р. від Сачук Анастасії’Данилівни, 1925 р. н., 4 кл. освіти.

11. РУСАВКА НА В’ЯЗІ
Я тоді малий був, але дотепера помню, як в Левка Кукохи на в’язі, вся в рожевому, 

сиділа русавка. А ще розказують, що послє Трійци вони виходили з жита... Ярмило лєкав 
дітей русавкою, щоб в хаті сиділи.

– Не йдіть туди, бо там в житови русавка седить.
Бачили люди, як вони, русавки, в білих платтєх сиділи одного разу на могилках.

Зап. 16 червня 1964 р. від Смаля Данила Лаврентійовича, 1895 р. н.

12. ПОЛЬОВІ РУСАЛКИ
Був Іван Кіцик. Росказував, як йшов на поле коло ліса, пришов і баче: дівчата танцю-

ють і співають. Сказав щось – не відказали. Повернувся – їх вже нема.
Тоді в кожного хазяїна був шнурок поля. То вони в хазяїв були, охраняли їх статок в 

полі. Ше до 1915 року бачили їх: тілько старому вони показувалися.
Багато людей бачили русалок коло млина. Були вони у вінках з жита, цвітів синіх. То 

як діти: у синіх васильках, блаватах, кукілю, вдягнені у плаття білі. То було перед жни-
вами, на Русалчин тиждень. Вони ни робили нікому нічого злого, тилько танцювали і 
співали.
Зап. 23 травня 1970 р. від Зінчука Федося Васильовича, 1897 р. н.

13. РУСАЛКИ НА СКУЛИНСЬКОМУ ПОЛІ – В ОБСІВІ
Їхав колись, розказують, Сидорук Єремей на базар. А був ранок, починало розви-

днятись уже. Там, на скулинському полі, була хвоїна. Тихо їхав. Бачить: танцюють ру-
салки – у вінках, білих платтях.
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Скрипнув віз – вони й порозбігалися.
Пізніше й жінки, таки й скулинські, наші, бачили їх: точно там же, в Обсіві.

Зап. 13 липня 1983 р. у с. Скулин Ковельського р-ну від Кравчик Марії Олексіївни, 1913 р. н., освіта вища.

14. РУСАЛКИ В ЖИТІ
В той тиждень, послє Трійци, русалки появлялися в житі. Були повбирані так, як 

молодухи. Були як ангели в той тиждень.
Так говорили люди. Привиддя то, чи шо? Казали, що хай-но кого русалка зловить, 

то задушить. То боялися люди ходити в жито. А ще стариї люди розказували, що є така 
пара – туман такий, що лягає на жито. І то якраз русалки тоді появляються.
Зап. 22 листопада 1998 р. у м. Ковелі від Хилюк Таїси Данилівни, 1923 р. н., родом із с. Скулина.

15. ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ ПІСНІ
А ви-те знаїте: звідки взялися пісні? Ци то правда, ци то ниправда, але таке росказу-

вали стариї люди: виходила з води такая піврибини-півжінки і співала.
А люди слухали і переймали тиї пісні.

Зап. 16 червня 1964 р. у с. Скулин Ковельського р-ну від Смаля Данила Лаврентійовича, 1894 р. н.

16. ПРИВИДИ БІЛЯ СТАРОЇ КАНАВИ
Технічка в школі розказувала:
– Хтось лякає, де дуб росте і розкопана канава, недалеко од Стеблівської автобусної 

зупинки. Лякає ще й тепер, йшла з жінками з Ковля Ксеня Пантолік. Дійшли до старої 
канави, бачуть: копиця висовується з канави. Перехрестилися жінки – не зникає. Що 
робити? Йдуть далі. Копиця й собі тащиця попереду. Стали жінки – стала й копиця. 
Ліс кінчаєця... Копиця з маленької стала як ліс велика. Коло урочища Галі загула і про-
пала десь.
Зап. 13 липня 1983 р. від Кравчик Марії Олексіївни, 1913 р. н., освіта вища.

17. СІМ ЛІТ ВОВКУЛАКОЮ
Були люди, що могли зробити людину вовком.
Пасли якось дядьки в ліси коні. Сидять коло вогню. Аж то прибігає сім вовків, на-

ставили до вогню лапи гріти, а оден наставив дядькові лапу. Дядько мовчить, злєкався. 
Вовк – знов йому лапу. Три рази лапу наставлєв йому вовк, а там, у лапі, заноза була. 
Витягнув дядько її.

Побігли вовки.
Три роки минуло. Поїхав дядько на базар – до Сухоїжів. Подходить до нього якийсь 

дядько:
– Здоров був!
– Здоров! Але я ни знаю тибе.
– Подивись... А ти три роки тому пас кони, вовки були, ти занозу одному витєгнув 

з лапи. То я був. Мачуха проклєла мене, і я був сім літ вовкулакою. Аж потом знов став 
людиною.
Зап. 13 липня 1983 р. в с. Скулин Ковельського р-ну від Кравчик Марії Олексіївни, 1913 р. н., освіта вища.

18. ВОВКУЛАК З ПАЗДЕРИКОМ У ЛАПІ
Був чоловік такий: люди йдуть у ліс на вувків – і вин іде. Шо ни зглєнути... Поїхав 

якось вин волами в ліс, наклав вогню. Воли пасуться, вогонь горить. А вовки – кругом 
вогню, а один наставив лапу, щоб чоловік витягнув паздерика.

Під весну – нема сіна. Тре куплєти. Поїхав, А той, шо вовком був, пузнав чоловіка.
– Помниш, як ти був у ліси, а вовк дав лапу, а ти витєгнув паздерика? То я був тогді.

Зап. 23 травня 1970 р. у с. Скулин Ковельського р-ну від Зінчука Федося Васильовича, 1897 р. н.
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19. «ДВАНЕНЦЄТЬ ДЕНЬ ХОДИЛИ ВОВКАМИ»
Дєдько з волами поїхав на ніч горати. І взєв дві буханкі хліба, бо то буде там горати 

два дні. Він наклав вогонь вечором, вогонь горить, аж вилазить з корчів і приходить до 
вогню вовк, за ним другий, аж дваненцєть вовків.

Той вже седить коло вогню. Аж здумав: вовк хліба не їсть, а вовкулаки будуть їсти. 
Бире чоловік буханку хліба розрізує на куски і дає одному, другому. І вони їли, і встає 
кожен, голову склонив і пушов, пушов.

Вже потом, як прийшлося дядькові кудись їхати, а тиї сами воли були, і вин поїхав. А 
там стоїть на дорози той, шо вовком був, пузнав дєдька й каже:

– Заїжджай до мене.
Чоловік заїхав. Той наклав сіна волам, все наготовив.
– Ну, заходь! 
Зайшли в хату.
– Дай, жінко, вечерати. Посідали за стіл, розговорилисє.
– Ти пам’ятаєш, як ми були вовками, то ти порізав нам хліб і дав їсти? Α ми хотіли 

цього вола розурвати і з’їсти... Нас дваненцєть чоловік йшли лісом і волшебник зробив 
так, шо ми дваненцєть день ходили вовками... А вдень, коли була в нозі вбита вчеретина, 
ти вийняв ту вчеретину мині з ноги.
Зап. 28 травня 1998 р. від Рижка Ананія Артемовича, 1914 р. н.

20. СВЕКОР-ВОВК
Поїхав свекор з невісткою по сіно. Кладуть сіно, невістка на фурі, а вин подає. Каже 

ото до неї:
– Щоб ти типіру робила, якби прийшов вовк?
– Ну, шо б я робила? Ніщо.
Поклали на ту фуру сіна, свекор й каже:
– Я піду в корчі, рубля вирубаю.
А вона на фурі тій. Пушов вин, аж йде до неї вовк. Вона давай кричєти. А вин при-

ходить до фури, сперся отак лапами на фуру, а вона:
– Тату! Тату! – кричить.
Аж то вовк назад пушов. Приходить свекор.
– Чого то ти так кричєла?
– Ой де вите так були? Аж то вовк приходив... То я кричєла так.

Зап. 28 травня 1998 р. від Сачук Анастасії Данилівни, 1925 р. н., 4 кл. освіти.

21. ЧОРНА ХВОЯ
Колись, ше перед Першою сьвітовою вуйною, ми були в біженцєх в Росиї. Якось 

баба-сусідка пітає:
– А ще у вас Чорна хвоя стоїть?
– Стоїть.
– А дуб стоїть?
– Стоїть. А звідки вите знаїте?
– А ми там гойдались на гуллєках.
Зроду так шось лєкало... Їден чуловік зробив окенце в деревині – і перестало лєкати. 

Моя баба поставила образочок в дуплі, але потому десь він затративсє. Стала хвоя по-
дгнивати: не витримала і впала.

Колись казали:
– Коли Чорна хвоя звалиця – буде кунець сьвіта. Тре шось посадити там, певно – три 

сосенки.
Скрізь вспоминають Чорну хвою. А прилітали до неї відьми аж з Кієва. Була темно-

зелена, тому Чорна. Ніхто не знав її маленькою.
Зап. 23 травня 1970 р. від Зінчука Федося Васильовича, 1897 р. н.
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22. ЯК МОЖНА ПОБАЧИТИ ВІДЬМУ
Та жінка, Зоніна мати, вже померла. А була вона відьма, жабою називали люди. 

Лазила корів доїти. Відкриють хлів, а там жаба сидить.
Схватив якось один дядько вилка – і на жабу, в ногу влучив. На другий день в жін-

ки тої – нога замотана. Так вона з ноги і померла. І в дочки її знов так само нога боліла: 
вовче м’ясо наростало.

Кажуть, що один сільський чоловік зміг побачити відьом. Що зробив? Взєв осикові 
граблі, освячені на Водохреща, сів у церкві на порозі з граблями і понад ним йшли від-
ьми. Всіх відьом побачив через ті граблі. І всіх позаписував.
Зал. 13 липня 1983 р. від Кравчик Марії Олексіївни, 1913 р. н., освіта вища.

23. ПЕЧАКОВА ГОРА
Вона – як хлібець кругла. Пісок чистий-чистий і білий. Там, на тій горі, побачить 

можна відьом. То їх столиця. Коли ті відьми летіли на Печакову гору, то пролітали 
через Чорну хвою. Росказують, шо на дубі Усюватому, в урочищі, гойдались вони на 
гуллєках.

Вже нема того дуба.
Зап. 23 травня 1970 р. від Зінчука Федося Васильовича, 1897 р. н.

24. ЗАВ’ЯЗЬ
Давно то було... Шли женци і от – в одному місци зав’язь, в другому. Одна жінка по-

бачила те і каже до матера:
– В тебе зав’язь є. Треба спалити її. 
Ледь вижали... На другий рік – те саме.
– У Волошках є жінка, вміє одробити.
Походила вона по тій пшеници, нарвала зав’язі.
– Я зроблю те, що він зробив. Зара прийде проситися.
Як тую зав’язь в піч кинули, полум’я стало. Приходить брат. 
– Більш того ни буде, тілько ни пали...

Зап. 6 вересня 1990 р. у с. Скулин Ковельського р-ну від Зеленої Ганни Йонівни, 1927 р. н., 4 кл. освіти.

25. «ВМІВ ЩОСЬ ПОРОБИТИ»
Півнів батько вмів щось поробити... Коли обсівали на весіллю молодих, то попадало 

в шапку жито, пшаниця – і те зерно силу мало. А вони, ті музиканти, грали на весіллю 
на скрипках.

Сідав чоловік, мовчав. Як щось ни подобалось, то брав зернину ту, перекушував – і 
струни лопали. І сміявся. Був довольний. І музиканти вже ни грали.

Федось Зінчук таке росказував.
Зап. 13 липня 1983 р. у с. Скулин Ковельського р-ну від Кравчик Марії Олексіївни, 1913 р. н., освіта вища.

26. ЯК ЦЕРКВУ СПОРУДЖУВАЛИ
Нашу церкву строїв якийсь знахур-подрадчик. Але різали, різали деревину майстри, 

а він подходить:
– Ай, що ж ви зробили? Врізали, скоротили бруса.
Далі каже подрадчик той до робочого:
– Давай сокеру. Ти – з того кунця, а я – з того. Натягнемо бруса.
Потягнули – і став брус довший. Щось зробив – і брус став на місце.

Зап. 24 травня 1998 р. від Степанюка Антона Семеновича, 1922 р. н., освіта середня.
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27. ПРИВЕЗЛИ УКРАДЕНЕ СІНО
Приходить до нас Юхим – Серафійона батько і говорить на баби:
– Готуйте обід, бо привезуть сіно.
А він то був чародєєм.
Серед полудня бачуть: їдуть хурманки дорогою. Він до них:
– Сюда, сюда заїжджайте! У двир. 
Тиї хурманки заїжджають у двир.
– Скідайте сіно!
Скінули ті сіно, а далі той каже:
– Ходіте в хату, пообідаєте.
Прийшли, посідали, пообідали. Каже до них:
– На другий рік приїдьте, ще привезете.
А то в хазяїна було вкрадене сіно, а він нічого не знав. А чародєй так зробив, шо кра-

дії з другого села привезли те сіно. Цілу ніч їздили і не могли попасти в село, і привезли 
сюди.
Зап. 28 травня 1998 р. від Рижка Ананія Артемовича, 1914 р. н., 2 кл. освіти.

27. «БУДУТЬ СКРІЗЬ ДРОТИ»
Чумак розказував людьом і люди слухали. Старих людей насходитьця, гуворать.
Був Пімон в нашому селі, служив ше за царської Росиї в армії – десь в Ровно. Знав 

усе, шо є на світи, а ше мав таку вдачу – вельми любив справедливість. Да так служив 
ув армії, а служба, відаєте яка. Впоїв раз фельдфебеля да й сказав якесь там слово... І по-
карали його.

– Шо ж я зробив такого? Правду сказав.
Прийшов з армії, то ми питаїмо його про те, про се. А він:
– Ах, дітки, буде на вас пошесть... Будуть скрізь дроти.

Зап. 23 травня 1970 р. від Зінчука Федося Васильовича, 1897 р. н.

28. ЯК ЛІКУВАЛИ КОЛИСЬ
Я ще був малий. А там на Пудріжжі була долина з замерзлою водою. Взєли ми палку 

і зробили крутєчку таку. Вот так я заболів, що мине под руки завели до хати на Пудріж-
жі. Так заболів.

І там була Лізавета кривая. І щось вона каже:
– О, я тибе зараз вилікую, хлопчику.
І говорила щось, приговорувала. Я не поняв ничого. І одразу пушов з мене пит, і я 

став здоровий. Таке було.
Зап. 28 травня 1998 р. від Степанюка Антона Семеновича, 1922 р. н.

29. ЖЕЛІЗНА БАБА
Бувало мати сварить нас:
– Не йдіте до колодязя, бо там седить Желізна баба, схопить вас і потягне за собою.
То так казали. А що воно – хто його знає.

Зап. 6 вересня 1990 р. від Рибачок Марії Яківни, 1919 р. н.

31. СКУПЕРДЯГА З ТАМТОГО СВІТУ
Чудакуватий і жадібний був Семен Нопцьо. Щось в хаті прибило його і він помер.
Прийшла потім дочка його картоплі взяти, а він за грубою стоїть.
– Ти знов прийшла за картоплями?
Зять його пішов жито косити, а він, старий, стоїть.
– Ти знов прийшов?

Зап. 13 липня 1983 р. від Кравчик Марії Олексіївни, 1913 р.н., освіта вища.
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32. БУДУТЬ ЛЮДИ ЩОРАЗ МЕНШІ
Я чула, шо були колись такиї великиї люде, а ще будуть такиї, шо вже будуть шораз 

менші і менші... Шо будуть такі, шо будуть в печи молотити ціпами.
Зап. 28 травня 1998 р. від Сачук Анастасії Данилівни, 1925 р. н., 4 кл. освіти.

33. КАМІНЬ В СОСНИНІ
То те було тогді, як я був малий, то ходили ми, хлопчаки, у хвоїну, де був камінь ви-

ликий. Памнєтаю, на нім був слід людської ноги. Потому вже побили камня того, ніяк 
одкопати не могли. Ну, то люди казали, як хто одкопає його, то вода піде. Хто знає, ци 
то правда?

«Синій камінь» – називали єго люди. Мав до двох ци більше метрув. Був з п’єтнами, 
слідами од людської ноги. Такий був камінь.
Зап. 23 травня 1970 р. від Зінчука Федося Васильовича, 1897 р. н.

34. ВОГОНЬ ІШОВ ПОЛЕМ
Вийшли хлопци коней пасти, аж то бачуть: впереді вогонь горить. А то шо такоє? 

Йдуть вони дальше – вогонь йде дальше, перейшов дорогу і десь запропастивсь. Ішов 
полем... То ше перед вуйною було. Горів як фонар або три свічки.

Хлопци бачили і росказували.
Зап. 23 травня 1970 р. від Зінчука Федося Васильовича, 1897 р. н.

35. ВОГОНЬ ХОДИВ
То в дєтстві було. Я сама бачила на свої вочи. В нас ото на Пастовини ходив во-

гонь.
Раз ото тилько смеркає – коло магазину стилько народу, стають на жерді, спинаюця, 

дивляця – вогонь на Пастовині ходить. І правда, я навіть бачила – синий такий, виш-виш 
і нижче спадає.

То за Польщи було. Я на свої вочи бачила той вогонь.
Зап. 28 травня 1998 р. від Сачук Анастасії Данилівни, 1925 р. н., 4 кл. освіти.

36. ЯК ЗАКЛАДАЛИ ХВУНДАМЕНТ ЦЕРКВИ
Як закладали хвундамент нашої церкви, то сказали, щоб ніяку худобу на пашу того 

днє не виганєли. Бо хвундамент – главне, святе місце, то щоб не виганєли худоби. По-
святили, помолилися.

Хтось жив на Рохви і вигнав на пашу бикі. Певно, щось то знав, тильки не послухався 
того закону. І йому бикі полопали.

Отаке я чула. Ще наша баба росказувала.
Зап. 28 травня 1998 р. від Степанюк Ліди Василівни, 1937 р. н., 7 кл. освіти.

37. ВУЖІ НА СПЛЄНЄ
На Сплєнє не можна йти в ліс. Два днє такі є. Раз пішли знайомі по гриби, набрали 

повну сивеньку, що жито сіють, тих грибів. Уже повна сивенька. Одійшла мати з батьком 
отак, приносить знов, а там – вужі. Вона стала кричєти, той прибіг, перекенув ту сивень-
ку, висипав тиї вужі з грибами. І пішли додому.

І не треба йти ніколи в ліс в те свєто. Не треба йти. Ну, тоді вони, вужі, збираюця, 
ховаюця. Кажуть, Бог не прийнєв тих, що по верхах лазять. То тиї вже не прийняті. Гріхи 
мають.

Лазить сливень, вин же не бачить, то тожи як вуж. Блискучий вин.
З Біблії знаїмо, як сливинь сказав:
– Я вкушу чоловіка, і він помре.
То Господь слипоту на нього послав. А вуж і собі сказав:
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– Я тожи як вкушу, то чоловік помре.
Бачте, вуж ни кусаїтця, бо сказав йому Господь так:
– Ти будеш кусати чоловіка в п’яту, а вин тибе битиме в голову.
Так воно і є. Вони кусають за ногу найбільше.

Зап. 22 листопада 1998 p. y м. Ковелі від Хилюк Таїси Данилівни, 1923 р. н., 2 кл. освіти, родом з с. Скулин 
Ковельського р-ну.

38. СВЯТИЙ ІЛІЯ
Ілії – в жнивах, то тоже свєто. То ж вин пушов на небо живим, їздить на колісници з 

кіньми.
Кажуть, що ше прийде Ілля вмірати на землю. 
Так говорать.

Зап. 28 травня 1993 р. від Сачук Анастасії Данилівни, 1925 р. н. , 4 кл. освіти.

39. КНЯЖНА ГОРА
Вона, та гора, отако прямо, як до Уховецька йти, серед поля. Чого така назва? Колись 

в Скулині, росказують люде, була мудра дівка, йшла на весіллє просити.
– Бери дружку, – мати каже. 
А вона:
– Я піду і сама попрошу.
Як пушла, Бог дав, так вона і вточилась в ту гору.
З тих пор люде стали називати гору Княжна. Бо дівка та була княгиня – в лєнтах, 

квітах, одягнена в вишиту сорочку...
Зап. 6 вересня 1990 р. у с. Скулин Ковельського р-ну від Рибачок Марії Яківни, 1919 р. н., освіта початкова.

40. ГОРУ ЛЮДИ НАЗВАЛИ КНЯЖНОЮ
Стоїть та гора з давніх-давен. Багацько всякого каміннє там, крупного піску. Люди 

вже потроху теє порозбирали.
Кажуть, що їхала колись княжна з князем. Молодою була, а батько видав її насиль-

но заміж, хоч і не хотіла вона. Як доїхала вона до гори, то щось таке прилучилосє, шо 
випала з карети. І як не шукали її, а не знайшли. Так і поїхав, кажуть, молодий без 
молодої.

А гору люди назвали Княжною.
Зап. 23 травня 1970 р. від Зінчука Федося Васильовича, 1897 р. н.

41. «МОЛОДА ПОВІСИЛАСЬ»
Якось везе Адам дрова, а йдуть три діди.
– Проходь... Буде веселля їхати тут.
А дома питаєця вин:
– Хто замуж вийшов?
– Молода повісилась.

Зап. 23 травня 1970 р. у с. Скулин Ковельського р-ну від Зінчука Федося Васильовича, 1897 р. н.

