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Прощай, дорогий Учителю
ярослав ГАРАСИМ
 
Кандидат філологічних наук, доцент,
декан філологічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
е-mail: journal.mif @gmail.com

оден інший університет України не має ані тако-
го учителя, ані такого учня», – писав про свого 

побратима І. Денисюка один із провідників дисидентського руху Є. Сверстюк. На 
жаль, відтепер і Львівський університет не має. Але не має лише фізично, бо в 
духовному просторі Львівського університету, як і в історії українського літерату-
рознавства та фольклористики, ім’я Івана Овксентійовича Денисюка залишиться 
назавжди.

61 рік – саме стільки часу свого життя віддав І. Денисюк нашому університето-
ві, пройшовши шлях від аспіранта академіка М. Возняка до професора усіх про-
фесорів. Саме ж університетське життя було не завжди легким. За чесну і прин-
ципову позицію ще студента І. Денисюка намагалися відрахувати з навчання, а 
згодом вже доцента І. Денисюка довгих п’ятнадцять років не допускали до захисту 
докторської дисертації та здобуття професорської посади.

Кажуть, що жорстокі часи породжують жорстоких людей. Та це не про І. Де-
нисюка, який через могутній внутрішній гуманізм навіть у найскладніші періо-
ди життя залишався Людиною Великого серця. І в цьому серці, як сам любив по-
вторювати наш професор, перетовклося сотні людей – учителів, приятелів, учнів, 
яким завжди вистачало професорського тепла і професорської любові. Саме тому 
на географічній карті щедрих педагогічних ужинків І. Денисюка є всі, без винят-
ку, обласні міста України та україністичні центри Польщі, Білорусі, Сербії, Болга-
рії, Канади, США.

Життя професора І. Денисюка минало під покровом Божого благословення і Бо-
жої любові. Материнська молитва і Господня ласка стали тими невидимими опіку-
нами, що постійно оберігали його – у непростих життєвих обставинах окупованого 
Полісся, жахливій масакрі на Сандомирському плацдармі, задушливій атмосфері 
кагебістських переслідувань, врешті якоюсь містичною силою перешкодили їм із 
дружиною Ганною Казимирівною зійти на борт трагічного пароплава «Адмірал 
Нахімов».

Глибокий сум і невимовна печаль оповили філологів усієї України. Важко 
повірити в те, що у лекційному розкладі студентів філологічного факультету 
Львівського університету більше не буде прізвища І. Денисюка, що вступні та 
підсумкові атестаційні іспити аспірантів і випускників відбуватимуться без до-
брозичливих запитань і порад професора, що на вчених радах філологічного 
факультету й університету не прозвучить його глибокомудре, високопрофесій-
не, патріотичне слово. Важко змиритися з тим, дорогий Іване Овксентійовичу, 
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що Ваша щира посмішка й милозвучний тембр Вашого голосу виринатимуть від 
тепер лише у хвилевих спогадах.

Дорогий Професоре! Щороку у середині грудня Ви запрошували на своє свято 
різні покоління своїх учнів, аби похвалити і підбадьорити їх, сердечно потішитись 
із успіхів кожного. Цьогоріч Ви покликали нас на два місяці раніше, аби ми від-
були прощальну зустріч і провели Вас в останню дорогу. Низький доземний уклін 
Вам, дорогий Учителю, та велике спасибі за добру науку, підтримку, любов, до-
бросердечність, за неймовірно притягальну гравітацію Вашого Великого серця.

«Закони біосу однакові для всіх» – ці поетичні Антоничеві рядки сьогодні 
звучать із вкрай жорсткою справедливістю. Однак закони духу дещо інші, а тому 
світло людської пам’яті зігріває лише тих, хто по-особливому випромінював до-
бро і любов упродовж свого життя. Дорогий Іване Овксентійовичу, у день Вашого 
відходу чисте львівське небо, відплакавши два дні за непоправною втратою для 
української науки, засвітилося щирими теплими сонячними променями, до яких 
долучаються промені тисяч сердець Ваших учнів і колег, що моляться за Ваш віч-
ний спочинок у Бозі та вічную пам’ять.

Професор із легенди
Святослав ПИЛИПЧУК
 
Кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української фольклористики імені акад. Ф. Колесси,
директор Інституту франкознавства
Львівського національного університету імені Івана Франка
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
е-mail: journal.mif @gmail.com

У статті про Еміля Золя І. Франко зазначав, що 
справжня велич генія пізнається з відстані часу. 

Безперечно, унікальність професора Івана Денисюка у всій багатогранності його 
творчих напрацювань можна повною мірою збагнути лише крізь призму років. 
Однак майбутній об’єктивний, скрупульозний, максимально заокруглений аналіз 
доробку ученого буде позбавлений отої живої емоції, яка зараз так сильно стискає 
серце кожного, хто знав професора, хто з ним спілкувався, чув мудре, розважли-
ве, позбавлене будь-якого доктринерства слово. Поваб безпосередньої бесіди, роз-
мови віч-на-віч з Іваном Овксентійовичем через роки, хоч і не втратить загально-
го враження, та певне розгубить ті важливі імпульси-«родзинки», ті неповторні 
деталі, без яких образ професора буде якимось обкроєним, неповним, нечітким. 
Відтак вельми важливо вже зараз, під незатертим життєвими буднями спомином 
зберегти у слові виразну подобу І. Денисюка як «цілого чоловіка», висвітлюючи 
головно «духовну фізіономію» його особистості.

В одному із недавніх високолетних усних виступів Іван Овксентійович, вима-
льовуючи штрихи до портрета М. Возняка – засновника франкознавства, багатоліт-
нього очільника кафедри української літератури, назвав свого вчителя академіком 
із легенди. Перефразовуючи нетрафаретне висловлювання ученого, з розумінням 
того, «як много важить слово», можемо називати І. Денисюка «професором з леген-
ди». Легенда як жанр усної словесності вимагає органічного вплетення у текстуру 
твору домішки фантастики, а її у житті славного поліщука не бракувало (згадаймо 
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хоча б воєнні перипетії, радянські гоніння). Та передусім щось надприродне до-
бачаємо не у почасти дуже болючих зударах Денисюкової долі, а в особистісному 
колориті університетського «Діда-Всевіда». Моральний та інтелектуальний авто-
ритет професора І. Денисюка упродовж багатьох десятиліть визначав і, перекона-
ний, визначатиме й надалі факультетську атмосферу, адже саме він прикладом 
чину скеровував молодих (і не тільки) адептів науки до осягнення, глибинного 
збагнення найнагальніших філологічних проблем, адже саме він демонстрував 
незакаламучену чистоту етичних переконань «ученого мужа». З-поміж розмаїття 
наукових квестій, які невтомно вирішував І. Денисюк, окремо стоїть питання на-
ціональної своєрідності українського фольклору та літератури. Оте ще Франкове 
прагнення розвіяти надуманий стереотип провінційності, марґінальності усього 
українського наскрізним лейтмотивом проходить через увесь огром дослідниць-
кого діалогу І. Денисюка (так, саме діалогу, бо ж професор завжди був відкритим 
до спілкування, до спільного вирішення надскладних завдань). Посилена увага 
до вершинних здобутків українства від найдавніших пам’яток усної словесності і 
аж до новостворених творів сучасників і побратимів (Є. Сверстюка, Р. Іваничука, 
Д. Павличка та ін.) формує осердя глибокодумних пошуків дослідника.