42. ЧОРНИЙ БРІД
Той Чорний брід в ліси там. То я через нього не раз ходила. То як моя сестра була 

замужем, а ми сиділи на хуторі в Ничимлі. І так через ліси йшла і через той Чорний брід. 
Ну, то шо вони так його називають.

Таке там, то кладки клали, треба обходить, і все таке грузке, мул... Той брід в ліси 
якийсь такий непевний.
Зап. 28 травня 1998 р. від Сачук Анастасії Данилівни, 1925 р. н.

З  П О Л я  ф О Л Ь К Л О Р У  Й  Е Т Н О Г Р А ф І Ї
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43. ВОВКИ З КАЗЬОННОГО ЛІСУ
Скажу, що раз булo зо мною. Ото пастух був, осьде – рядом за селом. Бики пас. Я за-

гнав на вечір. Приходе батько й каже:
– Йди в ліс, там дядько Пилип бики пасе, і брат Василь... Йди й перекажи, щоб рано 

прийшли.
Биру я кулка в руке і йду з тим кулком протів ночи. Приходжу я туда, вже ліс тем-

ний, ніч, вони кашу варать над огньом. А вже вовке з ліса Казьонного йдуть, трублєть, 
гудуть.

А була така, сучка – дзявотить, біжить до лінії. А вони ближче, ближче. Ми за ту 
кашу – і на вишкі в xливі, а сучка – в стужок шувару, навіть не дихала. Так ми закрилисє 
в хливі. А вони приходєть, пазюраками по дверах шкработєть. І то ходили кругом хлива 
і пішли.

Рано йду до биків, а я й не бачив ше, шо таке вовкє. А то сказуєця... Я бике пасу, а то 
щось ходить поміж мною – вушка невеличкі такі, хвіст довгий. Я хочу за хвоста зловити, 
а він тільки клацає зубами, озираєця. А вже дальше не пішов. Була вода, болото.

А вони там в селі порося витєгнули – вовке тиї.
Зап. 28 травня 1998 p. у с. Скулин Ковельського р-ну від Сачука Івана Лаврентійовича, 1927 р. н.

44. ЯК ЦИГАНИ ВОДИЛИ ВИДМИДІВ
Видмиді були, і їх цигани водили по селах. Вони з ними шкварготали. Зашкваргоче 

– і він те знав... Приходить один чоловік і каже:
– Та шо то видмідь? Я б його поборов, того видмидя.
Той циган шваргонув на видмидя, видмідь стає на лапи, а той чоловік і не вгледівсє, 

як видмідь схватив його, як гепнув...
– Аяй, – каже циган, – поборов тибе видмідь.
Став ганити чоловіка. То була правда.
Як розсердився видмідь, наїжилася на йому шерсть, встає, лапу поднимає. Люди ка-

жуть чоловікові:
– Не йди, бо пропадеш. Видмідь вже розозлився, заб’є тибе.
Тоді схопив видмідь чоловіка, гепнув ше його, і той вже ни пушов боротися.
А як через ліс везли видмидя? Решітка була, тарабанить, шоб він ни чув, ни дорвався, 

ни пушов в ліс. Для того тарабанить, шоб він згуку лісу ни чув, ни втік. І очі зав’язували 
йому.
Зап. 28 травня 1998 р. від Рижка Ананія Артемовича, 1914 р. н. , 2 кл. освіти.

45. ЗА ЩО БУСЬОЛ БИВ БУСЛИХУ
На хливі було гніздо буслине. Вітьор вночі якось його скенув. Хазяїн назад положив 

гніздо і поклав до буськових ще одне – гусяче яйце. Ну й далі... Буслиха сиділа, сиділа 
– і четверте народилося гусенєтко. Прилетів бусьол, скенув його на землю, а її бив, бив, 
злетів високо і впав, забивсє.

То так люде говорили.
Зап. 6 вересня 1990 р. від Рибачок Марії Яківни, 1919 р. н., освіта початкова.

46. ВОЛИНСЬКА ЗЕМЛЯ
Колись тут був окіан: коли саме, того, певно, вже ніхто й не відає. А так… Вільний 

народ сів тут, і стала, значить, Волинська земля, а вже потом – губернія.
А як ви думали? Таке було.

Зап. 23 травня 1970 р. у с. Скулин Ковельського р-ну від Зінчука Федося Васильовича, 1897 р. н.

47. ЧОМУ СКУЛИН
Од людей чула... Їхала колись пані з паном. Багата страшно була. А то їм далеко 

їхати, наскучило.



123

– Хай буде село Скулин, – каже.
І маємо Скулин.

Зап. 6 вересня 1990 р. від Зеленої Ганни Йонівни, 1927 р. н., 4 кл. освіти.

48. НІЧИМ НЕ ЗМІРЯНЕ ОЗЕPO
Те озеро таке глибоке, мулисте, що міряли його, міряли... Тичка лізе на двайцєть 

п’єть метрув. Нічим не зміряєш. Тому так, певно, й назвали його люди.
Красіво було в урочищі. То колись приїжджали сюди з Колодяжна Косачі, Леся 

(Українка – О. О.).
Зап. 28 травня 1998 р. від Степанюка Антона Семеновича, 1922 р. н., освіта середня.

49. БОЙКОВА НИВА
Чоловік горав там, ніхто не пам’єтав коли – десь, певно, років триста тому. Не знаю, 

в якім році шведи нападали, бо ото тутай були вони. То там, значиця, шведка одна їхала 
на коневі, – легенда то чи правда, – ну, але таке, кажуть, було. Вона там злізла з кунє та й 
заснула, а він як схватив єї, вона й не зогледілася. То вона каже:

– Ну, пусти мене. Як тільки ти не жонат, то буду тобі женою, а як жонат, то буду тво-
єю слугою... Тільки-но не бий мене водево.

Ось тому й так називаїця те поле – Бойкова нива. На їх, Бойків, кажуть іще – Шведи. 
Як їхати на озеро Сомино, була вуличка Шведи. То там, кажуть, вони й жили – Бойко зо 
шведкою.
Зап. 28 травня 1998 р. від Степанюка Антона Семеновича, 1922 р. н., освіта середня.

З  П О Л я  ф О Л Ь К Л О Р У  Й  Е Т Н О Г Р А ф І Ї

Нові книги

Вертій О. З’ясування народних джерел творчості письменника 
в школі: Посібник для вчителя. – Полтава: «Друкарська май-
стерня», 2009. – 132 с.
У посібнику узагальнено досвід роботи автора та науково-методичної 

лабораторії «Національні підстави вивчення української мови та літера-
тури в школі», яка функціонує на базі кількох шкіл міста Суми і Сум-
ської області. Розроблено систему методичних прийомів із формування 
національної самосвідомості учнів під час з’ясування народних джерел і 
національних особливостей творчості письменників ХІХ ст.

Завальнюк А. Українські літні обряди та пісні. Навчальний по-
сібник з музичного фольклору та етнографії. – Вінниця: Нова 
книга, 2008. – 304 с.
Матеріал книги є результатом багаторічної збирацької та дослідниць-

кої роботи над такими найменш вивченими старовинними історичними 
пам’ятками духовної культури українського народу, як літні обряди та пісні 
з відповідними дійствами й іграми, що збереглися в народній звичаєвості до 
теперішнього часу. Видання, в якому вміщено музично-поетичні тексти пере-
важно купальської обрядовості, розраховане на філологів, істориків, культу-
рологів, композиторів і широке коло шанувальників народної творчості.
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«А ми тую червону калину  
підіймемо...» 
Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм,  
фольклоризація, фольклорність. – 
Львів: Інститут народознавства НАН України, 2009. – 296 с.

.

Коли на зорі нашої незалежності вийшла у світ анто-
логія стрілецької поезії «Стрілецька Голгофа», вона

зактуалізувала не лише поезію українських січових 
стрільців, але й стрілецьку пісню, що народжувалась із 
внутрішньої потреби збереження національної ідентич-

ності й розпросторення її в державницьких формах. В антології були вміщені поезії, що у 
час українського визвольного змагу 1914–1918 рр. функціонували у пісенній формі. Про-
звучали імена творців славних стрілецьких пісень – Романа Купчинського, Степана Чар-
нецького, Віри Лебедової, Левка Лепкого, Дмитра Макогона, Юліана Назарка та ін. Згодом 
появилася низка стрілецьких пісенників. Таким чином повертався із забуття пласт націо-
нальної культури, навмисне замовчуваний у час радянського тоталітаризму.

Монографія львівської дослідниці Оксани Кузьменко, кандидата філологічних наук, 
старшого наукового співробітника відділу фольклористики Інституту народознавства НАН 
України представляє стрілецьку пісенність літературного та фольклорного походження як 
об’єкт наукового дискурсу української фольклористики. Стрілецьку пісню потрактовано 
як феномен, що постав на грані авторської та колективної творчості, зумовлений комплек-
сом різних чинників (суспільних, національних, географічних, культурних, поетикальних). 
Попри багатогранність естетичної природи стрілецької пісенної поезії авторка переконли-
во доводить, що саме фольклористика здатна «виявити і прокоментувати те, що входить 
у поняття винятковості стрілецьких пісень», а також з’ясувати всі «важливі аспекти їхньої 
самобутності»1.

Виходу книги передувала тривала копітка праця, в результаті якої з’явилися низка 
статей в українській науковій періодиці2, кандидатська дисертація3, а також фундамен-

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ

1 Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. – Львів: Інститут 
народознавства НАН України, 2009. – С. 6. При подальшому цитуванні цієї праці вказуватимемо у 
дужках сторінку.
2 Саламаха О. [Кузьменко О.]. Пісня про повстанця-друкаря // Державність. – 1992. – № 2. – С. 55–56; 
Кузьменко О. Внесок ОУН-УПА у фольклоризацію стрілецьких пісень // Визвольний шлях. – 1998. - 
№ 10. – С. 1210–1216; Кузьменко О. Фольклоризація стрілецьких пісень Р. Купчинського // Народознав-
чі зошити. – 1998. – № 5. – С. 495–502. Кузьменко О. Фольклоризм стрілецьких пісень // Народознавчі 
зошити. – 2000. – № 1. – С. 115–125; Кузьменко О. Стрілецькі пісні в архівах і дослідженнях В. Гнатюка 
// Наукові записки. Серія: літературознавство: До 130-річчя від дня народження В. Гнатюка. – Терно-
піль: ТДПУ, 2001. – Вип. Х. – С. 187–190.; Кузьменко О. Стрілецька пісня в повстанському репертуарі // 
Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 1–2. – С. 84–89; Кузьменко О. Функціонування стрілецької 
пісні в обрядовості сучасного села // Фольклористичні зошити. – 2004. – Вип. 7. – С. 143–150; Кузьмен-
ко О. Функціонування стрілецької пісні в обрядовості сучасного села // Фольклористичні зошити. – 
2004. – Вип. 7. – С. 143–150; Кузьменко О. Львів в історії стрілецької пісні // Львів: історична та культурна 
спадщина (до 750-річчя заснування Львова). Матеріали наук. конф. – Львів: ЛДУБЖ, 2006. – С. 227–234; 
Кузьменко О. Символіка калини в українських піснях національно-визвольних змагань ХХ ст. // Науко-
вий вісник Національного лісотехнічного університету: Символ дерева у світовій культурі та художній 
творчості. – Львів: НЛТУ, 2006. – Вип. 16.4. – С. 87–92; Кузьменко О. Актуалізація образу «могила» у сучас-
ній фольклорній традиції про січових стрільців // Нове життя старих традицій: Традиційна українська 
культура в сучасному мистецтві і побуті / Матеріали міжнарод. наук. конф. в рамках V Міжнародно-
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тальний академічний збірник «Стрілецькі пісні»4, що є результатом власної пошуково-
експедиційної практики дослідниці впродовж 1992–2002 рр. у шести областях України і 
який вперше представляє стрілецьку пісню на рівні тексту і його фольклорної варіатив-
ності комплексно, із науковими коментарями, класифіковано за власною концепцією. У 
монографії ж узагальнено результати авторських пошукових експедицій на теренах десяти 
областей України від 1992 до 2007 року у поєднанні із наявним у періодиці комплексом 
текстів стрілецьких пісень.

Робота має продуману структуру, яка сприяє поступовому розкриттю фольклорної спе-
цифіки стрілецьких пісень із генетично-функціонального ракурсу. Перший розділ при-
свячено осмисленню досвіду збирання та студій над стрілецькою пісенністю (С. 16–43) від 
1916 р. і дотепер із погляду еволюції методології дослідження явища, критеріїв класифі-
кації. На основі отриманих тут результатів автор формує власну наукову стратегію. На-
самперед, встановлює семантичні межі терміна «стрілецькі пісні», що є шаром «пісенної 
творчості літературного і фольклорного походження, який за часом виникнення та ідейно-
змістовими ознаками пов’язаний з появою української військової формації Легіону Україн-
ських січових стрільців, з його діяльністю в роки Першої світової війни (1914–1918) та в час 
українських визвольних змагань (1918–1920)» (С. 7).

Як межове утворення, результат літературної і фольклорної співдії, стрілецька пісен-
ність цікава насамперед жанровим поліфонізмом, його історичною динамікою. Таким чи-
ном, у монографії стрілецьку пісню автор розглядає з точки зору цієї «співдії», її тяглості, 
специфіки функціонування, модифікацій. Тому фольклоризм (процес входження фолкло-
ру і подальше його перетворення й відтворення у щоденному і культурному житті), фольк-
лоризація (перехід авторського твору в статус народного і поширення його за законами 
усного) і фольклорність (ознаки елементів фольклору в літературному творі) формують 
структуру парадигми, за якою осмислено внутрішній фольклорний розвиток жанру.

Генетичний підхід до стрілецької пісенності дозволив класифікувати її у дві великі 
групи: стрілецькі пісні літературного походження та народні пісні про січових стрільців, 
кожна з яких характеризується власним способом творення, жанровою і тематичною спе-
цифікою.

Увага до культурно-історичного контексту естетичного явища конкретизували джере-
ла його фольклоризму (розділ другий, с. 44–114), ґенеза стрілецьких пісень літературного 
походження дослідниця виводить із пісенної творчості, породженої суспільно-культурною 
ситуацією національно-патріотичних парамілітарних організацій «Січ», «Сокіл». Саме 
«січово-сокільські» пісні, відзначає авторка, – «посприяли загальному піднесенню 
національно-культурного рівня Галичини напередодні Першої світової війни і були важ-
ливою передумовою появи воєнних стрілецьких пісень». Суттєве методологічне значення 
у роботі має й увага до літературної постаті того чи іншого стрілецького автора, його ви-
ховання, освіта. Наприклад, гітарний акомпанемент спровокував жанрову націленість стрі-
лецької пісні на романс, лірично-інтимний зміст.

Фольклоризаційній специфіці стрілецьких пісень літературного походження присвяче-
но третій розділ роботи (С. 114-193) з точки зору кореляції літературного й уснонародного 
в поетиці стрілецької пісні, соціального, територіального, часового, генераційного, віково-
статевого, внутрішньо-психологічного чинників. Спостережено різну концентрацію фоль-
клоризаційних змін авторського тексту: «фольклоризм більшості пісень виражений пере-
осмисленням фольклорних символічних образів, розширенням семантики фольклорних 
мотивів і сюжетів, формульності» тощо (С. 192).

Р Е Ц Е Н З І Ї ,  В І Д Г У К И

го фестивалю українського фольклору «Берегиня» / За ред. проф. В. Давидюка. – Луцьк: ПВД «Твер-
диня», 2007. – С. 260–270; Кузьменко О. Образ матері в українському пісенному фольклорі національно-
визвольних змагань ХХ ст. // Українська культура: з нових досліджень. Збірник наук. ст. на пошану С. П. 
Павлюка з нагоди його 60-річчя. – Львів: Інститут народознавства НАНУ, 2007. – С. 290–318; Кузьменко О. 
Усна словесність про січове стрілецтво: деякі аспекти історичної дійсності та фольклорної естетики // 
Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях 
/ За ред. В. Кравченка та Г. Грінченко. – Харків: ТНМТ, 2008. – С. 139–149.
3 Кузьменко О. Стрілецькі пісні (аспекти фольклоризму, фольклоризації і фольклорності). Автореф. 
дис. …канд. філол. наук: 10.01.07 / Львів. ун-т. – Львів, 2000. – 19 с.
4 Стрілецькі пісні / Упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О. Кузьменко. – Львів: інститут народо-
знавства НАН України, 2005. – 640 с.
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Другу групу стрілецьких пісень, власне «народних» про січових стрільців, проаналі-
зовано у четвертому розділі книги (С. 194–249). Тематичну їхню специфіку зумовлює військо-
політична ситуація Першої світової війни, а від «авторських» відрізняє й анонімність творців, 
і спосіб творення тексту – на основі народної пісні, і народнопісенна жанрова структура.

Виокремлено три етапи у діахронії стрілецького фольклоротворчого процесу: власне 
стрілецький, що зумовив появу явища і його закріплення у творчій індивідуальній і ко-
лективній свідомості; повстанський – під час якого з’явилися повстанські версії стрілецької 
пісні в жанрових модифікаціях маршової, тюремної. Справедливо підкреслено виняткову 
роль стрілецької пісенності у формуванні нової української духовності у період резистансу, 
а також базисну функцію у формуванні «естетичної концепції зображення нового етапу 
національно-визвольної боротьби ХХ ст.» (С. 225). Пострадянський етап фольклоротворчо-
го процесу над стрілецькими піснями означено як такий, що легалізує явище, звільняючи 
від тиску політичних факторів попередніх періодів, однак загрожує йому «небезпекою під-
міни значущості національної святковості її зовнішньою атрибутикою» (С. 257), посиленим 
тиском субкультури, космополітичних тенденцій.

Дослідження супроводжує рідкісний фотоматеріал, бібліографія, що складає майже 
п’ятсот позицій, також містить маловідомі та незнані архівні, рукописні знахідки. У ній аку-
мульовано величезний заряд наукового і патріотичного ентузіазму авторки.

Представивши громадськості величезний творчий потенціал стрілецької пісенності як 
окремого національного естетичного феномена, О. Кузьменко власним дослідженням дає 
надію, що енергія національного світотворення, акумульована у стрілецькій пісні, матиме 
продовження у майбутньому. Присвята книги власним дітям – Макарові, Марії та Євстахію, 
«щоб берегли і примножували «тую стрілецькую славу…» – переконує у реальності надії.

Ірина ЯРЕМЧУК

Увага до історії науки
Іваннікова Л. фольклористика Півдня України: сторінки історії. – 
Запоріжжя, 2008. – 292 с. 
Шалак О. фольклористична діяльність Андрія Димінського. –  
К.: «Освіта України», 2009. – 198 с.

За останній час співробітники Інституту мистецтвоз-
навства, фольклористики та етнології ім. Максима 

Рильського НАН України Людмила Іваннікова й Оксана 
Шалак поповнили наукову скарбницю фольклористич-
ної науки двома ґрунтовними виданнями, що присвя-

чені історії дослідження української усної народної творчості. Обидві монографії мають 
спільну рису, а саме висвітлюють маловідомі сторінки історії фольклорознавчих студій1.

Монографія Л. Іваннікової вводить у науковий дискурс постаті як добре знані, так і ма-
ловідомі. Мова йде про такі імена: І. Срезневський, архієпископ Гавриїл, А. Скальковський, 
О. Афанасьєв-Чужбинський, Г. Залюбовський, Г. Надхін, І. Манжура, Я. Новицький, Д. Явор-
ницький, В. Ястребов, О. Маркевич, П. Ніщинський, М. Аркас, А. Грабенко-Конощенко, 
Дніпрова Чайка, С. Тобілевич, М. Комаров, В. Бабенко, Т. Романченко, М. Сергієв, В. Бі-
лий. Авторка також проаналізувала значення регіональних періодичних видань в історії 
вивчення фольклористики Півдня України, які стали у той час дзеркалом наукового життя 
краю. Там побачили світ зразки фольклору, замітки на етнографічну тематику, рецензії та 
відгуки, бібліографічні огляди, статті про збирачів та дослідників. Ці публікації мали сти-
мулюючу, організаційну роль для місцевої інтелігенції, яка із задоволенням здійснювала 
польові дослідження і надсилала зібраний матеріал до редакцій газет і журналів. Тут упер-

1 Раніше благородна справа пошанування наших попередників у відділі фольклористики була втілена 
у колективній монографії: Дослідники українського фольклору: невідоме та маловідоме. – К.: Вида-
вець Микола Дмитренко, 2008. – 384 с.
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ше оприлюднено праці І. Манжури, В. Ястребова, Й. Олійникова, Я. Новицького; згодом 
вони виходили окремими виданнями.

Історія дослідження усної народної творчості Півдня України розпочинається збиран-
ням і публікацією фольклорно-етнографічного матеріалу вже з кінця XVII ст., але розвиток 
її в різних частинах регіону відбувався нерівномірно. Найпривабливішою була Запорозька 
земля – територія, на якій зосереджувалось славне минуле українського козацтва, звідки 
козацький фольклор поширився майже в усі куточки України.

Процес фольклористичного дослідження регіону мав свої характерні особливості, й на-
самперед ту, що за збирання і вивчення фольклору Півдня України взялися першими іс-
торики, переважно ті, хто досліджував територію Запорожжя.

Дослідниця пропонує таку періодизацію дослідження фольклору Півдня України: 1. По-
чаток досліджень (30–40-і роки ХІХ ст.); 2. Накопичення фольклорного матеріалу та перехід 
до його наукового осмислення (50–70-і роки ХІХ ст.); 3. Період фундаментальних моногра-
фічних досліджень краю, видатних постатей і збірників (кінець ХІХ – поч. ХХ ст). Найбільш 
плідним був останній етап, коли збирання і публікування фольклорно-етнографічного 
матеріалу стало частиною життя багатьох освічених людей краю – чи то був науковець, 
письменник, учитель, священнослужитель, культурно-громадський діяч, краєзнавець чи 
актор, композитор.