У плеяді «львівських характерників» І. Денисюк відзначався особливою твор-
чою поставою. Він за будь-яких обставин демонстрував несхитність у обстоюванні 
національних орієнтирів, нездоланне прагнення кожним словом вивести рідну 
науку на нові горизонти, непоборне бажання гармонійно поєднати близький його 
духовному типові український «кордоцентризм» із властивим європейській науці 
холодним «раціоналізмом».

І. Денисюк вийшов із поліської «озерної школи», представники якої, надиха-
ні п’янкими ароматами вічнозелених соснових борів, задивлені у голубі плеса-очі 
«святих» водойм, зачаровані ніжнотонним співом таємничих очеретів, внесли не-
повторне світовідчуття рідної землі у загальнонаціональний науковий універсум.

У концептуальній студії «Національна специфіка українського фольклору», 
яка вже за життя професора стала хрестоматійною, І. Денисюк, аналізуючи сти-
льові характеристики народнопоетичних творів, відзначав як неперемінну влас-
тивість будь-якої фольклорної генологічної одиниці діалектичну єдність шаблон-
них фраз, стереотипних формул, так званих «loci communes», і оригінальних, 
неповторних висловів, «індивідуальних винаходів народного поета «модерніста», 
які стоять на грані імажинізму й сюрреалізму»1 – «loci raritates». На відміну від 
фольклорної традиції, де форма вислову заснована на боротьбі протилежностей, 
стильові параметри Денисюкових студій мають дещо інший тембр звучання. До-
слідник не пропонує нудних, «заїжджених формулок», а, навідворіть, демонструє 
постійний пошук нового, свіжого, незатертого, незаяложеного слова, він не йде 
утоптаними стежками, уникає нехитрого крокування торованим шляхом. Учений 
завжди впевнено, із подиву гідною винахідливістю прокладає міцний тракт Дени-
сюківського наукового тексту, тексту, який захоплює незгірш віртуозно побудова-
ного новелістичного сюжету, який, всупереч канонам звичного академічного мов-
лення, рясніє метафорами, який спрямований не лише на вичерпне висвітлення 
змісту, а й відзначається увагою до форми повідомлення.

Іван Овксентійович ніколи не був «кабінетним ученим», не декларував нуд-
них схоластичних істин, він завжди відчував «живий нерв» наукового процесу, ту 
нестримну пульсацію думки, що, за І. Франком, «нові світи будує». Вловлюючи 
найновіші тенденції у гуманітаристиці, учений не переносив їх штучно на укра-
їнський матеріал, а завжди просівав через дрібне сито доцільності, пожиточності, 
зрештою перспективності.

Засадничі принципи Денисюка-фольклориста сформувалися на основі до-
слідницьких рефлексій «класиків» українського уснословеснознавства. М. Драго-
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манов, І. Франко, М. Грушевський, Ф. Колесса були для вченого беззаперечними 
авторитетами, які окреслили перспективи розвою національної фольклористики, 
чітко задекларували комплекс першочергових завдань, продемонстрували вива-
жену, засновану на найкращих галузевих здобутках, тактику аналітичного роз-
бору багатої народнопоетичної скарбівні. За прикладом вчителів, досконало воло-
діючи мистецтвом відчувати красу тексту, І. Денисюк захоплювався гармонійною 
витонченістю уснословесного «продукту», переводив свій захват із площини не-
вербалізованої емоції у методологічно вивірене потрактування з нюансуванням 
окремих аспектів, що несуть найбільше змістово-ефектове навантаження. Увага до 
деталі, до одного промовистого штриха, який найвиразніше і найповніше передає 
сутність явища, видається нам, була чи не генеральною ознакою концептуального 
наукового мислення Івана Овксентійовича.

Він також був романтиком у науці, як і його попередники із ХІХ віку з хвилю-
ванням і трепетом ставився до народних перлин, мов книжник, що натрапив на 
раритетне видання давно жаданої пам’ятки, радів фіксації невідомих зразків усної 
словесності під час численних фольклористичних експедицій, які, до слова мо-
вити, страшенно любив, бо ж то була можливість вдихнути енергію рідної землі, 
відчути чар «предковічної» природи, врешті зустрітися зі звичайними, але такими 
цікавими людьми і вже ніколи потім, навіть жартома, не повторювати Франкове: 
«Я більше в житті бачив книжок, аніж людей».

І. Денисюк був однаково рівний і з академіками, і зі студентами, володів фан-
тастичним вмінням зацікавити. Його лекції ми, «жовтодзьобі» спудеї, завжди 
сприймали на одному подиху, час ставав якимось швидкоплинним, а кожне сло-
во, мовлене притишеними (жодним чином не монотонними), але впевненими ін-
тонаціями назавжди вкарбовувались у пам’ять. Кожен був переконаний, що тут 
і зараз мовиться істина, що тут і зараз ми маємо можливість запричаститися тою 
олією, яку невтомний професор вичавлював із сотень монографій, збірників, часо-
писів. У вікнах бібліотеки його «духовної академії» завжди горіло світло.

Про Денисюків талант наставництва, про його статус semper magister для ба-
гатьох поколінь філологів Франкового університету можна говорити безконечно. 
У роботі зі студентами та аспірантами професор виявляв не лише гостре чуття і 
вміння побачити «мислячих» у потоковій масі «молодих духів», а й неймовірний 
такт психолога, людини, що розуміє кожного, що вміє розрадити, що допоможе, 
підтримає, а коли треба, то й накиває пальцем. Щоправда у бесідах із «нечемними» 
аспірантами за найвищу міру покарання була обіцянка «насварити», однак щира 
батьківська усмішка і погідний погляд з-під густих брів промовисто свідчили, що 
оте «сваріння» так і не сягне далі обіцянки. Він радів успіхам своїх учнів, важко пе-
реживав їхні невдачі і завжди ревно стежив, аби жоден «із роду песиголовців» (так 
він жартома називав не вельми ретельних аспірантів) не «зійшов на пси».

Із затятою впертістю, із подиву гідним молодечим запалом І. Денисюк нама-
гався осягнути «невичерпність атома», відчитати підтекстовий тайнопис тих, хто 
стоїть «на верховині слова», розшифрувати усі «казкові чудесні покажчики», збе-
регти і пояснити реліктові міфологеми поліського фольклору, що упродовж сто-
літь звучать у «пісні з-над берегів Турського озера», відкрити першозміст надиха-
них архаїкою співів і обрядодій «торжества святого збору» і «весільного дійства», 
що його, послуговуючись влучним висловом М. Грушевського, називав «unicum у 
світовому фольклорі», увести у науковий обіг ті «уснословесні новотвори», які ви-
разно демонструють незгасний творчий дух народного генія.

В останню путь професора проводжали його рідні, товариші, колеги, учні, а 
дещо осторонь, виблискуючи темно-зеленою барвою на останньому теплоосін-
ньому сонці в передчутті першого снігу з поліською щирістю низько-низько хили-
ли голови старенькі сосни – вірні друзі «юних днів, днів весни».
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У пам’яті відклався захист кандидатської дисер-
тації І. Денисюка в ті далекі та вкрай неспри-

ятливі роки для науки, коли існували обов’язкові штампи і стереотипи під пиль-
ним і вельми прискіпливим оком усіляких служб, починаючи від місцевих, тобто 
університетських, у формі партійних чи профспілкових організацій чи, зрештою, 
«секретних» (але всі про це знали) офіціозів, від яких чимало залежало, щоб та 
чи інша наукова студія отримала право публічного існування. Зрештою, і сама 
особа науковця мусила бути в очах офіціозу бездоганною, інакше взагалі їй не 
було місця у вищому (та й не тільки) навчальному закладі. Особа І. Денисюка, у 
минулому учасника Другої світової війни, студента Львівського університету, від-
так – аспіранта, нарешті – дисертанта, очевидно, не викликала заперечень. Але 
це аж ніяк не означало, що йому відкриті двері навстіж у науку і взагалі в життя, 
коли експеримент побудови «щасливого суспільства» в одній, окремо взятій краї-
ні, начебто мобілізовує всі сили. Зрозуміло, якуа роль відводили в цій гігантоманії 
духовній сфері і, зокрема, науці. Слід було обережно підібрати проблему дисерта-
ції, уникаючи «підводного каміння». Тема кандидатської дисертації про творчість 
М. Павлика навіть у тих часах мала досить великий резонанс, оскільки дисертант 
вийшов на стежки єднання М. Павлика з відомою авторкою роману «Овод».