Матеріал книги «Фольклористика Півдня України: сторінки історії» дає підстави ствер-
джувати, що її автор Л. Іваннікова досягла заявленої мети «висвітлити процес розвитку 
фольклористики на Півдні України (зокрема на колишній Катеринославщині) за період 
ХІХ – поч. ХХ ст., розкрити причини його нерівномірності і проблеми, пов’язані зі збиран-
ням та дослідженням українського фольклору в цьому регіоні». На жаль, мабуть, із техніч-
них причин, у книзі не вміщено згаданого у вступі алфавітного покажчика. Проте подано 
бібліографію праць про фольклористику Півдня України, куди увійшли публікації першо-
джерельного матеріалу та пізніші його дослідження (857 джерел) і яка охоплює період із 
кінця XVIII до початку ХІХ ст. Це надзвичайно цінний матеріал, який можна сміливо на-
звати довідником з історії фольклористики Півдня України.

У роботі О. Шалак висвітлено життєвий шлях і збирацьку спадщину дійсного члена 
Російського географічного товариства фольклориста Андрія Івановича Димінського (1829– 
1905), якому 1862 р. рада Російського географічного товариства присудила бронзову медаль 
за численні записи зразків усної народної творчості (насамперед казок, пісень, прислів’їв і 
загадок). Авторка осмислила його місце і значення в історії української фольклористичної 
науки, розглянула принципи записування збирача в контексті формування і становлення 
тогочасних наукових засад, а також зв’язків із польською та російською науковою думкою 
в цій галузі.

За життя фольклорист майже не бачив записів, надрукованих під своїм іменем: їх по-
давали анонімно чи як такі, що належать іншим. Більшість із них досі залишаються нео-
публікованими. Це фольклорно-етнографічні матеріали, зокрема нариси: «Побут селян 
Кам’янецького і Проскурівського повіту Подільської губернії 1864 р.», «Про торгівлю сві-
жою і сухою рибою та залізом у Проскурівському повіті», «Про торгівлю хлібом і худобою в 
Проскурівському повіті». До них також належать п’ять зошитів казок, які зібрані в Ушиць-
кому, Проскурівському повіті й не увійшли до славнозвісних «Казок та оповідань...», близь-
ко 3000 пісень, що належать (разом із піснями, зібраними З. Доленгою-Ходаковським) до 
давніх і – тим дуже цінних – записів пісенного фольклору на Поділлі. Рецензована книга 
О. Шалак «Фольклористична діяльність Андрія Димінського» – данина подвижницький 
праці видатного подільського фольклориста, перший етап у дослідженні його збирацької 
спадщини. Майбутнє вивчення фольклорних та етнографічних записів цього вченого по-
лягає в широкому аналізі матеріалу, пошуку досі не віднайдених рукописів збирача та їх 
опублікуванні.

Сильними сторонами рецензованих монографій Л. Іваннікової та О. Шалак є залучен-
ня широкого архівного матеріалу із Наукових архівних фондів рукописів та фонозаписів 
ІМФЕ й Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ці 
роботи стануть у пригоді майбутнім дослідникам історії фольклористики, викладачам, 
усім, хто цікавиться народною культурою.

Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО
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Вагомий здобуток української  
народознавчої науки
Глушко М. Генезис тваринного запрягу в Україні (Культурно-
історична проблема). – Львів: Львівський національний  
університет імені Івана франка, 2003. – 444 с.

Ґрунтовні монографічні дослідження на історико-
етнологічну тематику вже традиційно є рідкісними 

гостями на полицях українських книгарень. Тому вихід
у світ книги Михайла Глушка «Генезис тваринного 
запрягу в Україні (Культурно-історична проблема)» 

(Львів, 2003) викликав жваве зацікавлення не лише у вузькому колі фахівців-етнологів, але й 
серед представників інших наукових дисциплін – істориків, археологів, фольклористів, лінг-
вістів. Такий інтерес пояснюється, з одного боку, багатоаспектністю теми, широким колом 
проблем, які порушує автор, незвичними для етнологів хронологічними рамками (IV тис. 
до н. е. – ХХ ст.), а з іншого – майстерним використанням різноманітних джерел: історич-
них (писемних), лінгвістичних, археологічних, фольклорних, статистичних і, звичайно ж, 
етнографічних. Останні заслуговують окремого слова, адже автор особисто обстежив під час 
польових етнографічних експедицій приблизно 700 (!) населених пунктів як в Україні (на 
Поліссі, Волині, Середньому Подніпров’ї, Поділлі, Покутті, Гуцульщині, Бойківщині, Лем-
ківщині, Підгір’ї, Закарпатті, Буковині), так і поза її межами (у Словаччині, Білорусі). Відзна-
чимо, що серед них особливо високу наукову та історико-культурну цінність мають польові 
етнографічні матеріали, які зібрав М. Глушко у 1994–1997 рр. у радіоактивно забруднених 
селах Середнього Полісся (Київської, Житомирської та Рівненської областей), оскільки сьо-
годні багатьох із них вже не існує. Саме тому зафіксована в них інформація є унікальною.

Обрана вченим тема дослідження – «Генезис тваринного запрягу в Україні» – може ви-
датися на перший погляд другорядною чи частковою. Проте таке враження швидко зни-
кає – відразу після прочитання вступу, де сформульовані мета і завдання дослідження. З 
них видно, що автор заторкує цілу низку питань і проблем, які ще не знайшли належного 
потрактування в науці – етнологічній, археологічній, мовознавчій, фольклористичній, що 
засвідчує широту наукових поглядів ученого, глибоке ознайомлення з національною та за-
рубіжною історіографією.

Структура монографічного дослідження відзначається глибокою продуманістю і сприя є 
якнайповнішому висвітленню проблеми. У ІІ і ІІІ розділах, із яких і починається виклад 
основної частини роботи, автор з’ясовує місце і роль упряжних тварин (вола і коня) в житті 
мешканців території України від доби енеоліту до початку ХХ ст. – в господарській і тран-
спортній сферах, світоглядних уявленнях та традиційній обрядово-звичаєвій культурі.

Особливий інтерес викликає розділ, у якому йдеться про місце вола і коня у світоглядних 
уявленнях українців. М. Глушко вводить у науковий обіг новий фактологічний матеріал (зо-
крема, колядки і щедрівки із символічним волом, записані на Середньому Поліссі), сміливо 
й аргументовано переглядає вже здавалося б усталені в етнології та фольклористиці погля-
ди на семантику і функції таких атрибутів різдвяно-новорічних свят, як «коза», «полазник» 
тощо. Зіставлення народної семантики вола і коня в традиційній обрядовості і фольклорі 
українців дозволило авторові виявити різний час їх формування, характер та походження, 
а водночас і різне функціональне використання кожної з цих тварин у далекому минулому. 
Звичайно, що цей розділ аж ніяк не основний і, безсумнівно, не вичерпний, що визнає й 
сам автор, проте він сприяє формуванню в читача цілісного уявлення про значення і роль 
упряжних тварин в житті населення України зазначеного періоду. Крім того, він істотно 
урізноманітнює роботу, в центрі якої перебувають все ж таки явища матеріальної культури, 
прекрасно ілюструє тезу про відсутність в етнології своєрідної «стіни» між явищами матері-
альної та духовної культури, як, зрештою, й іншими сторонами традиційного побуту.

Слід також відзначити, що ідеї автора, його спостереження і висновки, викладені у роз-
глядуваному розділі, безсумнівно, дадуть новий імпульс для етнологів і фольклористів – 
дослідників фольклору й обрядово-звичаєвої культури та світоглядних уявлень українців, 
навіть для тих, хто не поділяє положень його дослідження.
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У IV розділі – «Види запрягу гужових тварин» – мова йде про два основні види запрягу 
вола і коня – парний та одинарний, а також похідні від них форми. М. Глушко з’ясував, що 
найдавнішим за походженням був парний запряг волів, який виник ще на початку енео-
літичної доби. На думку вченого, він став визначальною рисою гужового транспорту і хлі-
боробської техніки на тисячоліття, оскільки його головна суть не змінювалася аж до ХХ ст. 
включно. Такий запряг використовували при обробітку ґрунту сохою поліського типу і 
ралом, а декілька пар волів (дві, три і більше) запрягали лише у плуг (приблизно з XVI – 
XVII ст.).

Що стосується коня, то дослідник виявив, що в XVI–XVII століттях на українських землях 
домінував однокінний запряг у полозних і колісних транспортних засобах, а парокінний  
утвердився лише з другої половини ХІХ – початку ХХ ст., витіснивши інші види запрягу.

Дію м’язової сили робочої худоби на об’єкти, в які її запрягають, з’ясовано у п’ятому роз-
ділі «Тяглові засоби». Вчений-етнолог зосереджує свою увагу на народних назвах і семанти-
ці, типах і варіантах, зовнішніх формах, конструкції і технології виготовлення тяглових при-
ладів, а також на скеровуючих засобах. Автор дійшов важливого висновку, що найдавнішим 
за походженням тягловим приладом є «війя» – трійня із суцільним природним передком, 
у той час як «оглоблі» у формі паралельних жердин – найновіший. Крім того, дослідник 
з’ясував, що з’єднувальні елементи та вузли тяглових приладів приховують різний час їхньо-
го походження та етапи розвитку й одночасно витоки різних видів запрягу гужових тварин. 
Наприклад, найдавніший засіб тяги на пару волів – трійню із суцільним передком – кріпили 
до ходу колісного та полозного транспорту за допомогою продовбаних на задніх кінцях роз-
вилки отворів. У монографії розглянуто різні варіанти з’єднувальної системи, її еволюцію, 
встановлено ареали побутування різних типів тяглових засобів та їх з’єднувальних систем.

Одне з центральних місць у книзі займає розділ шостий – «Упряж тяглових тварин», у 
якому дослідник на основі аналізу цілого комплексу джерел з’ясовує походження різних 
моделей парних й одинарних ярем та збруї коня як тяглової сили, які в минулому вико-
ристовували українці та інші слов’янські і неслов’янські народи Європи. Зокрема, автор 
розглядає типи парного ярма: аналізує їхню конструкцію, технологію виготовлення, функ-
ціональні переваги (недоліки) різних моделей ярма на пару волів. Проведений аналіз пер-
шоджерел дозволив авторові зробити вмотивований висновок, що «кульбачне» ярмо є гене-
тично найдавнішим в українців, оскільки сформувалося ще в праслов’янський час, а ярмо з 
«підгорлицею» і «снозами» – в ранньослов’янський (III–IV ст.). Розглянувши конструктивні 
відмінності, місце генезису та основні райони поширення кожного з цих типів ярма у ХІХ 
– на початку ХХ ст., автор по-новому їх класифікує, зокрема як «кульбачне», «загальноукра-
їнське» і «центральноєвропейське».

Значний інтерес становить підрозділ про «бовкуна» – ярмо на одного вола. У процесі до-
слідження автор виявив, що цей термін властивий саме для народнорозмовної мови укра-
їнців, а ареал поширення «бовкуна» охоплював наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. лісову 
зону України (Східне і Середнє Полісся). Серед виділених декількох типів одинарного ярма 
генетично найдавнішим М. Глушко вважає ярмо з природною кривулею («кульбакою»), 
оскільки воно виникло, на переконання автора, ще в ранньослов’янський час. Крім того, 
належну увагу приділено полісемантичності слова «бовкун».

У підрозділі «Види кінної упряжі та їх витоки» вчений, розглянувши спільне і відмінне 
в конструкції двох головних типів хомута (східно- і центральноєвропейського) та ареали їх-
нього поширення в Україні, а також походження інших складових кінної збруї (дуги, посто-
ронок, барка, шлеї) дійшов висновку: кожний із них підтверджує два окремі шляхи розви-
тку кінного запрягу – одинарного та парного. Важливим є висновок автора, що прототипом 
східноєвропейського однокінного запрягу послужив одноволовий і що вперше у Східній 
Європі одного коня запрягли в сани слов’яни-черняхівці. Крім того, етнолог доказує, що 
хомут виник на основі одинарного «кульбачного» ярма.

Надзвичайно важливим є останній сьомий розділ – «Прогрес тваринного запрягу – 
основа розвитку сухопутного транспорту та орного хліборобства». М. Глушко на основі 
проведеного дослідження доводить, що витоки кінного запрягу в українців, як і в цілому 
у слов’ян, не були пов’язані з розвитком орного хліборобства. Одержані результати дослі-
дження свідчать, що початки орного хліборобства у Східній Європі сягають кінця ІІІ – по-
чатку ІІ тис. до н. е., а не IV тис. до н. е. Вчений довів виникнення однокінного запрягу в 
українців (і східних слов’ян загалом) у західноукраїнському регіоні у процесі слов’янських 
міграцій, звідки він пізніше поширився в лісовій зоні Східної Європи. Одним із важливих 
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підсумків здійсненого дослідження є запропонована автором схема виникнення і розвитку 
тваринного запрягу в Україні і Східній Європі загалом. Заслуговує на увагу також гіпотеза 
дослідника про те, що первісні протоукраїнці як культурна спільнота почали формуватися 
в середовищі черняхівських племен західноукраїнського регіону.

«Висновки» автора є коректними і належним чином обґрунтованими. У них, серед іншо-
го, звертає на себе увагу висновок, що в українців, на відміну від інших слов’янських наро-
дів, найкраще збереглися архаїчні за походженням явища та елементи, пов’язані із запрягом 
робочої худоби. На слушну думку вченого, це засвідчує зародження кожного з них у межах 
української етнічної території та давні генетичні витоки українського етносу. Обґрунтова-
ною також є думка, що українські землі були основним регіоном Східної Європи, де зароджу-
валися і набували дальшого розвитку історично непересічні явища як в галузі тваринного 
запрягу, так і в безпосередньо пов’язаних із ним об’єктів народної культури  – сухопутних за-
собів пересування та рільничої техніки. Позитивною рисою висновків і монографії в цілому є 
окреслення автором цілої низки проблем, які потребують наукової розробки в майбутному.

Істотною складовою розглядуваної монографії є ілюстративний матеріал (223 одиниці). 
Переважну більшість представлених світлин зробив власноруч М. Глушко, а значна кіль-
кість рисунків є авторськими реконструкціями, які майстерно втілив на папері художник 
В. Сивак. Багатий ілюстративний матеріал істотно полегшує сприйняття текстової частини. 
Полегшують сприйняття дослідження іменний та географічний покажчики.

Загалом можна констатувати, що монографічне дослідження М. Глушка «Генезис тва-
ринного запрягу в Україні (Культурно-історична проблема)» є вагомим здобутком укра-
їнської народознавчої науки. Спостереження і гіпотези автора, його висновки виходять за 
межі вузької етнологічної тематики і становлять інтерес для дослідників проблем культуро-
генезу європейських народів, етногенезу та етнічної історії ранніх слов’ян, походження та 
етнічного розвитку українців тощо.

Роман СІЛЕЦЬКИЙ

Нове комплексне дослідження  
словацької вишивки
Danglová О. Vyšivka na Slovensku. – Ústav etnológie SAV: 
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2010. – 268 s.

Книга «Vyśivka na Slovensku» («Вишивка у Словаччи-
ні» – І. Ш.) – це результат багаторічної дослідницької 

роботи Ольги Данглової як у сфері теоретичного ана-
лізу проблем народного мистецтва, так і вивчення фак-
тологічного матеріалу – зібрань зразків вишивки, які 

зберігаються в Центрі народної художньої творчості (близько 400 одиниць) Словацького 
національного музею у Братиславі, особистої колекції М. Мери, а також відображені у фо-
тографіях, які зібрали співробітники Інституту етнології Словацької академії наук. Важли-
вою складовою книги є багатий ілюстративний матеріал. При цьому велика частина фото-
графій із названих джерел із зразками вишивки опубліковано вперше.

О. Данглова не тільки ставить і вирішує питання загального опису, історії та технологіч-
них особливостей вишивки з її архаїкою і новаціями в масштабах усієї країни, але й осмис-
лює цей вид ремесла як багатство національної культури словаків. Розкриття теми вимагало 
від автора глибокого проникнення в окремі проблеми у конкретних часових і просторових 
контекстах та зв’язках. До незаперечних успіхів О. Данглової можна зарахувати успішну 
реалізацію непростого завдання комплексного дослідження феномену селянської вишивки 
Словаччини в період її найбільшого розквіту – у ХІХ – першій половині ХХ ст., коли спо-
сіб життя ще зберігав усі ознаки традиційного, «укоріненого у локальне мислення» селян-
ського суспільства. Як не парадоксально, але саме ця «вкоріненість», на думку автора, стала 
поштовхом до формування локальної специфіки багатьох елементів народної культури. 
Відмінності мікросвіту сільських поселень, що згруповані за парафіями, доступності місць, 
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близькості міст чи інших чинників, як доводить автор, пізніше відбилися в автономних ес-
тетичних навичках, смаках, способах прикрасити одяг і житло, і особливо яскраво – в куль-
турі вишивки, в диференціації її локальних стилів.

Дослідження О. Данглової дає можливість поглянути на вишивку як культурний фено-
мен, що привертає увагу надзвичайною строкатістю форм, складністю технік, привабли-
вістю візерунків і вишуканістю деталей для прикрашання, які на території Словаччини 
розвинулися до різноманітних локальних і регіональних форм. Усе це відбулося, як ствер-
джує автор, завдяки, в першу чергу, фантазії і творчості простих жінок-вишивальниць, 
імена яких витер час. Разом із тим на виразних прикладах автор доводить, що мистецтво 
вишивки (примітивні техніки якої були відомі з часів неоліту) в колишній Угорщині була 
прерогативою жінок із вищих станів. Так, яскравою представницею вишивальниць із ко-
ролівського роду була Марія Тереза, яка багато зі своїх вишивок дарувала монастирям і 
костьолам. Великими центрами вишивання ставали і самі монастирі, зокрема жіночі, де ви-
шивку наносили на ризи служителів церкви і предмети оздоблення храмів. Музейні зібран-
ня церковного текстилю з ХV ст., що походять переважно зі Спіша і Шартша, свідчать про 
розквіт вишивки на цих землях. Із цим же періодом пов’язане виникнення і розвиток цехів 
із вишивки, одним із найвідоміших серед яких став Братиславський цех вишивки шовком. 
У ХVІ ст. вишивка поширюється і у світській сфері, її починають інтенсивно використову-
вати для прикрашання одягу шляхти. Широка запотребованість вишивки мотивує виник-
нення нових майстерень не лише при королівських дворах, монастирях і цехах. В ХVІ–ХVІІ 
ст. було засновано чимало майстерень у панських садибах і замках. Цікаво, що до ХVІІІ ст. 
там працювали, як правило, шляхтянки. Жінки з нижчого стану вчилися цьому ремеслу від 
черниць. Таким чином, техніка та принципи вишивки переходили в селянське середовище, 
де її найбільший розквіт припадає на ХІХ ст. – час формування численних регіональних і 
локальних стилів.

Розподіл матеріалу в рецензованій книзі підпорядковане головній меті – розкрити спе-
цифіку словацької вишивки як культурного феномену та виявити багатогранні аспекти її 
функціонування наприкінці ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. у різних локальних традиці-
ях. У двох основних частинах наукової монографії О. Данглова в доступній формі здійснює 
системний виклад матеріалу про вишивку двома основними способами: через підрахунок 
ниток і за попередньо намальованими образами. Характеризуючи складну і нерівномірну 
історію поширення і використання вишивки, авторка розкриває особливості її різних видів, 
порушує питання взаємозв’язку вишивки та ткацтва, матеріалу й орнаментики, змін стилів 
упродовж історичного розвитку (особливо під впливом образів Ренесансу), з’ясовує місце і 
роль вишивки в житті традиційного суспільства. Саме в цьому і полягає особливе значення 
цієї книги не лише для масового читача, але й для фахівців у галузі народної культури.

У дослідженні зазначається, що багато вишитих предметів мали обрядовий характер. 
Так, вишитій кутовій простині, яка в хаті відокремлювала ночівлю породіллі та новонаро-
дженого, приписували охоронні магічні властивості. Її також використовували в найважли-
віших сімейних обрядах: як частину костюма нареченої, стелили на ліжко молодих, клали 
у труну, використовували як «смертну простинь». Кутову простинь берегли як обрядовий 
предмет, її не мінялися так часто, як одяг, а тому вона не зношувалася і зберегла найбільш 
архаїчні візерунки. В обрядових ситуаціях вишивка маркувала позицію людини як учасни-
ка обряду (зокрема нареченої та нареченого). 

Велику увагу приділено вишивці святкових костюмів, при цьому найбільш цікаві ви-
шивки очіпка (вартість якого могла сягати ціни однієї корови), жіночих рукавиць, хусток, 
фартухів, спідниць. Багато подібних вишитих предметів реєстрували в заповітах, часто 
вони складали значну частину спадщини. Успадкування старих зразків вишивки, як зазна-
чає автор, служило зміцненню зв’язку між поколіннями. З іншого боку, вишиті предмети, 
одяг слугували знаком суспільного престижу, відмінності соціального статусу, що «виявля-
лося в естетиці орнаменталізму і пишноти». «Характер вишивки, що зумовлений вибором 
матеріалу, колірної шкали ниток, орнаментальних візерунків, композиції, технологічних 
прийомів, був невербальним знаком суспільного статусу людини. Означав його вік» (С. 19). 
Так, в Себехлебах, де жінки носили традиційний одяг ще в 1970-і роки, дотримувалися зви-
чаю, що яскраві квітчасті вишивки на рукавах і чепцях можуть мати тільки молоді жінки, 
бузково-сині – більш старші жінки, а чорні – старі. Вишивка також сигналізувала, чи люди-
на святкує що-небудь, чи живе щоденним буденним життям. У деяких областях Словаччи-
ни, де проживало населення римо-католицького віросповідання, колірна палітра вишивки 

Р Е Ц Е Н З І Ї ,  В І Д Г У К И
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Нові книги

Барышников П. Н. Миф и метафора: Лингвофилософский 
подход. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2010. – 216 с.
У монографії зроблено спробу осмислення глибинних взаємозв’язків 

міфотворчості та когнітивних функцій інакомовлення, зокрема, здатнос-
ті мовної свідомості до створення різнорівневих метафор, проаналізова-
но співвідношення метафори і міфу в руслі міжпарадигмальної лінгво-
філософської позиції, що дозволяє розкрити особливості міфотворчості 
(у тому числі сучасної) через аналіз метафоричного компонента в мовних 
концептах.

Іванова Т. Г. История русской фольклористики ХХ века: 1900 
– первая половина 1941 гг. – Санкт-Петербург: Дмитрий Була-
нин», 2009. – 800 с.
У монографії вперше на великому фактичному матеріалі дослідже-

но розвиток російської фольклористики з 1900 р. до 1941 р. Перші три 
розділи охоплюють три періоди в історії науки (1900–1916, 1917–1928, 
1929–1941). У четвертому розділі розглянуто російську зарубіжну дум-
ку 1920–1930-х рр. Кожний розділ складається із підрозділів, що при-
свячені тій чи іншій константній складовій науки: становленню й іс-
торії наукових закладів, у стінах яких розвивалася фольклористика; 
збирацько-експедиційній роботі; фольклористичним архівам; основним 
школам і методам, що функціонували на різних етапах розвитку науки 
(«історична школа», історико-літературний напрям, «фінська школа», 
функціонально-структуральний метод та ін.); місцю фольклору в куль-
турному житті країни. Розвиток наукової думки у книзі проаналізовано 
у зв’язку з тими соціальними та ідеологічним змінами, які відбувалися в 
Росії упродовж перших чотирьох десятиліть ХХ ст.

на святковому одязі, яку одягали в костел, відповідала «літургійним квітам церковних свят» 
(С. 19). Вишивка вказувала і на матеріальний статус носія. Так, в районі Трнави блузки зі 
збірчастими вишитими рукавами і чепчики із золотою вишивкою могли дозволити собі но-
сити тільки жінки з багатих сімей. Варіативність же орнаментальних мотивів і композиції, 
як випливає з описів, існувала в обмежувальних рамках локального стилю вишивки, який 
передавали за традицією як частину культурної спадщини.

У монографічному дослідженні висловлено багато цікавих положень і міркувань, роз-
виваючи які, можна прийти до більш виразного розуміння значення та ролі вишивки в 
культурі різних словацьких традицій. Семантика, яка пов’язана і з формами, і з технологія-
ми та функціями вишивки, є величезним культурним простором, у якому О. Данглова про-
клала шляхи плідного авторського дослідження. Є надія, що ці шляхи приведуть до нових 
відкриттів у сфері дослідження слов’янської народної культури, які у свою чергу наблизять 
нас до цього діалогу сучасної культури зі своєю традиційною «підсвідомістю».

У цілому книга О. Данглової «Vyšivka na Slovensku» є унікальним джерелом інформа-
ції про словацьку вишивку. Відрадно, що в одному просторі представлено багатоголосся 
регіональних особливостей зразкових вишивок із різних історико-етнографічних регіонів 
Словаччини. Книга також подає своєрідний зріз культури словаків кінця ХVІІІ – першої 
половини ХХ ст.

Інна ШВЕД (Брест, Республіка Білорусь)
Переклав на українську Ігор Гунчик
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Журнали, збірники

Народна творчість українців у просторі 
і часі. Матеріали міжнародної наукової 
конференції в рамках VІ Міжнародного 
фестивалю українського фольклору «Бе-
региня» / За ред. проф. Г. Аркушина. – 
Луцьк: Мистецька агенція «Терен», 2010. 
– 544 с.

До збірника увійшли 
наукові праці учасни-
ків Міжнародної на-
укової конференції 
«Народна творчість 
українців у просторі 
та часі», яка відбулася 
8–9 жовтня 2010 р. у 
місті Луцьку в рамках 
VІ Міжнародного фес-
тивалю українського 
фольклору «Береги-
ня». Переважна біль-

шість матеріалів – це дослідження з фолькло-
ристики, етномузикології, етнолінгвістики та 
енології.

П е р ш и й  розділ наукового збірника скла-
дають статті: Н. Бовсунівської «Українське на-
родне інструментальне мистецтвво як соціо-
культурний феномен»; В. Буряка «Фольклор 
у контексті нової парадигми часу»; А. Вовчака 
«Про проблему каталогізації архівних зібрань 
українського фольклору»; Л. Добрянської 
«Екс педиційна діяльність у Львівській консер-
ваторії 1958–1961 років: початки формування 
фонограмархіву ПНДЛМЕ»; І. Довгалюк «До 
історії поліської експедиції Філарета Колесси 
та Казімєжа Мошинського»; І. Коваль-Фучило 
«Український фольклор в рукописних архівах 
Москви (Відділ рукописів Російської держав-
ної бібліотеки та Російський державний архів 
літератури і мистецтва)»; О. Кузьменко «Про-
блеми історичної поетики в сучасній фоль-
клористиці (до питання жанрової цілісності 
української соціально-побутової лірики)»; Б. 
Луканюка «Причинки до біографії Климента 
Квітки: Так коли і де народився Климент Квіт-
ка»; В. Мацієвської «Ідеї Климента Квітки і су-
часна комплексно-апробаційна та когнітивна 
методика дослідження традиційної інструмен-
тальної музичної культури (до 130-ліття з дня 
народження видатного українського вчено-

О Г Л я Д И  Н А У К О В И Х  В И Д А Н Ь

ОГЛЯДИ НАУКОВИХ ВИДАНЬ

го)»; О. Ошуркевича «Пісня про полон «тата-
рами» Волиночки (до проблеми жанрової спе-
цифіки)»; Н. Пастух «Методика дослідження 
тваринного образу в українському фольклорі: 
морфологічний рівень»; Ю. Рибака «Локальні 
обрядові мелоформи у верхньоприп’ятському 
басейні»; О. Романчука «Шуточные песни була-
ештских украинцев: предварительные наблю-
дения»; Г. Тавлай «Дыхатамія інструменталь-
нага і вакальнага у традыцыйнай музычнай 
культуры»; О. Харчишин «Фольклорна спад-
коємність у співаній поезії Львова кінця 1980-х 
– початку 1990-х рр.»; Н. Шульської «Як ска-
жуть, то так вже й піде, або Про прізвиська в 
контексті усної народної творчості».

У статті Наталії Бовсунівської «Українське на-
родне інструментальне мистецтво як соціокуль-
турний феномен» (С. 4–13) представлено корот-
ку історію розвитку українських інструментів; 
зроблено підсумок діяльності творчих вико-
навських спілок, окремих педагогів, методики 
їхньої роботи; відзначено важливість викорис-
тання передового досвіду для сучасних музи-
кантів та митців майбутнього.

Володимир Буряк, осмислюючи «Фольклор у 
контексті нової парадигми часу» (С. 14–24), роз-
глянув фольклорне мислення у контексті нової 
світоглядної системи. На думку автора, україн-
ська художня культура дала світові прекрасні 
зразки континиумо-множинної особистісної 
свідомості. Це свідчить про те, що за всіх істо-
ричних катаклізмів генезис інформаційних 
кодів народної пам’яті відбувався на успадко-
ваному рівні. Народна пам’ять устигла рестав-
рувати, відтворити блоки інформації, які були 
вилучені з тих чи інших причин, до постмодер-
ністського поля свідомості нашого часу.

Стаття Андрія Вовчака «Про проблему катало-
гізації архівних зібрань українського фольклору» 
(С. 25–38) присвячена розгляду актуальної про-
блеми сучасного документування української 
народної творчості – каталогізації фольклор-
них документів архівних фондів. Наголошено 
на потребі створення спільного реєстру фольк-
лорної спадщини України. Лише у такому ви-
падку, наголошує дослідник, документаційна 
діяльність кожного окремого осередку буде 
зрозуміла і матиме цінність для всієї наукової 
спільноти, а отже, буде ефективною й резуль-
тативною.

Ліна Добрянська, досліджуючи «Експедиційну 
діяльність у Львівській консерваторії 1958–1961 
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років: початки формування фонограмархіву 
ПНДЛМЕ» (С. 39–49), розглянула один із най-
важливіших етапів в історії етномузикологіч-
них студій Львівської державної консерваторії 
імені Миколи Лисенка. У 1958–1961 рр. зусил-
лями її працівників відновлено збирацьку ро-
боту в Галичині, що була перервана на кілька 
десятиліть. У результаті перших повоєнних 
експедицій півтори сотні магнітофонних запи-
сів західноукраїнського музичного фольклору 
стали початковим внеском в одну з найбіль-
ших національних колекцій народної музики 
– Музично-етнографічний архів Проблемної 
науково-дослідної лабораторії музичної етно-
логії Львівської національної музичної акаде-
мії імені Миколи Лисенка.

Ірина Довгалюк, звернувшись «До історії 
поліської експедиції Філарета Колесси та Казі-
мєжа Мошинського» (С. 50–60), з’ясувала, що 
музично-етнографічна експедиція на Середнє 
Полісся 1932 р., в якій взяли участь Філарет Ко-
лесса, Казімєж Мошинський та Ядвіга Кліма-
шевська, стала важливим спільним українсько-
польським проектом із дослідження музичного 
фольклору поліщуків. Значний результат ви-
сліду експедиції забезпечило використання у 
збирацькій роботі фонографа. Два фоногра-
фічні валики із цієї експедиції збереглися до 
теперішнього часу.

Об’єктом наукових зацікавлень Ірини Коваль-
Фучило став «Український фольклор в рукописних 
архівах Москви (Відділ рукописів Російської дер-
жавної бібліотеки та Російський державний архів 
літератури і мистецтва)» (С. 61–70). Дослід-
ниця подала перелік фольклорних матеріалів 
із Рукописного відділу Російської державної 
бібліотеки, де стисло описала невідому стат-
тю Ф. Колесси про стан дослідження народної 
культури в Західній Україні та републікувала 
думу «Про Олексія Поповича», а також із Ро-
сійського державного архіву літератури і мис-
тецтв, зокрема одиниці зберігання із Фонду 
Срезневсъких, де віднайшла невідомі записи 
українських народних дум.

Розглядаючи «Проблеми історичної поетики в 
сучасній фольклористиці (до питання жанрової ці-
лісності української соціально-побутової лірики)» 
(С. 71–84), Оксана Кузьменко коротко висвітлила 
актуальні питання теорії фольклору в галузі 
історичної поетики, зробила критичний огляд 
праць, автори яких порушують проблемні пи-
тання історичної поетики та жанрової цілості 
на матеріалі української соціально-побутової 
лірики.

Богдан Луканюк у статті «Причинки до біографії 
Климента Квітки: Так коли і де народився Климент 
Квітка» (С. 85–99), зазначає, що день і місце на-
родження видатного українського етномузи-
кознавця на сьогодні все ще залишаються не 
встановленими остаточно та потребують доку-
ментального підтвердження. На думку автора, 

день народження К. Квітки 5 лютого 1880 р. при-
падає на його іменини – день священномучени-
ка Климентія, а не на 4-е число. Це пояснюється 
тим, що різниця між юліанським і григоріан-
ським календарями не 12, а 13 днів. Немає жод-
ної упевненості в тому, що власне цього числа 
К. Квітка народився, а не був тільки охрещений. 
Щодо місця його народження, то вчений зазна-
чає, що етномузикознавець народився в місті 
Києві, а не в містечку Хмелів на Полтавщині, що 
документально не підтверджено.

У дослідженні Вікторії Мацієвської «Ідеї Кли-
мента Квітки і сучасна комплексно-апробаційна 
та когнітивна методика дослідження традицій-
ної інструментальної музичної культури (до 130-
ліття з дня народження видатного українського 
вченого)» (С. 100–109) висвітлено актуальні ін-
струментознавчі ідеї класика української ет-
номузикології К. Квітки та проблеми їхнього 
втілення та еволюції в сучасній науці. Особли-
вий акцент зроблено на етнопсихологічному, 
соціологічному та когнітивному аспектах ет-
номузикологічного дослідження. Розглянуто 
засадничі підходи, науковий апарат і мето-
дику системно-етнофонічного, комплексно-
апробаційного та когнітивного аналізу на 
матеріалі традиційної української (передусім 
гуцульської) скрипкової музики в контексті за-
вдань і досягнень світової науки.

Олекса Ошуркевич, звертаючись до теми «Піс-
ня про полон «татарами» Волиночки (до проблеми 
жанрової специфіки)» (С. 110–124), зробив спробу 
дослідження специфіки традиційної народної 
пісні про полон «татарами» Волиночки – дівчи-
ни з Волині, а також розглянув наявні у фольк-
лористичній науці різні жанрові означення 
цього твору. На основі художньо-поетичних, 
побутово-смислових реалій луцький учений 
виявив первісну весільно-обрядову функцію 
відомої народної пісні.

У статті «Методика дослідження тваринного 
образу в українському фольклорі: морфологічний 
рівень» (С. 125–141) Надія Пастух з’ясувала зна-
чення морфологічних характеристик тварини 
(зовнішній вигляд, розмір, колір, стадію роз-
витку, стать, естетичну оцінку, запахи тощо) у 
формуванні фольклорного зоосимволу, його 
семантики та функцій. Дослідниця окреслила 
коло основних проблем, які мають бути ви-
світлені у дослідженні типового тваринного 
образу-символу українського фольклору.

Юрій Рибак, вивчаючи «Локальні обрядо-
ві мелоформи у верхньоприп’ятському басейні» 
(С. 142–160), зазначає, що ці рідкісні та локаль-
но своєрідні обрядові пісенні форми були ви-
явлені на півночі Волинської області у проце-
сі фронтальних експедицій. Такими є 17 із 46 
верхньоприп’ятських мелотипів. Географія 
ареалів цих наспівів виказує існування трьох 
консервативних музичних діалектних груп, 
що, очевидно, має свою історичну підоснову.
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Публікація Олексія Романчука «Шуточные 
песни булаештских украинцев: предварительные 
наблюдения» (С. 161–167), як зазначає сам автор, 
є першим кроком у дослідженні жартівливих 
ліричних пісень українського села Булаєшти, 
що розміщено в центральній частині Респуб-
ліки Молдова. Основну увагу приділено порів-
няльному аналізу мовних особливостей була-
єштських варіантів відомих українських пісень 
«Ой на горі, на базарі жоне мужів продавале», 
«Тече вода каламутна» та місцевої пісні «Варе-
ла я ребку».

Стаття білоруської дослідниці Галини Тавлай 
«Дыхатамія інструментальнага і вакальнага у 
традыцыйнай музычнай культуры» (С. 168–177) 
присвячена взаємозв’язкам вокального й ін-
струментального першопочатків у тради-
ційній музичній культурі, зокрема впливу 
комплексу специфічних прикмет пастуших 
«награшів», що були записані в жіночій голо-
совій інтерпретації на: 1) спільну дитячу голо-
сову гру і 2) на один із типових весняних на-
співів Північної Білорусі. У пісенній структурі 
(ладовій, ритмічній, темброво-динамічній), 
у контурі мелодичної лінії, характерних еле-
ментах фактури, семантичній скерованості 
музично-комунікативних акцій проявляються 
особливості інструментального стилю. По-
дібним чином це відбувається в весняних і 
літніх обрядових піснях українців та інших 
слов’янських народів.

Ольга Харчишин, досліджуючи «Фольклор-
ну спадкоємність у співаній поезії Львова кінця 
1980-х – початку 1990-х рр.» (С. 178–195), розгля-
дає цю творчість як своєрідне культурне яви-
ще і багатий пісенний пласт, що базується на 
фольклорній традиції з рисами демократизму, 
опозиційності до панівної системи, локально-
львівським колоритом. У висновках автор 
зазначає, що співана поезія не обмежується 
локально-регіональними творчими засобами, 
а інтегрована в загальнонаціональну культу-
ру задля збереження історичної пам’яті, об-
стоювання цілісності та незалежності України, 
об’єднання її «двох берегів», виховання нового 
покоління волелюбної нації.

У статті Наталії Шульської «Як скажуть, то так 
вже й піде, або Про прізвиська в контексті усної на-
родної творчості» (С. 196–204) проаналізовано 
народно-побутову антропонімію Західного 
Полісся в контексті усної народної творчості. 
Визначено спільні особливості між прізвиська-
ми як репрезентантами народної мовотворчос-
ті та жанрами фольклору, наведено цікаві мо-
тиви номінації, спільні риси, взаємопов’язані 
фактори творення та побутування. Фактичний 
матеріал проілюстровано найбільш цікавими 
неофіційними найменуваннями із вказівкою 
на мотиваційну характеристику, засвідчену в 
розмовній практиці поліщуків. Також наведе-
но складанки про прізвиська, записані від рес-

пондентів, та інші специфічні риси неофіцій-
ної системи називання.

До  д р у г о г о  розділу збірника Міжнарод-
ної наукової конференції «Народна творчість 
українців у просторі та часі» VІ Міжнародного 
фестивалю українського фольклору «Береги-
ня» увійшли наукові праці: Г. Аркушина «Мова 
фольклору і говіркове мовлення»; Т. Бецен-
ко «Фольклорно-пісенний текст як динаміч-
на структура (на прикладі думового епосу)»; 
Ж. Воробей «Фольклорні елементи у дилогії 
М. Малиновської «Гримучі озера» та «Поліс-
ся»; Л. Горошко «Ой говорила чиста вода...» 
(Деякі етнолінгвістичні нотатки на основі ана-
лізу семантичних пар «вода-кров», «вода-око», 
«вода-мова»)»; Г. Гримашевич «Народний одяг 
та взуття Житомирщини у прислів’ях, приказ-
ках та загадках»; Ю. Громика «Вияви граматич-
ної аналогії в говірках берестейсько-пінського 
Полісся (на матеріалі записів місцевого фольк-
лору)»; І. Гунчика «Інваріантна структура 
оказіально-обрядового тексту та апелятив-
не й експлікативне фольклорне мовлення»; 
А. Дудек-Шумигай «Семантика лексеми коля-
да в українських говірках південного Підляш-
шя»; Р. Зінчук «Фонетичні та морфологічні 
особливості займенників у західнополіських і 
суміжних говірках (на матеріалі записів місце-
вого фольклору)»; Н. Іовхімчук «Власні геогра-
фічні назви в мові української народної пісні»; 
Н. Кирилкової «Інтернаціональні елементи в 
мові української народної казки»; Н. Костусяк 
«Первинні та вторинні внутрішньотранспо-
зиційні ознаки орудного відмінка іменників: 
формально-синтаксичний і комунікативний 
аспекти (на матеріалі волинських народних 
пісень)»; С. Лавриненко «Власні назви балад-
ного конструкту як носії елементів правового 
знання»; О. Левчук «Диво-кінь в українських 
обрядових піснях»; І. Мельник «Різновиди та 
ступені вербалізації (на матеріалі усної народ-
ної творчості)»; А. Мойсієнка «Структурно-
смислова організація народної загадки»; 
О. Нестерчук «Варіанти власних імен у народ-
них піснях Західного Полісся»; А. Поповського 
«Синтаксичні конструкції в мові фольклору 
південної України ХІХ–ХХ століть»; Н. Хобзей 
«Дієслова руху із префіксом ви-, або звідки та 
куди виходять, виїжджають і таке інше в ко-
лядках та щедрівках»; Н. Шевчук «Знахідний 
відмінок у конструкціях із предикатами актив-
ної фізичної дії (на матеріалі усної народної 
творчості)»; О. Яблонської «Фольклор як дже-
рело етнопсихології: О. Бодянський про специ-
фіку української словесності»; М. Яблонського 
«Фольклорно-міфологічні елементи в поетиці 
містерії Віри Вовк «Іконостас України».

Григорій Аркушин, порівнюючи «Мову фоль-
клору і говіркове мовлення» (С. 206–214), дійшов 
до таких висновків: найменше діалектних від-
мінностей – у пісенному фольклорі, досить ба-
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гато – у прозовому, а найбільше – у так званих 
складанках-характеристиках говірок. 

У статті Тетяни Беценко «Фольклорно-пісенний 
текст як динамічна структура (на прикладі 
думового епосу)» (С. 215–220) розглянуто по-
няття динаміка стосовно віршового, зокрема 
фольклорно-пісенного (думового) тексту, об-
ґрунтувано роль текстово-образних універса-
лій у створенні його динамічності. Зазначено, 
що окреслені параметри динамічної структу-
ри думової оповіді у різнорівневих ракурсах є 
перспективним напрямом лінгвофольклорис-
тичних студій.

Жанна Воробей, аналізуючи «Фольклорні еле-
менти у дилогії М. Малиновської «Гримучі озе-
ра» та «Полісся» (С. 221–227), виділяє серед 
них прислів’я, приказки, приповідки, повір’я, 
фразеологічні звороти, народні пісні, анекдо-
ти, каламбури, легенди, описи обрядів і зви-
чаїв – усе, що супроводжувало національне 
життя поліщука на початку ХХ ст. Прислів’я 
та приказки, які є найбільш вживаними і ста-
новлять 31% усіх фольклорних елементів, зву-
чать із вуст героїв від наймолодшого до най-
старшого віку, від жінки-селянки до польської 
панянки. У романах автор часто використовує 
також народні пісні, які допомагають більш 
колоритно відтворити певну ситуацію чи на-
стрій героїв.