Власне, вже з самого початку наукової діяльності І. Денисюка, надзвичайно ґрун-
товного ерудита, прекрасного стиліста з неповторним аналітичним і синтезу ючим 
мисленням, привертали увагу наукової громадськості ці якості, і вже мимоволі за-
буваєш про всі тодішні бар’єри для оприлюднення наукових пошуків і студій.

Наголошую на цих штучних, протизаконних, нелюдських обмеженнях і пе-
решкодах, коли йдеться про чи не найбільші митарства, які створили всі вкупі 
згадані «служби», у тому числі й дехто з членів кафедри – стовідсоткових носіїв 
утопічної комуністичної ідеї і ревнителів викриття українського «буржуазного» 
націоналізму, у період праці і намагань «вийти» на захист докторської дисертації.

Саме в цей час ми нерідко зустрічалися й обговорювали як наукові проблеми, 
так і недобру, зловісну ситуацію щодо нормального розвитку культурно-духовної 
сфери, для якої начебто трішки відкрилися двері в світ у часи так званої «хрущов-
ської відлиги», а відтак із тріском зачинилися, наробивши чимало ляскоту з відго-
моном поза межі колоса, якого американський президент назвав «імперією зла». Я 
був дуже добре обізнаний із митарствами І. Денисюка, та й сам в ті часи теж пере-
живав свої клопоти з тих же, що й він, причин – від своїх студій над українським 
романом доби «розстріляного відродження».

З цитаделі «російського міщанства» Москви, яку так називав М. Хвильовий, 
певна річ, розуміючи її як центр російського імперіалізму, І. Денисюк прислав 
кілька листів. А потім чимало цікавого розповів про враження  від своїх розмов і 
зустрічей із «московитами». Якось я вислав свою, одну з перших, новел. Незабаром 
у відповідь Іван Овксентійович запитав: «В кого списав прекрасну річ?» Звісно, у 
запитанні був жарт і водночас оцінка, яка додала мені відваги не залишати почате, 
що тривало вже з якогось часу, не давало спокою.
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Слухати І. Денисюка завжди було цікаво. Він любив розповідати про фоль-
клористичні експедиції, зокрема, на свою рідну Волинь. Справжнім відкриттям у 
царині фольклористики є його думки про релікти давньої культури, що стосують-
ся амазонок, жіночого воїнства. Ці виступи часто пересипані дотепами і гумором. 
Любив слухати й розповідати анекдоти, звеселяючи друзів.

Надзвичайно глибокий ерудит, він нерідко у своїх студіях із історії україн-
ського письменства робив аналогії з чужими літературами, здавалося б, несподіва-
ними, але, вчитуючись у ці компаративістичні спостереження, дивуєшся глибині 
точних висновків, які відповідають духові і характеру багатьох літератур і націо-
нальному духові рідного письменства.

Думка вченого була послідовно і постійно в русі до нових обріїв науки. Ці-
кавий такий випадок. Після майже завершальної роботи над своїм дослідженням 
про український роман 20-х років ХХ ст. я зустрівся з певними труднощами дуже 
стисло винести в заголовок проблему: всього пару слів, а їх немає «під рукою». 
І сяк, і отак – і все не це. Сидимо на науковій конференції, присвяченій М. Гру-
шевському. Іван Овксентійович гортає мій манускрипт і раптом каже: «Та в тебе 
наскрізна думка під час конкретного аналізу романістики про національну іден-
тичність». Справді, так. І вже сформована наукова проблема дослідження – націо-
нальна ідентичність, що особливо було важливо підкреслити для того часу, коли 
на українство уже насувалося лихо і коли незабаром настав погром творчої інте-
лігенції і широкого українського загалу, так чи інакше причетного до національ-
ного відродження. Власне, тоді, на згаданій конференції, Іван Овксентійович дав 
згоду стати одним із опонентів дисертації і написав блискучу рецензію з характер-
ним для нього стилем і «несподіваними» спостереженнями.

Українська наука мала вченого з яскравим національним обличчям. Це зна-
чить, що в центрі наукових зацікавлень І. Денисюка стояла історична доля україн-
ської літератури. Творчість І. Франка тут займає центральне місце. Франкознавчі 
студії І. Денисюка надовго залишаться актуальними, бо сягають глибин творчості 
українського генія, якого справедливо українці бачать у подвижницькому житті 
і Каменяра, і тонкого, з осягненням світових вершин лірика, і публіциста, зану-
реного в соціальні і національні проблеми рідного народу, і політичного діяча. 
Дослідник І. Денисюк торкається цієї спадщини і робить надзвичайно глибокі 
узагальнення, які відкривають перспективу наступних досліджень. Саме під його 
керівництвом Інститут франкознавства сягнув високого рівня, де виховалися гідні 
послідовники – франкознавці школи І. Денисюка.

І все ж, про одну прикрість годі не згадати. У цьому винне, поза всяким сум-
нівом, тодішнє керівництво Комітету Шевченківської премії, яке відмовило в по-
данні на номінацію в цій високій національній нагороді тритомне (в чотирьох 
книгах) видання праць І. Денисюка. Сьогодні науковець-початківець і науковець 
із солідним досвідом не може не звертатися до духовної скарбниці, яку залишив 
І. Денисюк: це живий нерв думки, національного серцебиття, віддзеркаленого у 
студіях вченого про українську літературу, яку він сприймав як кровно спорідне-
ну з ним на все життя.

Прекрасне це життя, сповна віддане чесному служінню рідному Слову, наці-
ональній традиції та історичній перспективі нації, яка з велетенськими втратами 
і самопосвятою виборола свою державність. Це світлий образ ученого, який мис-
лив світовими категоріями добра і справедливості, і силою всієї своєї вільної душі 
прагнув втілити ці принципи в науці, а отже, і в житті. І. Денисюк жив розкуто, 
навіть у найважчі часи окупаційного імперського режиму його думка не відчувала 
скованості, хоч була обмежена рамками дозволеного, а в час незалежності розпру-
жила свої широкі крила для вільного польоту у просторі української культури.

Лютий 2010 р.
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Братство по духу в усі часи, в усіх народів ціну-
валося вище, ніж братство по крові. Згадаймо 

біографії творців світових релігій, загалом духовних подвижників – воїнів, ченців, 
бунтарів, поетів.

Для багатьох «чужі» «добрії люде» стали ближчими і дорожчими за «своїх», ще 
й тому, що Доля передчасно забрала «кровних» у інші світи.

Так сталося і в мене. За все, за всіх дорогих мені «братів по крові» разом із над-
то рано (через десять днів після мого народження) заснулою вічним сном мамою 
я молився з дитинства, а з вісімнадцяти років молився ще й віршами, які привели 
мене з волинського лісового села через Петербург, забайкальську тайгу до Львова 
на факультет журналістики тоді Львівського державного університету імені Івана 
Франка.

Десь у перші місяці ревного мого навчання і перших віршових публікацій, які 
принесли мені першу поетичну славу «у вузьких колах», тоді ще доцент нашого 
факультету Олександра Антонівна Сербенська запитала мене: «А чи знайомі Ви із 
Вашим земляком – професором Денисюком Іваном Овксентійовичем?» Я відповів, 
що ні. На що Олександра Антонівна, яку вважаю близькою мені по духу людиною, 
порадила обов’язково зазнайомитися, самою інтонацією та жестами красномовно 
охарактеризувавши його як ого-го… Як ви, мовляв, не знаєте такого свого земляка?!

Доки я, студент-першокурсник, гадав, як же мені зустрітися із тим, кого з та-
кою поважною любов’ю називали поза очі, знову через пана-Випадка втрутилась 
пані-Доля, запропонувавши у рецензенти моєї першої поетичної книжки, яку вже 
готували до друку у видавництві «Каменяр» (історія її виходу – окрема тема), саме 
«І. О. Денисюка, проф. кафедри української літератури Львівського ордена Леніна державно-
го університету ім. Ів. Франка». Саме так було зазначено у «Рецензії на збірку віршів Іго-
ря Павлюка «Острови юності» і яку одержано видавництвом «Каменяр» «03. 03. 1989 р.».

Рецензія мала аж п’ять машинописних сторінок! Стільки і так на той час про 
мої вірші ще ніхто не писав: «У віршах Ігоря Павлюка, як і в кожного справжнього поета, 
світовідчуття завжди конкретне, хоч і не вузько-суб’єктивне (…). Щирість, постійна 
здатність до подивування навіть найбуденнішими деталями буття, з яких поет добуває 
тільки ним відчуту красу, життєнаповненість деталей, їх пластика, мила наївність і 
поважна медитативність – усе це і становить неповторний чар і поваб віршів Ігоря Пав-
люка (...) виявив значний талант і має чималий художній доробок (…).»

Мені потрібно було кілька днів самозаглибленої тиші у студентському гурто-
житку на Майорівці, щоби знайти формулу свого подальшого буття між людьми 
і богом уже як поета. І я не знайшов нічого простішого, як вважати свій «значний 
талант» не моєю заслугою, а даром (Предків? Природи? Всевишнього ?). Тому й 
смішно гоноритися, надувати худі тоді щоки зі своєю першою на другому курсі 
університету книжкою над друзями, побратимами, братами по духу і родичами 
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по крові уже як поет, а зосередитися більше на тому, яка я людина, захищаючись 
від щирих компліментів самоіронією, а від нещирих – іронією.

Що я на правильному шляху, підтвердило й перше фізичне знайомство із Про-
фесором (так Його називали всі, хто був тоді поруч нього в Інституті франкознав-
ства, де Іван Овксентійович директорував): Тарас Кознарський, Іван Дмитрович 
Остапик, який керував літературною студією «Франкова кузня», учасником якої я 
був, зайшлий Роман Горак, котрий якраз тоді видав «Тричі мені являлася любов», 
яке моє студентське оточення із запоєм читало… Компанія «розкрутила» мене на 
першу в моєму житті пляшку коньяку «за перший гонорар» – 1650 радянських 
карбованців. Пам’ятаю, Роман Горак живо придивлявся до мене, можливо, вже 
тоді прийнявши рішення запросити мене своїм заступником у музей І. Франка 
через років п’ять, чим я був дуже оприємнений, але від чого відмовився… Така 
моя доля.

З Іваном Овксентійовичем Денисюком – Професором – мені зразу ж було 
настільки легко і добре, як із найріднішими мені людьми, з якими я виріс у во-
линському селі – дідом, бабою, прадідом, прабабою… Саме так. Його товариство 
зовсім не втомлювало, «не навантажувало», говорячи студентським сленгом, а на-
впаки – просвітлювало і гріло, та ще ж із нами, як велике вогнище, була поезія, яку 
ми однаково ніжно-наївно і сильно-ніжно любили.

Потім ще були засідання літературної студії «Франкова кузня» під керівни-
цтвом Івана Овксентійовича, куди ми – Тарас Кознарський, Тарас Девдюк, Зоряна 
Гладка, Роман Скиба і я – ходили, як, врешті, хто на що, а Ігор Павлюк ходив як 
у Храм, де служили музі Поезії – Евтерпі. Випускали стінгазету, організовували 
вечорниці із чаєм і тортами власного випікання, що нагадували барокові поеми, 
яких нам уже ніколи не написати. Слухали розповіді Професора про живих і ві-
чноживих класиків української та світової літератури, багато з яких, як-от: Ірину 
Вільде чи Дмитра Павличка, він добре знав сам, а от подробиці «інтиму письмен-
ницької праці» інших із пікантними деталями «на вухо» розказував лише мені й 
Кознарському, бо ми вже були «після армії», Зоряна – «дівчинкою», а Скиба з Дев-
дюком – ще «малими».

Отож, уперше у своєму поетичному житті і в житті в поезії я задумався над тим, 
як поряд може бути людське і Боже, низьке і високе, миттєве і вічне в Ній, бо так є 
і в самому Житті, дізнавшись від Івана Овксентійовича, що написав «парадоксов 
друг» – Олександр Сергійович Пушкін – на звороті листка із його знаменитим вір-
шем «Я помню чудное мгновенье» і яка передісторія його написання.

Потім, після мого успішного закінчення факультету журналістики, Іван 
Овксентійович шукав мені роботу в університеті, і я, попрацювавши у світській та 
релігійній журналістиці, в академічній структурі, таки прийшов сюди – виклада-
чем на факультет журналістики та старшим науковим співробітником і пізніше 
– керівником легендарної «Франкової кузні».

А поки що професор Іван Овксентійович Денисюк був присутнім на моїх пое-
тичних вечорах (порівняно нечастих, бо я не любив і не люблю їх організовувати), 
презентаціях із моєю участю, зокрема, дуже розчулено виступив на презентації 
книжки «Нетутешній вітер» у видавництві «Каменяр» у 1993 р., писав відгук на 
мою кандидатську дисертацію «Митець – Влада – Преса: історико-типологічний 
аналіз», яку я захищав у 1996 році в Інституті журналістики Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом професора Володи-
мира Йосиповича Здоровеги, котрий також багато хорошого зробив для мене в 
житті. «В особі Ігоря Павлюка дуже своєрідно поєднується самобутній поет, недавній 
лауреат літературної премії імені Василя Симоненка, і дослідник яскраво вираженого 
філософськи-теоретичного мислення. Тут багато оригінальних думок, інколи дискусій-
них, як у кожній нешаблонній праці, до того ж такій, де відчувається пульс життя (див. 
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зворот обкладинки книги: Павлюк І. Митець – Влада – Преса: історико-типологічний 
аналіз: Монографія. – Луцьк: Надстир’я, 1997. – 112 с.), – зазначалося зокрема у від-
гуку на дисертацію, яким я поряд із відгуками Миколи Григоровича Жулинсько-
го, Бориса Леонідовича Кухти, Володимира Івановича Шкляра, мого ровесника 
Юрка Бедрика був дуже втішений.