Леся Горошко у дослідженні «Ой говорила 
чиста вода...» (Деякі етнолінгвістичні нотатки 
на основі аналізу семантичних пар «вода-кров», 
«вода-око», «вода-мова»)» (С. 196–204) констатує 
значеннєву спаяність понять вода і кров, вода 
й око, вода і мова, які на вербальному рівні мо-
жуть позначати тотожні явища, а у парі вода-
кров водночас і опозиційні, впорядковуючи та 
структуруючи таким чином набір одиниць 
символічної мови культури.

У публікації Галини Гримашевич «Народний 
одяг та взуття Житомирщини у прислів’ях, при-
казках та загадках» (С. 242–253) представлено і 
прокоментовано багатий паремійний фольк-
лорний матеріал, у якому збережено основні 
особливості діалектного мовлення Житомир-
ської області. Тексти прислів’їв, приказок і 
загадок із зафіксованими варіантами подано 
відповідно до класифікації одягу щодо можли-
вості покриття певної частини людського тіла.

У статті «Вияви граматичної аналогії в говір-
ках берестейсько-пінського Полісся (на матеріалі 
записів місцевого фольклору)» (С. 254–260) Юрій 
Громик проаналізовав найбільш характерні 
особливості словозміни українських говірок 
берестейсько-пінського Полісся, відбиті в за-
писах місцевого фольклору. Більшість проко-
ментованих морфологічних явищ – інновації, 
ареал яких охоплює всі північноукраїнські діа-
лекти.

Ігор Гунчик, досліджуючи «Інваріантну струк-
туру оказіально-обрядового тексту та апелятивне 

й експлікативне фольклорне мовлення» (С. 261–
268), окреслив основні завдання структурного 
дослідження текстів українських народних 
молитов, замовлянь та інших типологічно спо-
ріднених жанрів, розглянув і проаналізував їх 
апелятивне й експлікативне мовлення.

Аґнєшка Дудек-Шумигай, з’ясовуючи «Се-
мантику лексеми коляда в українських говірках 
південного Підляшшя» (С. 269–282), подала ети-
мологію і здійснила аналіз семантики лексеми 
коляда в українських говірках південного Під-
ляшшя. Результати польових досліджень ви-
явили, що в обстежених населених пунктах ця 
лексема має такі значення: 1) день перед Різд-
вом (24.XII); 2) урочиста вечеря напередодні 
Різдва; 3) снопик жита, який ставили в кутку 
хати напередодні Різдва; 4) пісня, яку вико-
нують колядники; 5) винагорода за коляду-
вання; 6) Різдво. Визначено частоту окремих 
значень цієї лексеми на території південного 
Підляшшя, а також розглянуто словосполу-
чення з лексемою коляда на прикладі свята Бо-
гоявлення Господнього.

Руслана Зінчук у статті «Фонетичні та морфо-
логічні особливості займенників у західнополіських 
і суміжних говірках (на матеріалі записів місце-
вого фольклору)» (С. 283–295) проаналізувала 
характерні особливості фонетичного оформ-
лення, морфемної будови та словозміни за-
йменників західнополіських і суміжних гові-
рок, засвідчені в записах місцевого фольк лору. 
Дослідниця з’ясувала, що фольклорні тек-
сти, зберігаючи як давні мовні явища, так і 
фонетико-морфологічні новотвори, типові для 
певного діалектного ареалу, можуть слугувати 
одним із джерел вивчення його специфічних 
рис.

У дослідженні «Власні географічні назви в мові 
української народної пісні» (С. 296–305) Наталія 
Іовхімчук виділила і проаналізувала слова на 
позначення географічних об’єктів із просто-
ровим значенням, які відображають природне 
середовище. Автор зазначає, що простір Укра-
їни конкретизують номінації етнічних регіо-
нів, назв старовинних міст. У давніх текстах 
трапляються номени колишніх турецьких і 
татарських міст. В історичних піснях вжито на-
зви країн, що виконують переважно функцію 
конкретизації.

Наталія Кирилкова, з’ясовуючи «Інтерна-
ціональні елементи в мові української народної 
казки» (С. 306–311), дійшла висновку, що чис-
ленні фольклорні сюжети й образи можна по-
яснити не лише творчою уявою та фантазією, 
а й реальними обрядами, які постали на осно-
ві спільних форм виробництва, матеріальної 
культури. Тому схожі орнаментальні формули 
спостерігаємо в українській казковій прозі та в 
казках різних народів світу.

Стаття Наталії Костусяк «Первинні та вто-
ринні внутрішньотранспозиційні ознаки орудного 
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відмінка іменників: формально-синтаксичний і 
комунікативний аспекти (на матеріалі волин-
ських народних пісень)» (С. 312–324) присвячена 
комплексному вивченню грамеми орудного 
відмінка. Інструменталь розглянуто на тлі 
синтаксичного рівня мови, обґрунтовано його 
первинні та вторинні формально-синтаксичні 
й комунікативні ознаки, вказано на внутріш-
ню транспозицію орудного відмінка.

Світлана Лавриненко, досліджуючи «Власні 
назви баладного конструкту як носії елементів 
правового знання» (С. 325–331), розглянула влас-
ні назви правосуб’єктів українських народних 
балад. Аналіз онімів, стверджує дослідниця, 
дає багатий матеріал для вивчення народних 
уявлень про коло потреб і можливостей осіб 
різної статі, віку, суспільного статусу.

Своє комплексне мікродослідження «Диво-
кінь в українських обрядових піснях» (С. 332–338) 
Оксана Левчук побудувала на матеріалі укра-
їнських календарно- та родинно-обрядових 
пісень, проаналізувавши їх морфологічний, 
акціональний і «соціальний» рівні. Дослідни-
ця з’ясувала відмінності образу чарівного коня 
з українських фантастичних казок та образу 
диво-коня, що фігурує в обрядовій поезії.

Ірина Мельник, виділяючи «Різновиди та 
ступені вербалізації (на матеріалі усної народної 
творчості)» (С. 339–351), описала відіменни-
кову вербалізацію, висвітлила особливості 
відприкметникової вербалізації, а також оха-
рактеризувала відприслівникову та розгляну-
ла відчислівникову вербалізацію. Теоретичні 
положення основних ступенів переходу інших 
частин мови в дієслово підтверджено прикла-
дами з усної народної творчості.

У статті «Структурно-смислова організація на-
родної загадки» (С. 352–359) Анатолій Мойсієнко 
на матеріалі народної загадки простежив влас-
не описовий, констатаційний характер компо-
нентів розглянутих структур, а також проана-
лізував особливості організації таких структур 
на зіставно-порівняльній основі відповідних 
лексичних компонентів.

Оксана Нестерчук, з’ясовуючи «Варіанти 
власних імен у народних піснях Західного Полісся» 
(С. 360–367), проаналізувала варіанти власних 
імен у народних піснях Волині та Західного 
Полісся, подала їх статистику та з’ясувала, яки-
ми способами словотвору вони утворені. Для 
вивчення власних назв дослідниця використа-
ла 1327 пісенних текстів зі збірників регіональ-
ного фольклору О. Кондратович, О. Ошурке-
вича, Ю. Цехміструка. 

У статті Анатолія Поповського «Синтаксичні 
конструкції в мові фольклору південної України 
ХІХ–ХХ століть» (С. 368–380) висвітлено нор-
мативні тенденції синтаксису південноукраїн-
ського фольклору, які сприяли формуванню і 
утвердженню норм української літературної 
мови, а також розглянуто особливості місцевих 

синтаксичних конструкцій, їх роль у норма-
тивному процесі.

Наталія Хобзей у дослідженні «Дієслова руху 
із префіксом ви-, або звідки та куди виходять, ви-
їжджають і таке інше в колядках та щедрівках» 
(С. 381–390) використала фольклорні матеріа-
ли, записані наприкінці XIX – на початку ХХ ст. 
у населених пунктах, що репрезентують го-
вірки південно-західного наріччя української 
мови. Дослідниця відзначає, що в наведених 
обрядових текстах простір має не лише харак-
тер «закритого» – «відкритого», а радше «захи-
щеного» – «незахищеного», що продиктовано, 
на думку автора, обрядовістю тексту.

У науковій студії Наталії Шевчук «Знахідний 
відмінок у конструкціях із предикатами активної 
фізичної дії (на матеріалі усної народної творчос-
ті)» (С. 391–402), охарактеризовано знахідний 
відмінок як центральний відмінок об’єктної 
синтаксеми. Автор здійснив семантичну дифе-
ренціацію предикатів активної фізичної дії, ви-
світлив особливості семантико-синтаксичного 
зв’язку об’єктного компонента із семантични-
ми групами предикатів активної фізичної дії.

В основу статті Ольги Яблонської «Фольклор як 
джерело етнопсихології: О. Бодянський про специ-
фіку української словесності» (С. 403–414) лягли 
спостереження над матеріалами досліджень 
О. Бодянсъкого, зокрема його магістерської 
дисертації «О народной поэзии славянских 
племен» (1837), що стала здобутком епохи 
фольклористичного преромантизму та ро-
мантичної естетики. Наголошено, що О. Бо-
дянський, разом із М. Костомаровим, один із 
перших зауважив, що усна народна творчість є 
вираженням духовно-емоційного та соціально-
го комплексу народу, його індивідуальності.

Максим Яблонський, виокремлюючи «Фольк-
лорно-міфологічні елементи в поетиці містерії 
Віри Вовк «Іконостас України» (С. 415–428), про-
аналізував їхню вагомість у художньому тексті, 
окресливши жанрові особливості твору та до-
слідивши його основні ідейно-тематичні ас-
пекти. У висновках автор вказує на ідею держа-
вотворення як головного лейтмотиву містерії. 
Автор зазначає, що «Іконостас України» Віри 
Вовк – це видіння, яке оголює наші праоснови, 
розкриває суть глибинних сфер національно-
го підсвідомого.

До  т р е т ь о г о  розділу збірника матеріалів 
наукової конференції включено дослідження: 
Я. Бодака «Звичаї та обряди у лемківському 
весіллі»; Т. Данилюк-Терещук «Регіональні 
особливості народних уявлень про відьом на 
Західному Поліссі»; М. Жуйкової «Міфопо-
етична семантика української народної гри 
«Горюдуб»; О. Кондратович «Возвеличення 
жінки-матері в пісенному фольклорі Західного 
Полісся»; С. Лиса «Поліські вірування про пе-
ревертнів: від найдавніших часів до сьогоден-
ня»; І. Мацієвського «Дзвінкові інструменти 
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українських Карпат: про сакральне й профан-
не в традиційному інструменталізмі»; В. Місію-
ка «Структура народного календаря Західного 
Полісся»; З. Навроцької «Василь Парахін. Про-
відні засади творчої діяльності»; Л. Семенюк 
«Русальні вірування, обряди й пісні Шацького 
поозер’я: локальна специфіка».

У публікації Ярослава Бодака «Звичаї та обряди 
у лемківському весіллі» (С. 430–443) вміщено ма-
теріали про весільну обрядовість села Розділля 
колишнього Горлицького повіту Краківського 
воєводства (тепер – Республіка Польща). Вони 
були записані від місцевої жительки Розділля 
Анни Драґан, яка з 1946 р. проживає в місті 
Бориславі Львівської області. Основні етапи 
лемківського весілля на Горличчині автор по-
дає у формі сценарію. Він складається із про-
логу, який включає зальоти (сватання) і руко-
вини (заручини); першої дії («Перед переїздом 
молодої до дому молодого»), до якої входять 
картини і сцени п’ятниці, суботи, неділі та по-
неділка; третьої дії («Після переїзду молодої 
до дому молодого»), картини та сцени якої 
припадають на понеділок, вівторок і середу; 
«Епілогу» зі сващинами і поправинами (відві-
динами). Вагому частину матеріалів займає 
класифікація весільних дій і їх покажчик у ви-
гляді таблиці з колонками, де вказано назву дії, 
її категорію, місце дії у сценарії весілля, мета 
дії, місце і час виконання, учасники і виконав-
ці, а також весільні пісні, які виконували під 
час обрядодії.

Тетяна Данилюк-Терещук, досліджуючи «Ре-
гіональні особливості народних уявлень про відьом 
на Західному Поліссі» (С. 444–453), з’ясувала ха-
рактерні ознаки, генезу, функції, поведінкові 
особливості цього міфологічного персонажа, 
способи його розпізнавання, а також виділила 
типові для західнополіського регіону мотиви 
про відьом. У написанні статті автор вико-
ристала текстовий матеріал, що знаходиться в 
архіві Полісько-Волинського народознавчого 
центру (нині – Інституту культурної антропо-
логії) та власні польові записи.

У науковій студії Маргарити Жуйкової «Мі-
фопоетична семантика української народної гри 
«Горюдуб» (С. 454–466) розглянуто номінації 
та вербальний супровід східнослов’янської 
гри, відомої в українській традиції під назвою 
«Горюдуб» (рос. горелки). Здійснено зіставний 
аналіз українських, білоруських та російських 
варіантів гри, з’ясовано її міфологічні витоки.

Олександра Кондратович у статті «Возвеличен-
ня жінки-матері в пісенному фольклорі Західного 
Полісся» (С. 467–478), зазначає, що в пісенному 
фольклорі Волинського Полісся жінку-матір 
зображено як знакову постать у родинній іє-
рархії та суспільному житті, на яку було покла-
дено відповідальність за вирішення багатьох 
проблем у сім’ї та громаді. Найперше вона 
є продовжувачкою роду, яка мала народити 

здорових дітей, забезпечити їм повноцінний 
фізичний та розумовий розвиток, сформува-
ти в них найкращі людські якості. А для цього 
жінка-мати не повинна допустити руйнуван-
ня сім’ї як найпершого осередку формування 
особистості.

У дослідженні Сергія Лиса «Поліські віруван-
ня про перевертнів: від найдавніших часів до сьо-
годення» (С. 479–486) розглянуто проблему за-
родження та розвитку поліських вірувань про 
перевертнів. Автор зазначає, що стародавні по-
ліські уявлення про здатність людини до різ-
номанітних перетворень є типовим прикладом 
індоєвропейських вірувань про невіддільність 
особистості від світу та загальної природи ре-
чей. Людське «я» в оповідях про перетворення 
виступає не як незмінна суть чи як певна духо-
вна субстанція, а як надзвичайно пластичний 
процес усвідомлення, який постійно змінюєть-
ся в контексті всіх інших проявів творчої енер-
гії вічного буття.

Праця Ігоря Мацієвського «Дзвінкові інструмен-
ти українських Карпат: про сакральне й профанне 
в традиційному інструменталізмі» (С. 487–497) 
присвячена питанням морфології, ергології 
та функціонування дзвінкових інструментів 
на українських етнічних теренах Карпат, зо-
крема Гуцульщини. Дзвінкове мистецтво кар-
патських горян виразно демонструє живучість 
найдавніших шарів культури, синкретизму 
матеріальної та духовної культури, складні 
взаємозв’язки розмаїтих виявів останньої (від 
магії, давніх язичницьких вірувань, своєрідних 
проявів християнської культури і аж до сучас-
них науково-технічних і мистецьких надбань). 
Одна з суттєвих – проблема співвідношення 
магічного й ужиткового, сакрального та про-
фанного у формуванні й функціонуванні 
традиційних музичних інструментів, а також 
у шляхах передання та континуації традиції 
інструментального звукотворення. Українські 
Карпати в цьому плані постають як своєрідний 
полістадіальний культурний конгломерат.

Досліджуючи «Структуру народного календа-
ря Західного Полісся» (С. 498–513), Віктор Місіюк 
звертає увагу на його важливе значення для до-
слідників місцевої регіональної культури. На 
думку автора, народний календар Західного 
Полісся є складним поєднанням кількох кален-
дарних систем. Основні його дати мають астро-
номічну прив’язку, а сам він є результатом сво-
єрідної дихронії, за якої відбувався «переклад 
мови язичництва на мову християнства». У 
західнополіському календареві внаслідок по-
єднання різних календарних систем відбулося 
дублювання чи заміщення одних дат іншими, 
тому в ньому зберігся не завжди прозорий, але 
водночас чіткий поділ на сезони.

Зоя Навроцька у статті «Василь Парахін. Про-
відні засади творчої діяльності» (С. 514–519), роз-
глянула творчу діяльність Василя Григоровича 
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Парахіна (1937 р. н.) – відомого діяча і знавця 
сучасного українського народного мистецтва. 
Відображено життєві принципи, фахові пере-
конання, а також проаналізовано головні за-
сади діяльності та здобутки В. Парахіна, по-
дано оцінку школи народного мистецтва, яку 
він сформував у селі Журавниках на Волині. 
Головним завданням цієї творчої особистос-
ті є повернення до життя не тільки втраченої 
духовної ідентичності, а й віри народу у свою 
силу.

В основу дослідження Лариси Семенюк «Ру-
сальні вірування, обряди й пісні Шацького поозер’я: 
локальна специфіка» (С. 520–531) лягли матері-
али фольклористичних записів, які були зі-
брані в населених пунктах Шацького району 
Волинської області. Дослідниця стверджує, що 
у віруваннях поліщуків Шацького поозер’я ві-
дображені переважно усталені уявлення про 
зовнішній вигляд, походження та функції ру-
салок. Їх уявляли як духів померлих людей, що 
живуть у воді, на полі. У період цвітіння жита 
вони з’являються перед людьми, нагадуючи 
їм про зв’язок із родом та необхідність дотри-
мання певних обрядів і заборон, порушення 
яких може завдати шкоди. Русальна обрядова 
практика обмежується такими формами вша-
нування русалок як обрядове частування та 
залишання одягу, проводи русалок передбача-
ють заборону будь-якої праці. Русалка – най-
частотніший образ місцевих русальних пісень, 
більшість із яких у пісенному літньому кален-
дарному циклі є незначною.

Підготував Ігор Гунчик

Вісник Львівського університету. Серія 
філологічна. – 2009. – Вип. 47: Українська 
фольклористика. – 277 с.

Черговий випуск 
«Вісника Львівсько-
го університету» за 
2009 р. присвячено 
100-річчю експеди-
ції Філарета Колесси 
на Наддніпрянську 
Україну для запи-
су кобзарського та 
лірницького репер-
туару, що відбулася 
влітку 1908 р. У пра-
цях авторів збірника, 

які згруповані у чотири рубрики – «З історії 
фольклористики», «Теорія і методологія», «До-
кументування фольклору» та «Публікації», 
розкрито історію перебігу і важливість цього 
проекту, висвітлено питання методології до-
слідження українського фольклору та новітні 
тенденції зарубіжної фольклористики.

П е р ш у  рубрику «З історії фольклорис-
тики» склали статті: І. Довгалюк «До історії 

експедиції Філарета Колесси на Наддніпрян-
ську Україну», І. Коваль-Фучило «На бічних 
стежках кобзарського епосу» – історичні думи-
пісні, пародійні думи, думи ХХ століття», 
В. Івашківа «Украинские народные предания» 
Пантелеймона Куліша: до питання творчої іс-
торії», О. Наумовської «Михайло Драгоманов 
– упорядник та дослідник народної прози».

Улітку 2008 р., зазначає Ірина Довгалюк у 
статті «До історії експедиції Філарета Колесси на 
Наддніпрянську Україну» (С. 5–27), минуло сто 
років від часу експедиції Філарета Колесси до 
Миргорода з метою запису на фонографічні 
валики кобзарського та лірницького репертуа-
ру. У цій статті відстежено історію підготовки, 
проведення та висліду цього епохального про-
екту української інтелігенції початку XX ст., 
висвітлено значення та внесок усіх, хто безпо-
середньо долучився до збереження для нащад-
ків традиційного репертуару кобзарів і лірни-
ків, зокрема: Філарета Колесси, Лесі Українки, 
Климента Квітки й Опанаса Сластьона.

У дослідженні Ірини Коваль-Фучило «На біч-
них стежках кобзарського епосу» – історичні 
думи-пісні, пародійні думи, думи ХХ століття» 
(С. 28–37) основну увагу зосереджено на ана-
лізі нетипових жанрів українського думового 
епосу: історичних дум-пісень, пародійних дум, 
дум-новотворів XX ст. Їх виникнення та функ-
ціонування свідчить про значний внутрішній 
потенціал думової традиції, специфічні закони 
побутування дум, що уможливили зародження 
інших, подібних до дум жанрових утворень, 
трансформацію численних формальних еле-
ментів думового епосу, проте не спричинили 
занепаду класичних варіантів дум.

У статті Василя Івашківа «Украинские народные 
предания» Пантелеймона Куліша: до питання 
творчої історії» (С. 38–62) проаналізовано осо-
бливості фольклористичної діяльності Пан-
телеймона Куліша (1819–1897) у 1840-х роках, 
результатом якої став збірник народної прози 
«Украинские народные предания», внадруко-
ваний 1847 р., але тоді ж заборонений і кон-
фіскований (побачив світ лише 1893 р.). Ви-
користання численних архівних матеріалів та 
листування дало змогу переконливіше написа-
ти про специфіку праці Куліша-фольклориста, 
розглянути питання його втручання у народ-
нопоетичні тексти.

Розпрацьовуючи тему «Михайло Драгоманов – 
упорядник та дослідник народної прози» (С. 63–74), 
Олеся Наумовська з’ясувала малознані сторінки 
наукової біографії М. Драгоманова, проаналі-
зувала особливості методології вченого, зак-
центувала увагу на виокремленні у М. Драго-
манова психологічної складової при вивченні 
народної творчості. У висновках дослідниця 
вказала на різнобічність інтересів вченого і ви-
словила думку, що М. Драгоманов належить до 
тих фольклористів ХІХ ст., котрі не дотримува-
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лися якогось одного наукового методу, а пере-
бували у постійній невтомній праці і пошуку 
заради великої ідеї осмислення і відродження 
національної культури в Україні.

До  д р у г о ї  рубрики «Вісника Львівського 
університету», яка має назву «Теорія і методоло-
гія», увійшли такі дослідження: О. Івановської 
«Функціонально-контекстний напрям у фоль-
клористиці», О. Бріциної «Текстологічні та еди-
ційні рішення у фольклористиці: українська 
наукова традиція й новітні методологічні течії», 
М. Чорнопиского «Фономорфологія і фоности-
лістика українського фольклору в досліджен-
нях Філарета Колесси», О. Гінди «Інноваційний 
формат досліджень традиційної народної магії: 
оглядово-бібліографічний дискурс», Р. Кирчіва 
«Контекстуальний фон у сприйнятті, фіксації, 
публікації і дослідженні політичних анекдотів», 
О. Яковлєвої «Аналіз фольклорних символів: до 
проблеми вибору методів».

Олена Івановська, характеризуючи «Функціо-
нально-контекстний напрям у фольклористиці» 
(С. 75–82), розглянула наукові позиції україн-
ських і зарубіжних учених щодо використання 
соціологічних, психологічних, культурологіч-
них методик вивчення фольклорного тексту, 
представила їхнє бачення предметного поля 
фольклористики, а також аргументовано до-
вела актуальність використання сучасною 
фольклористикою інтегрального наукового 
інструментарію із залученням функціонально-
контекстного, структурно-семіотичного на-
укових методів дослідження.

Протягом тривалого часу, зазначає Олексан-
дра Бріцина у статті «Текстологічні та едиційні рі-
шення у фольклористиці: українська наукова тра-
диція й новітні методологічні течії» (С. 83–93), 
в українській фольклористиці переважало лі-
тературоцентричне текстологічне й едиційне 
спрямування. Це позначилося на теоретичних 
концепціях і практично призвело до невиправ-
даного зближення писаних текстів літератури 
та усних текстів фольклору. На думку автора, 
усвідомлення ролі виконавства спрямовує ува-
гу фольклористики не лише на текст, а й на 
контекст виконання та виконавця і здатне змі-
нити усталені теоретичні побудови, практику 
збирацтва й едиції.

Михайло Чорнопиский, вичаючи проблему 
«Фономорфології і фоностилістики українсько-
го фольклору в дослідженнях Філарета Колесси» 
(С. 94–105), зосередив свою увагу на осмислен-
ні еволюції фольклору як органічної словесно-
звукової системи національного світоспогля-
дання, розпочинаючи його від фонологічного 
аналізу народної словесності О. Потебні і де-
тально зупинившись на аналітичних працях 
Ф. Колесси. Автор переконаний, що досліджен-
ня Ф. Колесси про силабо-колінну структуру 
вірша, римування, особливості асонансних і 
внутрішніх рим, музичну фразу, ізометричну 

та гетерометричну стопу тощо розвивають і 
поглиблюють геніальні потебніанські ідеї.

У праці Олени Гінди «Інноваційний формат 
досліджень традиційної народної магії: оглядово-
бібліографічний дискурс» (С. 106–118) розглянуто 
один із різновидів сучасної методології: а саме 
– інтегративні (інтердисциплінарні) підходи у 
вивченні традиційної народної магічної куль-
тури. Акцентовано увагу на продуктивності 
нової інтердисциплінарної методології / стра-
тегії, яка дає змогу включити у науковий кон-
текст дослідження особистості носія традиції, 
його психоментальних характеристик. Такі 
інтегративні студії сприятимуть більшій ефек-
тивності у справі наукового осягнення фено-
мена традиційних магічних практик і носіїв 
цієї традиції. У цілому ж це допоможе досліди-
ти ті релікти народної традиційної культури, 
які зберегли свою архаїчну вписаність у при-
роду, у Всесвіт і є відображенням архетипної 
свідомості наших предків.

Роман Кирчів, роглядаючи «Контекстуальний 
фон у сприйнятті, фіксації, публікації і досліджен-
ні політичних анекдотів» (С. 119–124), проана-
лізував специфіку побутування політичного 
анекдоту: щільну залежність його виникнення, 
змісту, функціональності від конкретних істо-
ричних реалій: осіб, подій, явищ суспільно-
політичного характеру, що бентежать су-
спільність. Учений закцентував увагу на таких 
особливостях фіксації та публікації жанру, як 
потреба документування відомостей про гене-
тичну основу змісту, ідеї анекдоту, його часо-
просторову прив’язку, мовленнєвий контекст 
реалізації. Наукові публікації політичного 
анекдоту мають містити матеріал, який задіює 
механізм пам’яті.

У статті Ольги Яковлєвої «Аналіз фольклорних 
символів: до проблеми вибору методів» (С. 125–
132) розглянуто проблеми дослідження симво-
ліки українських сімейних обрядів. На сучас-
ному етапі вирішення проблема ґрунтується, 
по-перше, на аналізі фольклорних текстів із 
погляду нової парадигми в лінгвістиці, по-
друге, на відтворенні єдиної системи обрядо-
вих символів. У висновках зазначено, що аналіз 
фольклорних символів як феноменів потребує 
обов’язкового міждисциплінарного рівня до-
слідження, який охоплює комплекс методів із 
урахуванням дуальності світу, тобто єдності 
ідеального і матеріального.

До  т р е т ь о ї  рубрики «Документування 
фольклору», що покликана активізувати об-
мін думками в царині архівування фольклор-
ної традиції, увійшли дві наукові статті: «На 
шляху до створення українського архіву» 
А. Вовчака та «Музично-етнографічний архів 
Проблемної науково-дослідної лабораторії му-
зичної етнології Львівської національної му-
зичної академії імені Миколи Лисенка: історія, 
сьогодення, перспективи» Л. Добрянської.



141

Андрій Вовчак у статті «На шляху до створення 
українського архіву» (С. 133–155) висвітлив кон-
цептуальні напрацювання і задуми кафедри 
української фольклористики Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка 
в галузі документування фольклорних явищ 
за основними його етапами: фіксація, тран-
скрипція й архівування. Закцентовано на та-
ких сучасних тенденціях фольклорного до-
кументування, як: комплексність фіксації та 
депонування фольклорної традиції; перехід на 
електронні форми і формати архівного збере-
ження і систематизації культурної інформації; 
відкриття можливостей для вільного доступу 
в мережі Інтернет до зархівованих народно-
культурних надбань.

Ліна Добрянська, досліджуючи «Музично-етно-
графічний архів Проблемної науково-дослідної лабо-
раторії музичної етнології Львівської національної 
музичної академії імені Миколи Лисенка: історію, 
сьогодення, перспективи» (С. 156–164), зазначає, що 
на теперішній час він містить одну з найбільших 
національних колекцій записів музичного фоль-
клору в Україні. Співробітники архіву постійно 
працюють над удосконаленням методик після-
експедиційного опрацювання польових матеріа-
лів, які свого часу розробили Володимир Гошов-
ський та Богдан Луканюк. Перспективи Архіву 
ПНДЛМЕ – повне оцифрування архівних фон-
дів та інтеграція інституції у світову спільноту 
інтернет-архівів народної музики.

У  ч е т в е р т о м у  розділі під назвою «Пу-
блікації» передруковано раритетну працю Фі-
ларета Колесси «Огляд українсько-руської народної 
поезії» (С. 166–272), яка вперше побачила світ 
1905 р. у Львові заходом Товариства «Просві-
та». Як стверджував сам автор, ця «популярна 
праця» мала на меті зацікавити широкий загал 
читачів народнопісенною культурою, погли-
бити розуміння вартості народної пісні для 
національного становлення. Однак значення 
цієї книги цим не обмежується. Вона представ-
ляє один із важливих напрямів багатогранної 
фольклористичної діяльності Ф. Колесси, в 
якому він сумлінно працював упродовж усього 
творчого шляху як неординарна особистість 
української науки, залишивши нащадкам до-
робок непересічної вартості.

Завершує 47-ий випуск «Вісника Львівського 
університету» за 2009 р. некролог про Танасія Ко-
лотила (1952–2009) – знаного українськго фоль-
клориста, кандидата філологічних наук, доцента 
кафедри журналістики, завідувача навчально-
наукової лабораторії етнології Кам’янець-
Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка, який був непересічною особистіс-
тю, прекрасним знавцем усної народної словес-
ності. Прерогативою усього життя Т. Колотила 
було записування та дослідження скарбів укра-
їнського фольклору рідного Поділля.

Підготував Ігор Гунчик

О Г Л я Д И  Н А У К О В И Х  В И Д А Н Ь

Literatura Ludowa: Dwumiesięcznik nauko-
wo-literacki. –  Wrocław: Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze; Instytut Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – № 1, 2, 
3, 4–5, 6 (52).

На обкладинці п е р- 
ш о г о  номера журна-
лу «Literatura Ludowa» 
за січень-лютий 2008 
р., який у Республі-
ці Польша видають 
Польське народознав-
че товариство й Інсти-
тут польської філології 
Вроцлавського універ-
ситету, розміщена ре-
продукція дитячої 
ікони із зображенням 

Ангела-Хоронителя з книги: Anioł w literaturze 
і kulturze / Pod red. J. Ługowskiej і J. Skawińskiego. – 
Wrocław, 2004. 

Основу цього числа склало шість наукових 
статей: Малґожати Кіпіґрох «Поєднай мене, 
земле, з матінкою моєю в землі», або поетич-
не перемир’я людини і землі. Огляд творчості 
Фелікса Райчака»; Данути Ковалевської «Дия-
вольські стежки в «Проклятому дворі» Валерія 
Лозінського»; Барбари Коц «Комета Галлея 
в поезії Міцкевича, в малярстві і науці»;, Ві-
олети Венерської «На межі світів. Літературні 
портрети відьом у творчості Юзефа-Іґнація 
Красіцького»; Еви Хоміцкої «Негативна оцінка 
жіночності в текстах народної культури»; Еви 
Лукащук «Важка емансипація інтелігенції ко-
лишніх португальських колоній в Африці».

Малґожата Кіпіґрох у статті «Поєднай мене, 
земле, з матінкою моєю в землі», або поетичне 
перемир’я людини і землі. Огляд творчості Фелікса 
Райчака» (С. 3–10) здійснила спробу осмислити 
художній доробок Фелікса Райчака – відомого 
польського поета, який помер двадцять років 
тому. Особливу роль у поезії Ф. Райчака, який 
значну частину життя провів у селі і ввібрав 
у себе загальнолюдські цінності, відіграє міф 
про землю. Після повернення до міста село у 
творчості поета виступає як утрачена Аркадія. 
Біль із цього приводу представлений як потре-
ба контакту із землею. У статті проаналізова-
но також функціонування у поезії Ф. Райчака 
символіки яру й архетипів вогню та попелу. 
Аналізуючи поетичний світогляд письменни-
ка, автор вказує на те, що в його поезії відчува-
ється глибоке переконання в тому, що власне 
земля відкриває людині сенс і цінність життя.

З’ясовуючи «Диявольські стежки в «Проклято-
му дворі» Валерія Лозінського» (С. 11–18), Данута 
Ковалевська зазначає, що цей твір, що з’явився в 
1859 р., на перший погляд, належить до сенса-
ційної літератури, проте тематично – це одна 
з нечисленних політичних повістей. Тут ідеть-
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ся про приготування до антиавстрійського по-
встання в Галичині, якими керувала Централі-
зація Польського патріотичного товариства до 
1846 р. Сенсаційність фабули, яка опирається 
на таємниці з минулого, є вдалим прийомом для 
маскування змісту твору перед політичною цен-
зурою. Сама таємниця пов’язана з «проклятим» 
двором і його власником, старостою Жвірським. 
Під іменем кум Дмитро мандрує Самбірщиною 
і провадить політичну агітацію, закликаючи до 
повстання. У певний період у його маєтку почи-
нає з’являтися привид (чорт), який є творивом 
бездумної віри народу в залежність людини від 
незрозумілих, але небезпечних сил зла. Місце-
ве населення говорить, що це дух Жвірського, 
який поїхав у Відень і не повернувся. Насправді 
ж він повернувся зі зміненою зовнішністю, щоб 
ніхто його не впізнавав.

У статті Д. Ковалевської проаналізовано всі 
іпостасі чорта, які виступають у згаданому 
творі. Варто почати від назви твору, яка є пер-
шим сигналом, що за всіма ненормальними, 
дивними подіями стоїть чорт. Проте не можна 
дослівно зрозуміти всі сигнали присутності мі-
фічного персонажа в повісті. Якщо детальніше 
придивитися до всіх чортячих витівок, вони 
виявляються або зручними інсценізаціями, або 
витворами багатої фантазії автора, а демон і 
його свита – реквізитами з готичної повісті і на-
родних легенд. Історія «Проклятого двору» не 
є застереженням від сили забобонів. Демонічні 
постаті автор змобілізував у творі на службу 
патріотизму.

У дослідженні Барбари Коц «Комета Галлея в 
поезії Міцкевича, в малярстві і науці» (С. 19–24) 
проаналізовано згадки про комету Галлея в 
драмі-містерії «Дзяди. III Частина» А. Міцке-
вича, а також у всесвітньо відомій епопеї «Пан 
Тадеуш». Авторка описала контексти і сцени, 
в яких з’являється назва небесного тіла, і пода-
ла список полотен, на яких зображено комету. 
Останній абзац статті починається з того, що 
цю комету згадано у біблійних текстах як по-
передження про народження Христа, далі – 
подано коротку інформацію про те, що астро-
номам відомо про це небесне тіло.

Праця під назвою «На межі світів. Лі-
тературні портрети відьом у творчості 
Юзефа-Іґнація Красіцького» (С. 25–32) Віоле-
ти Венерської стосується лише двох романів 
письменника – «Stara baśń» i «Lubiana». У 
цих творах змальовано життя польських 
племен у період до IX ст. Автор статті по-
рівнює образи відьом Ярухи («Stara baśń») і 
Руси («Lubiana»). Головним, що виникає із 
зіставлення цих персонажів, є те, що відьми-
медіатори легко нав’язують контакт із «цим» 
та «іншим» світом. Існуючи в літературному 
просторі як трансферні постаті, вони багато 
допомагають людям знахарством, ворожбою, 
магічними діями і порадами.

Ева Хоміцка, розмірковуючи на тему «Не-
гативна оцінка жіночності в текстах народної 
культури» (С. 33–40), стверджує, що найваж-
ливіші справи існування людини завжди су-
проводжуються релігією. Народний образ 
жіночності сформований під впливом Старо-
го Завіту, де йдеться про створення світу, а в 
тім, зокрема, і про створення чоловіка й жін-
ки. У народній культурі «якісна» різниця між 
Адамом та Євою значно більша, ніж у Свято-
му Письмі. Жінка в народі постає як вторин-
на, погана, нечиста, невірна. Саме через неї 
стався перший гріх, бо вона піддалася чарам 
і спокусі диявола. Про нечисту жіночу при-
роду свідчить також щомісячне очищення 
жіночого тіла. У селі завжди дуже тішилися, 
коли народжувався хлопець, який був продо-
вжувачем роду і хазяїном на землі, натомість 
дівчину трактували, як щось тимчасове, дру-
горядне в сільському господарстві.

Досліджуючи «Важку емансипацію інтеліген-
ції колишніх португальських колоній в Африці» 
(С. 41–54), Ева Лукащук розглядає умови фор-
мування місцевої інтелігенції в африканських 
колоніях Португалії упродовж XX ст. Визначе-
но два чинники, які мали найбільший вплив 
на розвитку цього процесу. По-перше, еволю-
ція дискурсу португальської інтелігенції про 
Африку. Еволюція базується на теорії колоні-
ального «історичного героїчного місіонерства» 
Португалії і «трансцедентного» характеру так 
званої «португальськості». По-друге, автентич-
на інтелігенція африканських колоній Пор-
тугалії з кожним разом все більше виступає зі 
самостійним мисленням та іншим баченням і 
підходом до проблем своєї країни.

Перший номер журналу завершують три 
рецензії. Одну з них – «Ангел в літературі та 
культурі» (С. 55–57) – написав Герберт Олеш-
ко на книгу головного редактора журналу 
«Literatura Ludowa» Йоланти Луговської «Ангел 
в літературі та культурі» (Вроцлав, 2005; Т. II). 
Друга рецензія Бартоша Ястшембського «Ан-
гельський стан» (С. 57–59) також присвячена 
аналізу того ж видання книги Йоланти Лу-
говської. Остання у часописі – рецензія Адама 
Бартоша «Циганська література для дітей» 
(С. 59–63) на книгу: Охоронці орлиного пера: Де-
рево Перуна; Ян Мірга «Циганські казки». – Краків, 
2007 (Historia Polskakri. Perunoskro rukh. Perun’s 
Tree. Polsko Historia. Perunoskro fibra. Perun’s Tree. 
– Вроцлав, 2007).

На обкладинці  д р у г о г о  номера науково-
літературного двомісячника «Literatura 
Ludowa» за березень-квітень 2008 р. розміщено 
репродукцію картини «Єврей, що рахує гро-
ші» (фото Барбари Пабіан, Ченстохов, 2007). 

Зміст журналу склали такі статті: Даріуша 
Бжостека «Археологія літературної конвен-
ції. Опис методу»; Катажини Ленської-Бонк 
«Непоміркованість в їжі і випивці. Переїдан-
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ня в обрядовому дискурсі і совізджальській 
літературі»; Доброслави Свєрчинської «Між 
прислів’ям і максимою. Дещо про афоризми 
Сенкевича»; Барбари Пабіян «Надія на щастя? 
Образ єврея в свідомості мешканців Ченстохо-
ва»; Герберта Олешка «Жінка-ангел. Гуцуль-
ський фольклористичний текст у контексті 
ангело-демонологічної проблематики»; Анни 
Пйотровської «Поняття екзотики в європей-
ській музичній культурі».

На думку Даріуша Бжостека – автора статті 
«Археологія літературної конвенції. Опис методу» 
(С. 3–12) – істота «археологічного» методу до-
сліджень літературної конвенції зводиться до 
двох постулатів: 1) не досліджувати конвенції 
як абстрактної теорії створення, функціонує в 
енігматичній «суспільній свідомості», а як кре-
ативну практику, втілену в творах, які її репре-
зентують, встановлюють і постійно реінтерп-
ретують; 2) аналізувати конвенцію зі сторони 
культурної диспозиції, яку конвенція створює 
і представляє; культурна диспозиція перебуває 
поза сферою можливості і вибору, у домені ав-
томатизованого, несвідомого розподілу зразків 
культури, поняттєвих та пізнавальних схем, 
які окреслюють габітус митця, а отже, чогось, 
що належить не лише до сфери літератури, а й 
до загальної культури, що народжується разом 
із умовами виду літературної практики.

Катажина Ленська-Бонк, працюючи над те-
мою «Непоміркованість в їжі і випивці. Переїдання 
в обрядовому дискурсі і совізджальській літерату-
рі» (С. 13–26), проаналізувала елементи карна-
валу в народній культурі та совізджальській 
літературі. Народний карнавал за допомогою 
різних обрядових форм слугував тому, щоб на-
малювати світ пародії та гротеску, заперечення 
якому є одночасно відродженням. Великі тра-
пези під час запустів символізували не лише 
прийняття їжі, вони виражали передусім ідею 
«вивернутої» сторони світу і, вписуючись в ри-
туальні дії, мали допомогти встановити новий 
порядок, що поставав кожного разу після ви-
конання обряду. Переїдання в совізджальській 
літературі не є ритуальним, воно потрібне 
суто для побудови сатиричного тексту. Літе-
ратурний совізджальський світ навпаки, ви-
користовуючи карнавальні форми і символи, 
передбачає висміювання. Він не призначений 
для відродження світу, як міф, а є суспільною 
полемікою.

У статті Доброслави Свєрчинської «Між 
прислів’ям і максимою. Дещо про афоризми Сенке-
вича» (С. 27–38) представлено «крилаті вирази», 
авторами яких є Генрик Сенкевич. Афоризми 
виявлено в художніх і публіцистичних творах, 
а також у листуванні літератора. Дослідниця 
поділила представлені афоризми на тематич-
ні групи, наприклад, афоризми про людський 
характер, про жінок, кохання, державу, бюро-
кратію і т. ін.

О Г Л я Д И  Н А У К О В И Х  В И Д А Н Ь

У науковій студії «Надія на щастя? Образ єв-
рея в свідомості мешканців Ченстохова» (С. 39–
50) Барбари Пабіян представлено образ жида 
загалом у польському фольклорі й, зокрема, 
у фольклорі Ченстохова і його околиць. На 
основі результатів опитування польських меш-
канців Ченстохова авторка порівняла фолькло-
ристичний і сучасний реальний образ єврея. У 
висновках зазначено про позитивне сприйнят-
тя поляками представника єврейської націо-
нальної меншини в Польщі.

У дослідженні Герберта Олешка «Жінка-ангел. 
Гуцульський фольклористичний текст у контек-
сті ангело-демонологічної проблематики» (С. 51–
58) підкреслено оригінальний і незвичний 
характер гуцульської легенди «Жінка-ангел», 
яку автор порівнює із бретонською легендою 
«Чоловік-ангел». З’ясовано типові й виняткові 
риси гуцульського фольклорного тексту, вка-
зано на праджерела ангело-демонічних образів. 
Крім того, визначено місце ангела серед таких 
демонічних постатей гуцульського фольклору, 
як вовкулака, відьма, чугайстер, мавка та ін.