Кандидатська була успішно захищена.
Евтерпа не зраджувала мене. Я не зраджував Евтерпу. Увиразнився мій сві-

тогляд, кристалізувалися мої принципи і поняття про світ та літературу, за які я 
готовий… З’явилися нові творчі побратими і недруги. Виходили у світ мої нові 
поетичні та наукові книги, з якими приходив до Івана Овксентійовича хвалитися. 
Адже мені подобався і подобається він не лише як Професор, Людина, але і як 
постмодерновий письменник, який, будучи відвертим противником псевдопост-
модерної «туманології», здатен створити постмодерний текст чи здискурсувати 
класичний твір найвищої проби: варто прочитати хоча би Його дослідження про 
волинських амазонок, передмови до «Українського Декамерона» чи книжки Ла-
риси Крушельницької «Рубали ліс», де, зокрема, читаємо: «Матеріал, що пульсує 
драматизмом, – оті парадокси режимів і війн та химерність доль людських довелося на-
раторові побачити, відчути й пережити надто зблизька, як Ікарові жар сонця (…). Так 
звана література факту – листи, щоденники, спогади, есеї – нині досягла рангу белетрис-
тики й переживає свій ренесанс. Читача вже мало приваблюють знекровлені штучні об-
рази у кривляннях постмодерну і деформація аж до абсурду і так деформованої дійсності 
(…). Ні, ні, спокійно – без сліз і сміху, без захоплення цих спогадів читати не можна. І ще 
одне: знайдено оптимальну позицію, яку повинен у мемуарах зайняти оповідач-автор. Він 
не може бути механічним зчіплювачем вагонів ув ешелоні. Це дійова особа, заанґажована 
у драматургію зображеної дійсності. Яка ж спокуслива нагода показати себе епіцентром 
світу, за рахунок ґльорифікації себе принизити оточення! Такт художника й високоінте-
ліґентної скромної людини ніколи не зраджує Ларису Іванівну».

Оцей, нібито селянський за походженням, а насправді універсальний аристо-
кратизм ніколи не зраджує і самого автора передмови – ні у творах, ні в житті.

Поважно люблять і любовно поважають Івана Овксентійовича Денисюка і сусі-
ди. Мається на увазі не лише квартирні і «по дачі» (про наше спільне перебування 
на ній – окрема розмова), але й сябри із Білорусі та пани з Польщі, земляки з Во-
лині, сери із Нью-Йорка, у чому я глибоко переконався, коли самого доля завела 
у Мінськ, Вроцлав, Варшаву, Брест, Америку і звідки передавав вітання Іванові 
Денисюкові і від професора В’ячеслава Рагойші з Тетяною Кобржицькою, і від 
Тамари Скрипки, і від Тараса Кознарського, і від Віктора Давидюка, Володимира 
Денисюка і навіть Джорджа Грабовича.

У 1997 р. у мене народився вірш «Хтось питає мене, чому їду туди…» про нашу 
спільну з Професором маленьку батьківщину – Волинь, Полісся, згадуючи про 
яку за вином і чаєм, ми кілька років уже вербально-уявно стали організаторами 
«волинської мафії», членство в якій наших друзів, як-от Лариси Петрівни Бондар, 
строго засекречене.

ЛИСТ ДО СТАРШОГО ДРУГА
Денисюку Іванові Овксентійовичу,
шановному Професорові

Хтось питає мене, чому їду туди…
Народився я там, там діди мої.
Там річки, як дівчата, набрали води,
І хати у вишневому димові.
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Це Полісся й моє...
Древній саван лісів
І космічна мелодія Світязя...
Я «від зайчика» міг наносити грибів,
Вечорами у вирій дивитися.

Прадід мій засвітив тут калиновий світ,
А діди світлу хату поставили.
Прабабуся моя у фаті з юних літ
Подружилася з нашою мавкою.

Коронована синь пелюстками лілей.
Там – конвалії дзвони й малинники.
Миє носа в росі козенятко мале,
Як внучатко легенди волинської.

Журавлеві криниці, журливі пісні,
Вишиванки – як далі, розважливі...
Тихо родяться зорі сумні-сумні
Над чорнобильськими ромашками... 
(Поетична збірка «Чоловіче ворожіння», Львів: Сполом, 2002).

Вірш цей мені захотілося присвятити саме Професорові як «старшому друго-
ві», щирістю стосунків оправдовуючи зазіхання на панібратство.

Тепер так не напишу… Як там у Гоголя? – О моя юність, о моя свіжість!.. На 
зміну безпосередності, майстерності-щирості приходить майстерність-досвід. У 
цьому ж контексті ще виразніше прочитується душевно-духовна гармонія Про-
фесора, яка не звіряється алгеброю: і в поважному фізичному віці Його душа 
зостається веснянотрав’яною, чутливою до всього живого, смішного, молодого, 
еротично-природного і природно-еротичного, свідчення чого і велика любов Іва-
на Овксентійовича до анекдотів, у розказуванні яких ми змагалися колись шість 
годин і випили «мирові нічийні» гальби пива, і які Він вважає ядрами пройдешніх 
і прийдешніх новел.

– А Ви вже маєте «Бандурку»? – запитав Професор, маючи на увазі збірку укра-
їнських сороміцьких пісень у записах З. Доленги-Ходаковського, М. Максимови-
ча, П. Лукашевича, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, 
В. Гнатюка, яка вийшла друком у видавництві «Дніпро» у 2001 р.

– Так, я вже дванадцять років одружений, – відповів я.
– О, то Ви вже знаєте, що означало в наших предків «бандурка»! – зрозумівши 

мій підтекст, відповів Іван Овксентійович, який звертається до мене то на Ви, то на 
Ти. Закономірності – коли і як – я дотепер не вловив. – Письменник обов’язково 
мусить мати цю книжку здорового ставлення до кохання, до любові, до життя.

Воістину, «у світі той наймудріший, хто найдужче любить життя» – писав віч-
номолодий Василь Симоненко.

Професор – Великий життєлюб.
У результаті непоодиноких бесід із ним я переконався, наскільки здорове і 

глибоко-тонке, як артезіанська свердловина, у нього ставлення до всього святого і 
грішного: релігії, жінки, понять предки-нащадки, наше-чуже, вічне-миттєве.

Глибокий і крилатий поліський духовний корінь Професора робить Його 
вільним, як робить вільною людину істина.

– Я не був дисидентом, я не міг, бо я… слабкий, – каже мені Іван Овксентійо-
вич, коли я передаю Йому вітання від Є. Сверстюка, який також Його любить і 
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поважає, – але я схиляюся перед тими, хто пішов за свої переконання у тюрми, 
хто не зламався… І в цьому якомусь по-дитячому щирому і водночас мужньому 
по-чоловічому зізнанні більше правди і честі, ніж у заявах багатьох колишніх 
спритнячків-парторгів, конформістів-колаборантів, які тепер, одягнувши вишиті 
сорочки, хочуть бути подібними до Стуса, як тоді до Дзержинського, майже пере-
конали себе, що «були потрібні українському народові тут», бо ж «не всі могли 
сісти». Перевертням не вірю. Вони і тепер при владі. І це найбільша слабкість мого 
народу. Колись назву і їх прізвища.