Осягаючи «Поняття екзотики в європейській 
музичній культурі» (С. 59–64), Анна Пйотровська 
проаналізувала підхід до екзотики в музичній 
культурі та використання цього елементу в му-
зиці в XVII–XX ст. Дослідниця вказала на змін-
ність і розвиток, впровадження і сприйняття 
«музичної» екзотики, а також визначила при-
чину появи нетипового і незвичного в музиці 
кожної культурної епохи зазначеного періоду.

У цьому номері журналу також уміщено 
сім рецензій: Міхала Глушковського «Різні ас-
пекти локальності» (С. 65–67) на книгу Іоанни 
Курчевської «Обличчя локальності. Різно-
манітність місць і часу» (Варшава 2006); Яніни 
Гайдук-Ніяковської «Сілезька культурна спадщи-
на» (С. 67–68) на монографію Дороти Сімоні-
дес «Народна мудрість. Культурна спадщина 
Опольської Сілезії» (Вроцлав, 2007); Стефанії 
Сковрон-Марковської «Духовні сестри з минулого» 
(С. 68–70) на книгу Гражини Кубіца-Келлер 
«Сестри Маліновського, або новітня жінка по-
чатку XX ст.» (Варшава, 2006); Роха Суліми «Про-
ект антропологічної історії культури» (С. 70–73) 
на книгу Анджея Менцвела «Антропологічна 
уява. Нариси і напрацювання» (Варшава, 2006); 
Януша Камоцького «Світ індіанців» (С. 73–74) на 
монографію Бориса Малкіна «Світ, який від-
ходить. Стежками індіанських культур і світу 
природи Південної Америки» (Варшава, 2007); 
Францішека Російського «Доля і досягнення поляків 
в Сибіру» (С. 74–76) на видання «Сибір – 400 ро-
ків польської діаспори. Заслання, мучеництво 
і цивілізаційні досягнення поляків» (Кшешо-
віце, 2006); Анни Мілевської-Млинік «Броніслав 
Пілсудський про традиції і акультурацію айнів» 
(С. 76–80) на книгу Броніслава Пілсудсько-
го «Айны Южного Сахалина (1902–1905 гг.)» 
(Южносахалинск, 2007).
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У  т р е т ь о м у  номері журналу «Literatura 
Ludowa» за травень-червень 2008 р., на об-
кладинці якого поміщена фотографія про 
кінні переїзди в Sternalice pow. Olesno Slaskie, 
окрім традиційних рубрик зі статтями та ре-
цензіями, на початку видання вміщено низку 
статей під назвою «Дорота Сімонідес – Профе-
сор Опольського університету». У них йдеться 
про Дороту Сімонідес – доктора габілітовано-
го, професора, відомого польського вченого-
фольклориста, організатора наукового життя і 
знаного громадського діяча, якій було присво-
єно почесне звання Нonoris Сausa Опольського 
університету. У рубрику включено такі праці: 
Йоланти Луговської «Звання Нonoris Сausa 
Опольського університету для професора До-
роти Сімонідес», Роха Суліми «Дорота Сімо-
нідес і опольська фольклористична школа», 
Яна Мйодека «Перлина в короні й сіль землі 
Сілезької», Пйотра Ковальського «Бути гумані-
тарієм», а також текст виступу на урочистості 
вручення диплому Нonoris Сausa самої Доро-
ти Сімонідес «Регіон – Батьківщина – Європа».

У вже традиційну рубрику «Artykuły» уві-
йшли такі статті: Кристини Коссаковської-
Ярош «Вміння добре хазяйнувати в домі» 
– емансипаційний дискурс мешканок Верх-
ньої Сілезії початку XX cт.»; Францішека Ро-
сійського «Кінні процесії: транскультурний 
підхід»; Яніни Гайдук-Новаковської «Культур-
ний контекст народних анекдотів»; Аґнєшки 
Якутайць-Залевської «Автобіографічна опо-
відь пані Банди – урок випадку. Пошук «кре-
сової» самоідентичності особи за допомогою 
пам’яті». 

Кристина Коссаковська-Ярош у дослідженні 
«Вміння добре хазяйнувати в домі» – емансипа-
ційний дискурс мешканок Верхньої Сілезії почат-
ку XX cт.» (С. 29–38) визначила статус жінки 
у польському суспільстві початку XX ст. на те-
риторії всієї Польщі і детально зупинилася на 
представницях верхньосілезького регіону. У 
статті подано історію та умови розвитку жіно-
чого руху у Верхній Сілезії, з’ясовано погляди 
його найвизначніших представниць.

У праці «Кінні процесії: транскультурний під-
хід» (С. 39–52) Францішека Російського зазначе-
но, що звичаї із використанням цих тварин в 
релігійному житті поляків існують протягом 
багатьох віків. Автор проаналізував різні від-
ношення церкви до кінних процесій, описав 
обряд кінної церемонії у численні релігійні 
свята в різних регіонах Польщі, а також по-
рівняв польську традицію кінної процесії з 
такою ж традицією інших європейських на-
родів. Особ ливу увагу приділено вивченню за-
декларованої теми в регіоні Сілезії Республіки 
Польща.

Дослідниця Яніна Гайдук-Новаковська у стат-
ті «Культурний контекст народних анекдотів» 
(С. 53–62) основну увагу приділила аналізу 

монографії Дороти Бжозовської «Польський 
народний анекдот. Стереотип і самоідентич-
ність».

У публікації Аґнєшки Якутайць-Залевської 
«Автобіографічна оповідь пані Банди – урок ви-
падку. Пошук «кресової» самоідентичності особи 
за допомогою пам’яті» (С. 63–74) представлено 
матеріал про специфічну частину польсько-
го суспільства – кресов’яків (мешканців при-
кордонних територій). На основі автобігра-
фії однієї жінки, яка народилася 1943 р., та її 
близьких авторка вказує на загальне та інди-
відуальне у процесі репатріації після Другої 
світової війни.

Завершують цей випуск наукового часопису 
три рецензії: Роха Суліми «Театралізація громад-
ськості» (С. 75–78) на книгу Агати Скужинської 
«Театр як джерело сучасних вистав у громад-
ських місцях» (Познань, 2007); Анни Пєтшик 
«Гумор в Інтернеті і дослідження е-фольклору» 
(С. 78–79) на видання Ролфа Бредніх «Www. 
Worldwidewitz. Humor im Cyberspace» 
(Фрайбург-Базель-Відень, 2005); Кшиштофа Бі-
лінського «У пошуках літературного потойбіччя 
епохи позитивізму» (С. 79–81) на книгу Ксенії 
Олкуш «Матеріалізм контра езотерика. Від-
ношення другого покоління позитивістів до 
справ «не від світу цього» (Рацібуж, 2007).

Спарене  ч е т в е р т е - п’я т е  число вроц-
лавського двомісячника «Literatura Ludowa» за 
липень-жовтень 2008 р. із зображенням на об-
кладинці вигляду Пінчова із листівки 1914 р. 
містить сім наукових публікацій: Малґожати 
Стохмаль «Про Августинка, Антоська та ін-
ших «чудо-лікарів» у польській пресі почат-
ку ХІХ ст.»; Анни Ґерми «Прекрасне, жадане, 
жахливе: Ламія і Ліліт»; Ксені Олькуш «Дослі-
дження шаленства. Психологічно-релігійні зу-
мовленості наратора в «Гекатомбі» Майї-Лідії 
Коссаковської»; Аґнєшки Дилевської «Роль, 
значення і рецепція польських і німецьких збі-
рок легенд познанської провінції (1815–1918)»; 
Йоанна Лісек «Жіноча проблематика в Кни-
гах пам’яті (на прикладі Пінчова)»; Віолетти 
Кравчик-Васілевської «Е-фольклор як явище 
медіа-культури»; Анни П’єтшик «Кирило 
Васильович Чистов (1919–2007). Спогади про 
фольклориста».

У статті Малґожати Стохмаль «Про Августин-
ка, Антоська та інших «чудо-лікарів» у польській 
пресі початку ХІХ ст.» (С. 3–12) на основі матері-
алів з «Pamiętnika Magnetycznego», «Pamiętnika 
Warszawskiego», «Wiadomości Brukowych» 
окреслено постаті знахарів, які були відомі у 
Польщі на початку ХІХ ст. Авторка з’ясувала, 
чому в добу раціонального просвітництва 
стають такими популярними містичні пред-
ставники нетрадиційної медицини, а також 
проаналізувала ставлення авторів статей та 
редакції зазначених видань початку ХІХ ст. до 
тогочасних народних лікарів.
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Дослідження Анни Ґерми «Прекрасне, жадане, 
жахливе: Ламія і Ліліт» (С. 13–28) простежує ви-
никнення та розвиток у літературі та фольк-
лорі демонологічних образів, а саме Ламії, Лі-
літ і суккуби. Представлено, який вплив вони 
могли мати на створення та існування образу 
вампіра-джентльмена або звабливої і небезпеч-
ної жінки-вампіра в літературі та мистецтві за-
галом. Порівнюючи домонологічні постаті – Ла-
мію та Ліліт, авторка охарактеризувала спільні 
та відмінні риси міфологічних персонажів.

Ксеня Олькуш у «Дослідженні шаленства. 
Психологічно-релігійні зумовленості наратора в 
«Гекатомбі» Майї-Лідії Коссаковської» (С. 29–38) 
з’ясувала засоби, за допомогою яких психічні 
аберації в тексті М.-Л. Коссаковської набира-
ють реальних рис, локалізуючись між ілюзією 
та дійсністю. Простежено, яку роль в цьому ві-
діграє головний герой, а яку – нарація. Авторка 
статті проаналізувала своєрідну інтерпретацію 
психічних відхилень героїв цього художнього 
твору, синтез елементів для створення та пере-
дачі відчуття страху і, зрештою, топос страху, 
що реалізований у варіанті релігійної одержи-
мості та шизофренії.

Аґнєшка Дилевська, осмислюючи «Роль, зна-
чення і рецепцію польських і німецьких збірок легенд 
познанської провінції (1815–1918)» (С. 39–52) пред-
ставила історично-суспільну і літературну ре-
альність, у якій появлялися збірки народних пе-
реказів познанської провінції. Проаналізовано 
умови видання збірок у формі книжок, брошур, 
додатків до шкільних програм, коротких циклів 
у газетах і журналах. Підсумовуючи, авторка за-
значає, що легенди з познанської провінції вка-
зують не лише на польсько-німецькі антагоніз-
ми. У них відбилася тісна співпраця польських і 
німецьких вчителів, етнографів та ін., для яких 
збирання і видання народної прози було одним 
із способів збереження скарбів місцевої культу-
ри для всього польського народу.

Роздуми Йоанни Лісек у праці «Жіноча пробле-
матика в Книгах пам’яті (на прикладі Пінчова)» 
оперті на «Книгу Єврейської Пам’яті ґміни Пінь-
чув» (С. 53–62), що була написана в післявоєн-
ні роки і розповідає про знищення єврейської 
спільноти. На основі тексту «Книги» авторка 
вказує про особливу роль таких книг пам’яті 
для дослідження жіночого аспекту в історії єв-
рейського містечка. Проаналізовано не лише 
жіночі постаті та тогочасні проблеми єврейок, а 
й визначено їхню позицію у структурі суспіль-
ства. Визначено різницю запам’ятовування та 
створення образу міста і його знищення в запи-
сах чоловіків і жінок, що накреслює перспективу 
для дослідження гендерної детермінації пам’яті 
й зв’язку між статтю та стратегією нарації.

У статті Віолетти Кравчик-Васілевської 
«Е-фольклор як явище медіа-культури» (С. 63–68) 
досліджено і представлено відмінності між 
традиційними (особисто, «лице в лице») та су-
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часними (електронним способом) механізма-
ми передачі фольклору. Авторка простежує, 
як і якою мірою традиційні фольклорні жан-
ри модифікуються під впливом нових медіа-
засобів. Представлено проблеми мови сучасно-
го е-фольклору, функціонування та передачі 
візуального фольклору, збирання і збережен-
ня е-фольклору в Польщі.

У публікації Анни П’єтшик «Кирило Васильо-
вич Чистов (1919–2007). Спогади про фольклорис-
та» (С. 69–70) представлено постать видатного 
діяча радянської та російської науки – профе-
сора Кирила Васильовича Чистова. Увагу зосе-
реджено на науковій діяльності цього вченого 
у галузі фольклористики, оцінено його зна-
чний вклад у розвиток світової фольклорис-
тичної науки.

Доповнюють номер періодичного видання 
чотири рецензії: Еви Лукашик «Релігійна само-
ідентичність у стосунку з культурним плюра-
лізмом» (С. 71–73) на книгу Лєшека Генсяка 
«Багатокультурність. Роль релігії в динаміці 
явища (Краків, 2007); Анни Мілевської-Млинік 
«Сибір в картинках» (С. 73–74) на монографію 
Анни Кубаяк «Sybir i Syberia w dziejach narodu 
polskiego» (Krzeszowice, 2008); дві рецензії Пйо-
тра Ковальського – «Речі, магія і ритуали» (С. 74–
80) на книгу Й. Баранського «Світ речі. Антро-
пологічний нарис» (Краків, 2007) і «Спроба нової 
фольклористичної генології» (С. 80–84) на книгу 
В. Врублевської «Ludowa bajka nowelistyczna. 
Źródła – wątki – konwencje» (Toruń, 2007).

У змісті останнього номера журналу 
«Literatura Ludowa» за 2008 р. (листопад-
грудень) задекларовано чотири статті: Катажи-
ни Смик «Категорія часу в культурно-мовному 
образі різдвяної ялинки»; Яна Кайфоша «Ма-
гія в народних уявленнях про загробне жит-
тя»; Реґіни Козубовської «Життя – суцільна 
брехня із вкрапленнями правди». Про само-
ідентичність сучасного цигана з точки зору 
ґадзя (матеріал почерпнутий із висловлювань 
членів ромських общин)»; Анни Пйотровської 
«Джаз у рефлексіях композиторів першої по-
ловини ХХ століття».

Катажина Смик, вивчаючи «Категорію часу 
в культурно-мовному образі різдвяної ялинки» 
(С. 3–14), з’ясувала особливості темпоральної 
характеристики різдвяної ялинки в польсько-
му суспільстві. Зазначено, що разом із катего-
рією структури і локалізації категорія часу для 
образу ялинки у культурно-мовній картині 
світу є найважливішою. Проаналізовано і опра-
цьовано тексти польських мовознавців, релігіє-
знавців, етнологів та антропологів культури, а 
також матеріали анкетного опитування. Автор 
статті розглядає час ялинки у двох вимірах: зо-
внішній час (містичний час, різдвяна обрядо-
вість, яка детермінує ідею ялинки і формує з 
неї символ сакрального часу), і внутрішній час 
(переділ часу, який людина бачить і відчуває, 
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якому ялинка як обрядовий реквізит надає свя-
тості і водночас актуалізує містичний великий 
час). Чимало  уваги приділено двом кульміна-
ційним моментам внутрішнього часу – пері-
оду, коли ставлять і прикрашають ялинку, та 
часу розбирання ялинки.

Ян Кайфош у статті «Магія в народних уявлен-
нях про загробне життя» (С. 15–28) проблемати-
ку магічного мислення, наявного в народних 
уявленнях про загробне життя, досліджує на 
прикладі фольклорних текстів, що були зібра-
ні у 1950–1980-их рр. в Цєшиншській Сілезії. 
На основі аналізу цих текстів автор розглядає 
магію як особливий код, який є системою пра-
вил інтерпретації життєвого досвіду людини. 
Визначено, яке місце займає магія в народній 
картині світу поляків, що проживають у зазна-
ченому регіоні.

У праці Реґіни Козубовської «Життя – суцільна 
брехня із вкрапленнями правди». Про самоідентич-
ність сучасного цигана з точки зору ґадзя (мате-
ріал почерпнутий із висловлювань членів ромських 
общин)» (С. 29–42) подано загальний поділ і ло-
калізацію окремих груп циганського суспіль-
ства. Проаналізовано образ рома, який живе в 
сучасній Польщі, очима поляків (дослідження 
проведено на основі анкетного опитування по-
ляків). Представлено спільні і відмінні риси 
цього образу із ромським образом рома, тобто 
самоідентичністю ромів (дослідження прове-
дено на основі ромських інтернет-форумів і 
матеріалів ромських періодичних видань, ци-
ганологічної літератури). Проаналізовано та-
кож елементи, з яких складається самоідентич-
ність рома, їхній розвиток за останнє століття і 
детально описано їхній сучасний стан.

Анна Пйотровська у дослідженні «Джаз у реф-
лексіях композиторів першої половини ХХ століт-
тя» (С. 43–54) з’ясувала, з якими значеннями 
функціонував цей термін у зазначений період. 
Представлено погляди європейських та аме-
риканських композиторів на джаз як на осо-
бливий напрям у музиці. Серед європейських 
композиторів авторка аналізує підходи Моріса 
Равеля та Даріуса Мійо. Із грона американ-
ських композиторів представлено погляди Роя 
Харісса, Пола Уайтмена, Джорджа Ґершвіна. 
Показано умови зародження джазу і здобуття 
стрімкої популярності цього стилю музики.

У шостому числі польського двомісячника за 
2008 р. подано також три рецензії: Даніеля Ка-
ліновського і Аделі Куік-Каліновської «Бібліотека 
кашубських письменників. Мета, проекти, перші 
серійні книжки» (С. 55–60); Міхала Глушковського 
«Нове відкриття Юзефа Обрембського» (С. 60–61) 
на книгу Йозефа Обрембського «Полісся» (Вар-
шава, 2007); Ганни Спихальської-Вашек «Поляки з 
пограниччя» (С. 61–63) на монографію Малго-
жати Міхальської «Релігійність на пограниччі. 
Поляки на Зольжю (Czeski Cieszyn, 2006).

Підготували Лілія Яремко й Ігор Гунчик

Автореферати

Гарасим Я. І. Етноестетика українського 
пісенного фольклору. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
доктора філологічних наук за спеціальністю 
10.01.07 – фольклористика. – Київський наці-
ональний університет імені Тараса Шевченка, 
2010.

Дисертаційну роботу присвячено багато-
аспектному дослідженню національної спе-
цифіки українського пісенного фольклору. 
З’ясовано методологічні засади формування 
етноестетики у філософській системі понять 
загальної естетики, висвітлено основні етапи 
розвитку естетичної думки у напрямку вивчен-
ня етнічної самобутності усної народної сло-
весності. З урахуванням фольклористичного 
доробку найвідоміших українських і європей-
ських учених розглянуто теоретичні аспекти 
дихотомічної опозиції універсальне / націо-
нальне та встановлено світоглядні особливості 
її етнокультурного вияву. Простежено ґенезу 
етноестетичних уявлень і критеріїв, які сфор-
мувалися у результаті співдії географічно-
кліматичних, історико-соціологічних та ет-
нопсихологічних чинників. Виявлено, що 
основною смисловою домінантою етноесте-
тики української народнопісенної творчості 
є категорія добропрекрасного – світоглядний 
концепт, який визначає характер взаємовпли-
вів між морально-етичним досвідом етносу та 
високим естетичним рівнем художньої вартос-
ті фольклорних текстів. Національну експре-
сію мови українських уснословесних пісенних 
творів пісні проілюстровано на рівні системи 
образів, евфемізованої формульності поетич-
ної стилістики та звукової організації ритмо-
мелодики.
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Франківськ: Плай, 2002.– С. 382–388.

27. Культурно-історичний підхід при ви-
вченні дум у фольклористичних дослідженнях 
Філарета Колесси // Родина Колессів у духо-
вному та культурному житті України кінця 
ХІХ–ХХ століття (З нагоди 130-річчя від дня 
народження академіка Філарета Колесси та  
100-річчя від дня народження академіка Мико-
ли Колесси): Збірник наукових праць та мате-
ріалів. – Львів, 2005. – С. 76–80.

28. Різдвяно-новорічні жанри поліського 
фольклору // Берегиня. – 2001. – № 4. – С. 5–8.
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29. Етноестетика: ґенеза національних кри-
теріїв краси // Сучасний стан та перспективи 
розвитку народознавчої науки в Україні: Збір-
ник матеріалів Круглого столу, присвяченого 
пам’яті В. Т. Скуратівського (Київ, 28 жовтня 
2008 р.).– К.: «Видавничий Дім Дмитра Бура-
го», 2008. – С. 79–88.

Кравчук Н. В. Фольклор Підляшшя: ре-
гіональна специфіка та національна іден-
тичність. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук за спеціальністю 
10.01.07 – фольклористика. – Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка. 
– Київ, 2010.

Дисертація є першим в українській фольк-
лористиці цілісним дослідженням націо-
нальної ідентичності пісенного фольклору 
Підляшшя. Основну увагу зосереджено на 
окресленні специфіки побутування та вияв-
ленні регіональних особливостей підляської 
календарно-обрядової та необрядової пісен-
ності. З’ясовано історичну основу формування 
та розвитку фольклорно-пісенного комплексу 
краю. На основі порівняльного аналізу із пі-
сенним фольклором прилеглих етніконів вста-
новлено генеалогію та українську національну 
ідентичність календарно-обрядової поезії, що 
побутує на Підляшші.
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їнки. Філологічні науки. Літературознавство. 
– 2008. – № 17. – С. 86–91.

4. Підляшшя у фольклористичних студіях 
Павла Чубинського // Література. Фольклор. 
Проблеми поетики.– К.: Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка. – 2009. 
– Вип. 32: Присвячений 170-річчю від дня на-
родження П. Чубинського. – С. 222–226.

5. Специфіка побутування календарно-
обрядової пісенності Підляшшя: весняно-
літній цикл // Фольклористичні зошити. – 
2009. – Вип. 12. – С. 90–115.