Іванові Овксентійовичу Денисюку вірю, хоч він, ветеран Великої Вітчизняної 
війни, і не сидів. Бо він більше, ніж Професор. Він Людина, яка сміхом Тараса 
Бульби сміялася з мене, коли я у нього на дачі забув свою сумку, з якої не роз-
лучаюся навіть, коли йду «мити руки», бо там, у ній, все моє багатство – руко-
писи. А тут згадав, що забув біля Професорового «білого будиночка» в Наварії, і 
опам’ятався аж удома – на Сихові, про що й зателефонував Винуватцю торжества 
«Іван Денисюк – людина року 1998» зразу ж додому, на що він, очевидно, маючи 
на увазі і свою забудькуватість, зреагував:

– Ха-ха-ха-ха!.. Будеш професором, будеш! Пам’ять у Тебе професорська.
Мені ж було не до жартів: у портфелі зосталися документи, мої і чужі рукопи-

си, а дачі, як мені, заспокоюючи, розповідала Людина Року, обкрадають… Хоча 
якимось восьмим інтуїтивним чуттям, знаючи уже всі відтінки голосу Професора, 
чув: а чи не Його це, так би мовити, «дружній жарт», прости Господи за помил-
ку: дуже вже не спішив він їхати забирати моє «добро», яке направду не пропало. 
«Злодії віршів не читають» – вручив мені через кілька днів сумку «MAN OF THE 
YEAR 1998», про що я написав у газету «День» за 12 листопада 1998 р. під рубри-
кою «Особистість»: «Професора, – мовляв, – люблять усі. День народження профе-
сора – свято поетів і літературознавців. Кожного року 12 грудня вони збираються 
звідусіль (…) на щирому столі у цей день печена картопля, великий добрий пиріг 
тощо. Професор – патріарх Львівського університету – молодий (…). «Іван Дени-
сюк вибраний людиною року 1998 на основі його видатних досягнень до сьогодні 
й гідного прикладу, який він подає своїм колегам і всій суспільності. Санкціонова-
но Американським Біографічним Інститутом і його Комітетом Міжнародних до-
сліджень. Велике таки видно з відстані старої доброї статуї Свободи».

Про ставлення Професора до Америки і її стилю життя та «тексту», 
нав’язуваного нам, як і майже цілому світові – окрема тема розмови, анекдотів.

Зараз людину навряд чи здивуєш інтелектуальністю, жорсткою силою харак-
теру, геніальним злом, навіть красою. На все те людство XXI ст. уже надивилося. А 
от справжня великодушна доброта дивує.

Іван Овксентійович любив «свою хату поліську, свій зажурений ліс», любив 
Львів, Київ, Брест, яблука, які ми натрясли із молодих і не дуже яблунь на його 
скромній дачі в Наварії, та шампанське, подорожі та флегматичні цілоденні 
роздуми-споглядання над вишнею, що цвіте. Любив Життя і не заважав, а допо-
магав любити Його іншим, незважаючи ні на що. Тому світ любив Його – як свого 
ближнього, як глибокого і чистого, мов первісна Ріка, шліфована часом і голосом 
серця народна пісня.

У Професора було ще багато планів, один із яких наш спільний – поїхати на 
найближчу студентську фольклорну практику в одне з найліричніших поліських 
сіл Любохини…

Ваш semper tiro.
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Таємниця людяності  
та професіоналізму професора
Івана Денисюка: До специфіки 
наукового мислення

Юрій ГОРБЛяНСЬКИЙ
Провідний спеціаліст 
Центру громадських зв’язків 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1 
е-mail: skelia@ua.fm

У статті зосереджено увагу на висвітленні основних рис наукового світогляду та мислення видатного укра-
їнського вченого-філолога І. Денисюка. Виокремлено наукові прерогативи та методологічні орієнтири дослідни-
ка, як-от: важливість спадкоємності поколінь у науці; необхідність засвоєння наукового досвіду представників 
національної та закордонних наукових традицій; проблема належної фахової підготовленості науковця і ви-
пускника вищого навчального закладу; методика «неспішного» філологічного відчитування смислів художнього 
тексту чи групи текстів для ґрунтовного і системного їх потрактування; особливості «спілкування» худож-
ньої літератури із народною словесністю; внутрі- та міжкультурні інтертекстуальні перегуки, відгомони, 
«цитати» та ін. Окремо застановлена увага на розмаїтті наукових зацікавлень і проблематики як своєрідний 
полігон для апробації різних, зокрема і власних, наукових ідей, на новаторських рисах мікростилю наукового 
мислення, а також на специфіці структурного обробітку його наукових досліджень (поетика заголовку і зачину, 
дотримання «законодавчих вимог» жанру, уникнення шаблонних, спрощено-трафаретних тверджень; логічна 
вмотивованість і послідовність дослідницької думки; резюмування результатів і накреслення нових дослідниць-
ких перспектив).

«Чистим серцем пий висоти книг!»
Павло Русин із Кросна

У народі кажуть: людяності неможливо навчити 
чи навчитися – з нею з’являються на світ, її мож-

на всмоктати із молоком матері…
Не маю такого наміру заперечувати, стилістично випрямляти, підчищува-

ти, уточнювати цю думку. Стосовно ж професора І. Денисюка не треба шука-
ти слова на позначення його сприйняття світу, свого часу і сучасників. Іван 
Овксентійович був шляхетно-людяним у кожному вчинку, слові, жесті, думці, 
поглядів. Професор заховував у собі стільки енергетики добра і випроміню-
вав, «жбурляв» на людей її з такою, сказати б, розкішною щедрістю, що навіть 
зараз, за його відсутності, із навалою днів і мерехтінням сотень-тисяч облич, 
вряди-годи відчуваєш потребу бодай згадати його сонячний погляд, щиру, по-
значену мудрістю, усмішку та іскрометне інтелектуалізоване слово, приправ-
лене несподіваним жартом або ж, виловленими із життя і відточеними до рівня 
афоризму, анекдотом чи бувальщиною.

Дивував сам факт, що людина в поважних роках настільки щиро вміє диву-
ватися, настільки бурхливо здатна відреагувати на невлучний, недоладний ви-
слів, невиважене слово, категоричну думку чи незграбний жест: він добродушно, 
по-батьківськи умів молодечо-максималістські й зазвичай дитинно-нерозважні 
пориви своїх «халамидників», «песиголовців» скеровувати у річище врівно-
важеності, продуманості та відповідальності, демонструючи це щомоментно 
безпосередньо своїми діями і науковими «несподіванками». У його власних 
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учинках завжди впадала в око непоспішливість, точніше, відсутність метушня-
ви, поривчастості у пошуках якоїсь вигоди. Неймовірно інтригувала і веселила 
самого професора, колег і учнів його якась дивовижна, потішна, навіть про-
стакувата вайлуватість, жвава дотепність, справжня, непідробна ностальгійно-
професорська дивакуватість і – часто-густо – майже «катастрофічна», дитинна 
безпорадність у житті. Усім, хто його знав, хто з ним спілкувався, вочевидь при-
ємним є спогад про його влучне інтелекуально-заглиблене і дотепне слово, що 
мало ефект блискавичного розряду, який здебільшого виливався у загонистий 
сміх усіх присутніх. Він був закоханий у щирий, смаколикий людський сміх, у 
вибуховий ефект вправно розказаного анекдоту чи характерно-дотепної жит-
тєвої історії. Інколи складалося враження (та й вочевидь так і було), наче він 
полює на жваві, сміхомісткі «легенди і перекази» сьогочасності. Тим живим 
інтересом до розповідання історій він скидався на спадкоємця прадавніх опо-
відачів веселих і жартівливих історій із добре продуманим й інтелектуально-
акцентованим повчальним змістом.

Виразно відлунюють у пам’яті його слова чи то подиву, чи то захоплення, 
які він повсякчас полюбляв останніми роками – за різних сподіваних і несподі-
ваних дотепних знахідок у тлумаченні тієї чи іншої літературної, фольклорної 
або й життєвої ситуації – казати: «A widzisz?..», – після чого присутні спостері-
гали пожвавлення, а по тому сплеск океанно-розлогої, по-поліськи добромудрої 
розповідальності, інтелектуальне розкошування у дотепній, насиченій глибо-
кою спостережливістю і мудрістю, кажучи словом доби І. Франка, «конверза-
ції». Потік його мовлення і мудрування ніколи не сприймалися як балаканина, 
пустомельство, «свобідне балагурство», надаремне переливання із порожньо-
го в пусте, адже в кожній думці професора І. Денисюка відлунював не просто 
багаторічний стаж лектора, який за звичкою навчає і повчає. Це було завжди 
глибинно пережите, відфільтроване слово, збагачене соковитим, відомим і не-
довідомим, почасти незвідь-де відчитаним, фактажем, а ще й приправлене пер-
чинкою інтелектуалізованого гумору, і настільки оригінально потрактоване, 
«підсвічене» несподіваними асоціативними відгомонами, відлуннями, акцента-
ми, мікронюансами, що неможливо було не заслухатися тієї мудрої течії думок, 
зігнорувати нагоду порозкошувати у спонтанній естетико-літературознавчій 
самозабаві непересічної особистості (за характером від подібний до професора 
Андрія Лаговського з однойменного роману А. Кримського).

Саме так, Іван Овксентійович був Професором насправжки, у кожному 
своєму жесті, думці чи дії. Це засвідчує навіть той факт, що ми, зовсім юні, 
молоді і дещо старші, навіть сивочолі його учні, казали між собою просто: «Хо-
дімо до Професора…», «Там буде Професор?..», «А Професор їде на конфе-
ренцію…», «Професор сказав про це так…», – та в різні інші способи – і всі 
знали, що йдеться про Професора І. Денисюка. Він був живою ілюстрацією 
всіх змальованих у художніх творах і відомих за спогадами очевидців учених 
давнього гімназійного гарту, які в нашій молодечій уяві поставали як міфічні 
велетн-енциклопедисти, що визначалися інтелектуальною самостійністю, ори-
гінальністю і «нецитатністю» мислення, вільним володінням десятком і більше 
іноземними мовами, несподіваною оригінальністю й безкомпромісністю в по-
трактуванні явищ мистецтва та необмеженими овидами своїх наукових заці-
кавлень і можливостей.

Спадають на думку Денисюкові анекдоти чи стократ переказувані буваль-
щини, що ненав’язливо невдовзі ставали класикою жанру й передавалися з 
уст в уста як нововитвори Професора. Скажімо, незабутньою є така анекдо-
тична мікроситуація між двома молодими тоді ще поетами і вченими, коли на 
діткливо-ущипливе запитання одного: «Брате, скажи-но, чи й справді із генієм 
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важко жити?» – у відповідь були безкомпромісні й не менш діткливо-місткі сло-
ва: «Спитай у моєї жінки…». Цей епізод спостеріг і з превеликим захопленням 
та насолодою «розтиражував» у колі друзів і колег професор.

Уже за життя професора І. Денисюка визнали у філологічному товаристві 
класиком у творенні таких «живих» анекдотів (згадую їх чимало, приміром, 
його дотепні спогади про успіхи щецінських студентів у вивченні української 
мови («зайчик» та інші перли у вимові А. Вонторського), офольклорену й укла-
дену в поетичну форму історію «про пригоди Юрчика з великим апаратом» 
та інших учасників студентської фольклорної практики на Гуцульщині, чи не 
останньої за безпосередньої участі профессора, та ін.).

І. Денисюк був богом у своїй філологічній дотепності та ерудованості, і на-
вряд чи знайдеться людина, яка, поспілкувавшись із ним, не була вражена його 
дивовижним органічним філологічним професіоналізмом, а водночас неймо-
вірною простотою й безпосередністю, доглибною життєлюбністю і, щонайбіль-
ше, його Людяністю.

У вінок шани Професора докладаю свої міркування про особливості стилю 
його наукового мислення, у жодному разі не претендуючи своїми імпресіями 
на універсальність і остаточність в осмисленні неординарної наукової спадщи-
ни Великого Вченого.

*   *   *

У науковому доробку І. Денисюка (це виразно проступало й у всіх його 
численних публічних виступах на конференціях, захистах дисертацій і деінде) 
впадає в очі принципова і важлива теза про те, щоб у кожній національній (і, 
зрозуміло, українській) науці зберігалася спадкоємність поколінь. У полі зору 
вченого завжди була ідея формування і розвитку наукових шкіл. Він скрізь і 
завжди обстоював думку, що в науці не цілком коректною є поведінка, коли, 
замість вивчити доробок своїх попередників у рідній культурі, проблематику 
їхніх праць, дослідницьку методологію й аналітичні стратегії, вчений (і го-
ловно початківець) обирає іншу, дещо спрощену «тактику»: заглиблюється у 
вивчення праць представників зарубіжних контекстів та інструментарію на-
укових досліджень, а потім, зазвичай належно й не осмисливши прочитане, 
докладає активних зусиль у застосуванні («підтягуванні за вуха») запозичених 
ракурсів і мірил до явищ національної культури. На слушне переконання вче-
ного, позичений, привнесений науковий інструментарій не завжди надається 
чи й узагалі може бути неорганічним для дослідження національної культури, 
літератури, народнопоетичної творчості.

Тому як учений І. Денисюк велику увагу приділяв вивченню напрацювань 
української філологічної науки, своїх попередників у дослідницькій справі, а 
потім, із набутим багажем, вдавався до пошуку методологічних інновацій у за-
кордонних наукових дискурсах та їхніх потенціалій у вивченні української на-
ціональної культурної спадщини чи сучасних мистецьких явищ. Це не було 
забаганкою чи якоюсь примхою, а глибоко продуманою стратегією наукового 
мислення: ось чому його «запозичення» у світовій науці так органічно «спра-
цьовують» у дослідженні фактажу української національної культури. Засвоїв-
ши науковий досвід своїх попередників, усвідомивши масштаби уже здійсне-
ної праці, вважав І. Денисюк, учений не затрачає себе, свій час на «повторення» 
наукових здобутків минулого, а може шукати і відчитувати нові смисли, пропо-
нувати незаяложені, нетрафаретні й дуже часто гіпотетично-несподівані спо-
соби, аспекти, ракурси дослідження явищ національної культури. Саме тому 
сам професор захоплено вітав наукові успіхи своїх учнів і наполегливо їх попу-
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ляризував у працях і виступах (це, зокрема, спостерігаємо у підсумкових стат-
тях про розвиток франкознавства в Україні тощо).