6. Українські пісні Підляшшя в культурно-
політичному контексті XIX–XX ст. // Фолькло-
ристичні зошити. – 2010. – Вип. 13. – С. 3–16.

7. Вородайки на Західному Поліссі // Поліс-
сєзнавство: наукові фольклорно-етнологічні та 
мистецтвознавчі студії. – Рівне: Волинські обе-
реги, 2006. – С. 121–128.

8. Дослідження весняної календарної обря-
довості Західного Полісся на зламі XX–XXI ст. 
// Нове життя старих традицій: традиційна 
українська культура в сучасному мистецтві і 
побуті: Матеріали міжнародної наукової кон-
ференції в рамках V Міжнародного фестива-
лю «Берегиня» / За ред. В. Давидюка. – Луцьк: 
ПВД «Твердиня», 2007. – С. 489–496.

Данилюк Н. О. Мова української народ-
ної пісні (лексико-семантичний і функці-
ональний аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
доктора філологічних наук за спеціальністю 
10.02.01 – українська мова. – Інститут україн-
ської мови НАН України. – Київ, 2010.

Робота присвячена комплексному дослі-
дженню словникового складу українських 
народних пісень у єдності їхніх семантико-
семіотичних, художньо-образних та стилісти-
чно-функціональних характеристик у зв’язку 
з національним мовомисленням, міфопоетич-
ною й етномовною картинами світу.

У дисертації визначено теоретичні засади 
опису уснопоетичного слова в тісному зв’язку 
форми та змісту як функціональної одиниці 
художньо-образної фольклорної системи. Роз-
глянуто семіотичні параметри лексичних оди-
ниць та їхні лінгвоконцептуальні властивості 
як знаків української етнокультури. З’ясовано 
особливості семантичної структури народно-
пісенних лексем, простежено явища варіант-
ності, синонімії, антонімії, омонімії, паронімії. 
Проаналізовано специфіку образної реалізації 
ключових слів у складі типових епітетних спо-
лук, порівняльних структур, конструкцій із 
переносним та символічним значенням, фра-
зеологізмів, усталених словесних комплексів у 
народнопісенному тексті. Описано групи сти-
лістично маркованої лексики (уснорозмовні 
слова, діалектизми, застарілі одиниці, оказіо-
налізми, іншомовні запозичення, експресиви), 
визначено жанрові особливості словникового 
складу, специфіку народнопісенної норми. На 
основі ключових слів змодельовано й охаракте-
ризовано лексико-семантичні поля, що пред-
ставляють мовну картину світу в українській 
народній пісні та відображають міфопоетичне 
й етнічне мислення народу.
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704 с.
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Луцьк, 1990. – 15 с.
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43. Українська фольклорна і сходознавча 
лексика в поезії Агатангела Кримського // 
Агатангел Кримський – учений, письменник, 
українець: Зб. наук. праць / Упоряд. Н. Дани-
люк. – Луцьк: Волин. книга, 2007. – С. 59–62.

44. Слова-концепти в мовному просторі 
української народної пісні // Доповіді та по-
відомлення VI Міжнародного конгресу украї-
ністів: Зб. наук. праць. – Кн. 5: Мовознавство. 
– К.: Донецьк, 2007. – С. 591–600.

45. Мовностилістичні особливості народних 
пісень із Волині // Літопис Волині: Всеукр. 
наук. часопис. – 2008. – Ч. 4. – С. 141–146.

46. Symbolic Words in the Ukrainian Folk 
Poetry Texts // Respectus Philologicus / Vilniaus 
universiteto Kauno humanitarinis fakultetas; 
Akademia Świętokryska im. Jana Kochanovskiego 
w Kielcach, Wydział Humanistyczny. – 2008. – 
Nr. 13 (18) A. – S. 106–109.

47. Табу та евфемізми у текстах українських 
народних пісень // Tabu językowe i eufemizacja 
w dialektach słowiańskich / Red. F. Czyżewski, 
А. Туфа. – Lublin: UMCS, 2008. – S. 129–139.

48. Концепт рідної сторони у мові української 
народної пісні // Acta Universitatis Palackianae 
Olomoucensis. Facultas Philosophika. Philologika 
97-2008. Ucrainika III. Soućasna uktrainistika. 
Problemy jazyka, literatury a kultury, І cast. – 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 
2008. – S. 243–248.

Баняс В. В. Міфологічний оніризм у 
творчості Жерара де Нерваля. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук за спеціальніс-
тю 10.01.04 – література зарубіжних країн. – 
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, Київ, 2009.

Дисертація становить перший у вітчизня-
ному літературознавстві комплексний аналіз 
прозової та поетичної творчості французького 
автора епохи романтизму Жерара де Нерваля. 
Домінантою дослідження стало визначення 
параметрів функціонування художності пись-
менника в рамках романтичного культурно-
естетичного періоду, окреслення формально-
го й семантичного новаторства його творчості, 
а також проявлення в його зрілих текстах ком-
понентів різноманітних міфів (давньоєгипет-
ських, давньогрецьких, біблійних) й онірич-
них елементів – снів, видінь і марень. У роботі 
простежується конструювання творів Нерваля 
навколо трьох міфологічних мотивів – повер-
нення до першооснов, блукання та релігійно-
го синкретизму – що стали основним засобом 
їхньої сюжетної цілісності. У дисертації роз-
глянуто вплив на свідомість автора психічної 
хвороби, яка перетворилась у невід’ємний 
складник його творчості.

П у б л і к а ц і ї:
1. Міфологічний простір циклу віршів «Хи-

мери» Жерара де Нерваля // Наукові запис-
ки Харківського національного педагогічного 
університету ім. Г. С. Сковороди. Серія Літе-
ратурознавство. – Вип. 4 (48). – Ч. 1. – Xарків:  
ППВ «Нове слово». – 2006. – С. 56–60.

2. Поетика сновидінь у повісті «Аврелія» 
Жepapa де Нерваля // Наукові записки Хар-
ківського національного педагогічного уні-
верситету ім. Г. С. Сковороди. Серія Літера-
турознавство. – Вип. 4 (52). – Ч. 1. – Xарків:  
ППВ «Нове слово». – 2007. – С. 35–44.

3. Міфологічні мотиви у малій прозі Жерара 
де Нерваля // Наукові записки Харківського 
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національного педагогічного університету ім. 
Г. С. Сковороди. Серія Літературознавство. – 
Xарків: ППВ «Нове слово». – 2008. – Вип. 1 (53). 
– Ч. 1. – С. 50–60.

4. Осмислення історії розп’яття Ісуса Хрис-
та в поемі «Христос на Оливній горі» Жерара 
де Нерваля // Наукові Записки Харківського 
національного педагогічного університету ім. 
Г. С. Сковороди. Серія Літературознавство. – 
Xарків: ППВ «Нове слово». – 2008. – Вип. 3 (55). 
– Ч. 2. – С. 109–118.

5. Авторська інтерпретація давньоєгипетсько-
го міфу в новелі «Ізида» Жерара де Нерваля // 
Сучасні літературознавчі студії. – Вип. 5. Схід 
на заході, захід на сході: діалог світоглядних та 
художніх парадигм. Збірник наукових праць. – 
К.: Вид. центр КНЛУ. – 2008. – С. 24–29.

6. Міфологічні мотиви у поетичному ци-
клі «Химери» Жерара де Нерваля. Тези допо-
віді // Матеріали VI Міжнародної науково-
практичної конференції «Проблеми сталого 
природокористування у Карпатському регіоні 
(екологія, освіта, бізнес)». – Хуст-Рахів: ЗАТ «На-
двірнянська друкарня». – 2006. – С. 258–259.

Рахно K. Ю. Гончарство у традиційній 
культурі слов’янських народів: міфологія 
і обрядовість. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук за спеціальністю 
07.00.05 – етнологія. – Інститут українознавства 
імені Івана Крип’якевича НАН України; Інсти-
тут народознавства НАН України, Львів, 2010.

Дослідження присвячено проблемі ви-
значення ролі й місця міфо-ритуальних ас-
пектів гончарства у традиційній культурі 
слов’янських народів. Уперше в етнології й 
керамології на підставі семантичного аналізу 
традиційних гончарських звичаїв та обрядів 
виготовлення посуду реконструйовано міфо-
поетичні уявлення слов’ян про процес гонча-
рювання. З’ясовано семантику видобування й 
підготовки сировини гончарного виробництва 
у віруваннях слов’ян. Вивчено уявлення гонча-
рів про процес формування глиняних виробів, 
проаналізовано вірування й обрядовість під 
час цього етапу виробництва. Визначено осо-
бливості міфологічного сприйняття процесу 
випалювання глиняних виробів та охаракте-
ризовано слов’янські вірування й обрядовість 
під час випалювання. Уперше визначено се-
мантику вогню гончарного горна у традицій-
ній культурі слов’ян. Проаналізовано міфо-
логічні уявлення слов’ян, пов’язані зі збутом 
гончарної продукції, обряди продажу-купівлі 
та введення глиняних виробів у домашнє 
господарство. З’ясовано й охарактеризовано 
зв’язок гончарного ремесла з основними обра-
зами слов’янської міфології, зокрема, з богом 
грому Перуном, у контексті базових структур 
міфологічної моделі світу.

П у б л і к а ц і ї:
1. Гончар – Перунів жрець // Український 

керамологічний журнал. – 2002. – № 3. – С. 17–
24.

2. Глиняна іграшка у міфі й ритуалі // Пост-
методика.– 2003. – № 5–6. – С. 20–22.

3. Відгомін антропогонічних міфів на євро-
пейській кераміці // Український керамоло-
гічний журнал. – 2004. – № 1. – С. 97–101.

4. Проблеми та напрямки дослідження са-
крального в українському гончарстві // Укра-
їнський керамологічний журнал. – 2004. – № 4. 
– С. 21–26.

5. «Овесець»: до семантики мотиву тради-
ційної орнаментики гончарних виробів. Лі-
вобережної України // Народна творчість та 
етнографія. – 2005.– № 4.– С. 89–95.

6. Символіка зеленого полив’яного посуду в 
українській та балкансько-слов’янській міфо-
ритуальній традиції // Український керамо-
логічний журнал. – 2005. – № 1–4. – С. 131–133. 

7. Глиняні черпаки початку доби раннього 
заліза з пам’яток поблизу Диканьки // Архе-
ологічний літопис Лівобережної України. – 
2006. – № 2. – С. 29–39 (У співавторстві з Анато-
лієм Щербанем).

8. Глинище у міфологічних уявленнях 
українців Харківщини // Проблеми дослі-
дження пам’яток археології Східної Укра-
їни. Матеріали ІІ Луганської міжнародної 
історико-археологічної конференції, присвя-
ченої 85-річчю Луганського обласного краєз-
навчого :музею. – Луганськ-Київ: Шлях, 2005. 
– С. 197–199.

9. Глиняна лялька як календарний символ 
// Іграшка, гра, дитина: від обрядової субстан-
ції до сучасних моделей виховання. Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції «Марка Грушевського читання». – К.: Сти-
лос, 2007. – С. 138–143.

10. Інтеграція нового посуду у простір дому: 
боснійсько-українська паралель // Нове життя 
старих традицій: Традиційна українська куль-
тура в сучасному мистецтві і побуті. Матеріали 
Міжнародної наукової конференції. – Луцьк: 
Твердиня, 2007. – С. 365–369.

11. Черт и гончар в русской фольклорной 
традиции // Русский вопрос: история и со-
временность. Материалы VI Международной 
научно-практической конференции (Омск, 
1–2 ноября 2007 г.). – Омск: Издательский дом 
«Наука», 2007. – С. 369–371.

12. Гончар-целитель в фольклоре украинцев 
Черниговщины // Пытанні мастацтвазнаўства, 
этналогіі і фалькларыстыкі. – Мінск: Ін-т 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя 
К. Крапівы НАН Беларусі; Права і эканоміка, 
2008. – Вып. 4. – С. 515–519.

13. Леший и гончар в фольклоре русских 
Восточной Сибири // Сибирский субэтнос: 
культура, традиции, ментальность. Материалы 
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ІV Всероссийской международной научно-
практической Интернет-конференции на 
сайте sib-subethnos.narod.ru 15 января – 15 
июня 2008 г. – Красноярск: РИО КГПУ, 2008. 
– С. 172–178.

14. Пећ као жена и мajкa у словенскоj 
традиционалноj култури: семиотика, мито-
логиjа, обреди, лингвистика, диjахроне 
компарациjе // Кодове словенских култура. 
– Београд: CLIO, 2008. – С. 13–114 (У співавтор-
стві з Нікосом Чаусідісом та Гоце Наумовим).

15. Разрушение печи как способ вызывания 
дождя у украинцев // Сибирский субэтнос: 
культура, традиции, ментальность. Материалы 
V Всероссийской научно-практической Интер-
нет-конференции на сайте sib-subethnos.narod.
ra 15 января – 15 мая 2009 года. – Красноярск: 
ГОУ ВПО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В. П. Аста-
фьева», 2009. – С. 266–211.

Андрієнко О. В. Соціальна міфологія 
у контексті суспільних трансформацій. – 
Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата філософських наук за спеціальніс-
тю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія 
історії. – Донецький національний універси-
тет, 2008.

Дисертація присвячена аналізу соціальної 
міфології у контексті сучасних суспільних 
трансформацій. Досліджено дефініцію по-
няття «соціальний міф» порівняно з поняття-
ми «стереотип», «архетип», «забобон», «ідео-
логія» тощо, структуру та функції соціальних 
міфів на рівні суспільної та індивідуальної 
свідомості, їх взаємодію з суспільством, що 
трансформується, а також основні міфологіч-
ні аспекти глобалізації, демократії та постмо-
дерну. Акцентовано увагу на необхідності 
врахування як позитивних, так і негативних 
наслідків впливу соціальних міфів на суспіль-
ство.

Запропоновано новий підхід до класифі-
кації соціальних міфів на основі сфер їхнього 
походження. Визначено основні характеристи-
ки соціальних міфів порівняно з класичними. 
Розкрито каталізуючу роль соціальних транс-
формацій для активізації міфів. Досліджено 
методологічні проблеми механізму створення 
соціальних міфів та шляхів деміфологізації сус-
пільної свідомості.

На основі соціально-філософського аналізу 
основних тенденцій розвитку суспільства, що 
трансформується, доведено необхідність існу-
вання в ньому розвинутої соціальної міфології 
для внутрішньої консолідації та стабільності. 
Значне місце в роботі присвячено досліджен-
ню методів поширення соціальних міфів у 
суспільстві.

П у б л і к а ц і ї:
1. Проблема особистості в контексті соціуму 

транзитивного типу // Наука. Релігія. Суспіль-
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2. Роль соціального проектування і техноло-
гій у розвитку транзитивної суспільної системи 
// Вісник Донецького університету. Серія Б. 
Гуманітарні науки. – Донецьк: Донецький на-
ціональний університет, 2005. – № 2. – С. 84–91.

3. Міфологічна семантика філософської 
казки «Крихітка Цахес» в аспекті індоєвропей-
ського світосприйняття // Наука. Релігія. Сус-
пільство. – 2005. – № 2. – С. 137–141.

4. Релігійна свідомість в транзитивному 
соціумі // Інтелект. Особистість. Цивіліза-
ція: Тематичний збірник наукових праць із 
соціально-філософських проблем. – Донецьк: 
ДонДУЕТ, 2006. – Вип. 4. – С. 35–44.

5. Христианское мировоззрение и мифоло-
гема «Мы» – «Они» в контексте переходной со-
циокультурной реальности России // Гумані-
тарний часопис: Зб. наук. праць. – Харків: ХАІ, 
2006. – С. 28–33.

6. Класифікація та основні функції соціаль-
них міфів: соціально-філософський аспект // 
Вісник Донецького державного університету 
економіки і торгівлі. Науковий журнал. – 2007. 
– № 2 (34). – С. 46–58.

7. Соціальні міфи: поняття, структура та 
основні характеристики // Вісник Донецько-
го національного університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського: 
Науковий журнал. – 2008. – № 2(38). – С. 4–12.

8. Соціальна міфологія у системі характе-
ристик транзитивної соціальної реальності // 
Матеріали конференції [«Світ молоді – молодь 
світу»] (Вінниця, 12–14 березня 2004 р.) / Між-
регіональна академія управління персоналом. 
– Вінниця: Міжрегіональна академія управлін-
ня персоналом, 2004. – Ч. 1. – С. 209–213.

9. Особистість в умовах глобалізації: «драма-
тургія духу» та пошуки шляхів гармонійного 
розвитку // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції [«Глобалізація і 
Украї на»] (Донецьк, 7–8 квітня 2004 р.). – До-
нецьк: Донецький інформаційно-аналітичний 
центр, 2004. – С. 10–18.

10. Трансформація образу української жін-
ки в умовах глобалізації пострадянського сус-
пільства // Матеріали І міжнародної науково-
теоретичної конференції [«Український 
жіночий рух на зламі тисячоліть»] (Львів, 
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Валодзіна Т. В. Міфапаэтычныя уяўленні 
пра чалавека у беларускім фальклоры. – 
Рукапіс.

Дысертацыя на атрыманне вучонай ступені 
доктара філалагічных навук па спецыяльнасці 
10.01.09 – фалькларыстыка. Дзяржаўная наву-
ковая ўстанова «Інстытут мастацтвазнаўства, 
этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН 
Беларусі». – Мінск, 2010.

У дисертації реконструйовано міфопоетич-
ний образ людини у традиційному фолькло-
рі білорусів. У фольклористичному, етносе-
міотичному ракурсах досліджено нові сфери 
традиційної культури, якими є народна ана-
томія та медицина, що дозволило показати їх 
як одну з форм інтерпретації світу й людини. 
Доповнено інструментарій, уточнено методо-
логічний апарат етносеміотичного вивчення 
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фольклору; проведено системний аналіз со-
матичного коду, описано фольклорний об-
раз і визначено етносеміотичний статус тіла 
і його частин. У руслі теорії перехідності й на 
основі методики структурно-семантичного 
моделювання інтерпретовано запас міфоло-
гічного змісту ритуально-магічного лікуван-
ня, а також визначено його основні стратегії. 
Репрезентативний польовий матеріал, який 
уперше введено у науковий обіг, досліджен-
ня семіотики етноанатомії й етномедици-
ни дозволили інституалізувати ці сфери як 
органічні складники традиційної духовної 
культуры.
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О славе небесной и вечной радости: Народные христианские 
легенды. Средневековая агиография / Сост., пер. текстов, вступ. 
статья и комент. А. С. Джанумова. – Москва: Совпадение, 2008. 
– 223 с.
Народна християнська легенда – один із жанрових різновидів фольк-

лорної неказкової прози. У книзі представлено традиційні міжнародні 
та регіональні сюжети народної християнської легенди та агіографії. 
Твори у збірнику систематизовано за сюжетно-тематичним принципом. 
Джерелами опублікованих текстів є фольклорні збірники ХІХ – ХХ ст. і 
середньовічні агіографічні збірники. Більшість текстів перекладено на 
російську мову вперше.
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ДОРОГІ ЧИТАЧІ ТА ПЕРЕДПЛАТНИКИ
ЖУРНАЛУ «МіФ»!

Журнал «Міфологія і Фольклор» – це інформаційно містке і мобільне етно-
культурне науково-гуманітарне видання, у якому висвітлюється широке коло пи-
тань, окреслених діадою «міфологія – фольклор». Він розрахований на широку 
читацьку аудиторію, його передплачують бібліотеки, установи та фізичні особи 
на всій території України. Періодичність виходу часопису – раз на три місяці. Пе-
редплату журналу можна оформити в будь-якому поштовому відділенні України, 
індекс у «Каталозі передплатних видань» – 37824.

Головним науковим спрямуванням журналу «Міфологія і Фольклор» є ви-
вчення автентичних фольклорних текстів у найрізноманітніших аспектах, якими 
займається сучасна фольклористика. Значне місце у журналі приділено літера-
турознавчим дослідженням, зокрема вивченню фольклоризму та міфологізму у 
художній літературі. На сторінках видання також представлена проблематика 
лінгвістичного діапазону «мова – міф – фольклор». Значна частина публікацій 
стосується вивчення теоретичних доктрин дослідників міфу, архаїчних уявлень 
і вірувань, світоглядних основ фольклорно-міфологічних текстів, чим опікується 
сучасна етнологія і філософія, а також мистецтвознавчих аспектів фольклорно-
міфологічних явищ народної культури.

Обов’язковою складовою кожного номера є маловідомі наукові праці з міфо-
логії та фольклору, а також публікування фольклорних матеріалів із різних ет-
нографічних регіонів України та записів нових або маловідомих фольклорно-
міфологічних явищ. Рецептивно-інформативний блок журналу наповнюють 
рецензії та відгуки на книги фольклористичної та міфологічної проблематики, 
огляди наукових видань відповідного тематичного профілю, зокрема збірників, 
журналів, нової літератури.

ЧИТАЙТЕ І ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
ЖУРНАЛ «МІФОЛОГІЯ І ФОЛЬКЛОР»!

Запрошуємо до співпраці на сторінках журналу «Міфологія і Фольклор» 
україністів, славістів, сходознавців, фахівців із класичної філології, дослідників 
літератур народів світу, зокрема, фольклористів, етнологів, археологів, культу-
рологів, мистецтвознавців та інших фахівців, які займаються вивченням проблем 
фольклорно-міфологічної тематики. Наукові статті, публікації, матеріали, ре-
цензії чи відгуки просимо надсилати на електронну або поштову адреси редакції 
журналу «МіФ»:

79000,  м. Львів, вул.  Університетська, 1
Тел.: +38 096  541 96 73

е-mail:  journal.mif@gmail.com
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