Важливим аспектом методології та манери наукового вивчення художніх 
і фольклорних текстів, який інтенсивно апробував у своїх працях професор 
І. Денисюк, є, якщо так назвати, методика неспішного вчитування, close reading 
(Т. Пастух), і попластового відчитування смислів змісту і форми, їх симфонізму, 
взаємопроникності і взаємодоповнюваності, монолітності, для вмотивованого й 
обґрунтованого витлумачення їх естетичної гармонійності й довершеності чи, 
навпаки, незграбності, неналежної художньої вартості змістово-формальних 
якостей твору. Такий методологічний підхід до явищ мистецтва слова засто-
совували у своїх працях, зокрема, І. Франко, В. Перетц, О. Білецький, М. Воз-
няк, С. Шаховський, М. Рудницький, С. Скварчинська, В. Лесин, В. Півторадні, 
В. Фащенко, учителі, наставники, колеги, завдяки яким або ж разом із якими 
він осягав глибини філологічного наукового пізнання1. Вчитуватися, відчиту-
вати, відкривати і перевідкривати смисли, суть, специфіку естетичних фактів 
без поспіху, терпляче та ґрунтовно, виходячи із чи не найбільш вагомої тези 
про «самобутність, самодостатність та оригінальність української літератури» 
(М. Легкий) – у такий обґрунтований спосіб окреслюють одну з найважливіших 
рис наукового мислення І. Денисюка автори аналітичних статей-передмов до 
тритомного, у чотирьох книгах, видання праць науковця, його учні, Я. Гарасим 
(«Фольклористичні студії І. Денисюка»), М. Легкий («Обрії літературознавчих 
зацікавлень»), Т. Пастух («Франкознавчі здобутки Івана Денисюка»). Про само-
бутність і самодостатність української літератури й культури вчений вів мову 
чи не в кожному своєму дослідженні. Ось як, скажімо, він пише про Марка Че-
ремшину: «Прив’язаний» тематично до того краю, який найкраще знав, він 
осмислював життя із широкого погляду, з висот великої літератури»2 або ж ха-
рактерна фраза у статті про творчість Леся Мартовича: «… Це була солідна 
художня продукція видатного таланту…»3. Публікуючи такі «наукові розпра-
ви», вчений демонструє важливість кваліфікованої філологічної аналітики для 
гідного виведення українських культурних і літературних явищ на магістралі 
світової культури, у різні способи завойовуючи увагу свого гіпотетичного чита-
ча, навіть і непрофесіонала, творчістю досліджуваного письменника чи мікро-
студією окремого тексту.

Мабуть, саме звідси особлива зосередженість І. Денисюка як ученого на 
важливості здійснення мікроаналітичних студій, поетапного, поліракурсного 
та поліаспектного дослідження, скажімо, здобутків української новелістики від 
зародження жанру до сучасності та творчої спадщини І. Франка. Це ще один із 
методологічних принципів і засобів популяризації вершинних здобутків укра-
їнської культури та введення їх у світовий контекст.

Важливою настановою-орієнтиром І. Денисюка-вченого є вимогливість до 
рівня професійної підготовки філолога, критика, літературознавця, мовознав-
ця. У ювілейній статті із фрагментарними вкрапинами інтерв’ю (до речі, та-
кож одна з новацій у рамках можливостей публіцистичного наративу) з нагоди 
50-річчя відомого критика, літературознавця, поета і перекладача М. Ільниць-
кого під назвою «Індивідуальність критика» Іван Овксентійович наче ненаро-
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ком, побіжно, полемізує із тезою ювіляра про те, що для критика достатньо 
мати загальні теоретичні поняття про літературу і завдання свого фаху, але, 
мовляв, його праця не можлива без естетичного чуття: «Я не зовсім із цим зго-
ден, опоную, – «включає» свій голос інтерв’юер. – Читач інтелектуалізується 
теж. Наукове літературознавче мислення не може розвиватися без своєї спе-
цифічної термінології, а розмова про літературу, як це ми часто спостерігає-
мо у шкільному, а подекуди вузівському викладанні, не може відбуватися на 
якихось застарілих хуторянських рівнях. Я не дуже вірю в інтуїтивне пізнання 
твору, бо воно, як пізнання космосу чи океанських глибин, неможливе без спе-
цифічних скафандрів та іншої наукової апаратури. Це стосується принаймні 
оформлення своїх суджень про твір на папері. Мене хвилює, чому наші ви-
пускники університету так слабо володіють «технологією» літературознавчого 
письма. Однак чи тільки талант робить людину критиком? Леся Українка, хоч 
не кінчала вищої школи, солідно вивчала методологію літературознавства. На 
дев’ятнадцятому році життя вона просить Драгоманова прислати їй літературу 
про методи вивчення фольклору, потім у зрілому віці зауважить: «Варю варен-
ня і читаю Іполита Тена». Нижче ж І. Денисюк аргументує своє опонування, 
даючи оцінку літературознавчої майстерності М. Ільницького: «Він міг би го-
ворити чотири пари підряд про кожен новий метод і методику сучасного літе-
ратурознавчого дослідження. Він усе вивчив, про все подумав і має власний по-
гляд на можливості і межі кожного з них. Він прагне до цілісно-всестороннього 
аналізу літературних явищ… Дійсно, це й є та справжня глибока внутрішня 
науковість, далека від псевдонауковості, яка крикливо хизується туманністю 
стилю й ускладненістю термінології»4.

Для філолога І. Денисюка було вкрай ганебним вдавати глибокодумність 
в осмисленні будь-якого художнього тексту, підмінюючи системний науковий 
аналіз художньої цілості сухим переказом сюжету чи поверховими «спробами 
аналізу», так би мовити, переказуванням-«інтерпретуванням» змістових нюан-
сів тексту без урахування його формальних якостей, викладати думки заплу-
таною, перенасиченою важкими, непрозорими іншомовними запозиченнями, 
мовою, яку жартома і всерйоз називав «туманологією».

Тобто для нього незаперечним – über alles – методологічним орієнтиром 
був покомпонентний системний аналіз естетичного явища культури, окремого 
тексту, доцільно-органічне використання принципів макро- і мікроаналітич-
них студій для якомога переконливішого, скрупульозного наукового інтерпре-
тування фактів літератури, фольклору, культурного життя. Це характеризує 
кожну його працю – від широкоформатної монографії «Розвиток української 
малої прози ХІХ – поч. ХХ ст.», «портретних» мікророзвідок і до теоретичних 
статей, передмов та післямов, рецензій, літературно-краєзнавчих нарисів і на-
віть лаконічних, «завбільшки з долоню», тезових публікацій.

Ґрунтовність наукового мислення І. Денисюка засвідчують, скажімо, його 
несподівані пошуки аргументації для численних своїх тез і гіпотез у почасти 
доволі віддалених, далеких від українського, закордонних контекстах фольк-
лорних і літературних традицій світу (згадаймо, його «Амазонки на Поліссі», 
«Два міфологічні божества у поліських епіталамах: Тур і Красная Пані», по-
рівняння новелістичного стилю В. Стефаника й Е. Хемінгуея («Карбівничий 
чистого металу») та ін.).

Фокусуючи увагу на «віднайдених», відчитаних контекстуальних перегу-
ках,  відгомонах у фольклорних або літературних текстах учений пропонує 
часто цілком несподіваний ракурс інтерпретації й елегантно накреслює нові 

4 Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці... – С.55.
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перспективи для філологічного наукового пошуку. Такими інтертекстуаль-
ними ремінісцентними, алюзійними «стрибками» у висвітленні «фактажу» 
художньої літератури, народної творчості І. Денисюк не просто демонструє 
гігантську ерудованість чи снобістський інтелектуалізм, а радше виказує на-
укове завзяття, сміливість і зацікавленість у якомога глибшому аргументуванні 
кожного конкретного судження чи гіпотези, незважаючи на – з першого погля-
ду – їхню позірну гіпотетичну неприйнятність (приміром, готика в українській 
оповідній традиції, пошуки витоків української новелістики у прадавніх зраз-
ках інших культурних епох і традицій тощо).

Для наукового мислення І. Денисюка характерна ще й така особливість: 
навіть у найменшому за обсягом дописі чи виступі поєднувати теоретико-
методологічні зауваги із практичним їх застосуванням в аналізі конкретного 
тексту, сукупності текстів чи інших культурних феноменів. У його працях впа-
дає у вічі ота його наче стихійна зацікавленість в обов’язковості викладу теоре-
тичних засад, «історії та теорії проблеми» як вихідних векторів руху, розвитку 
наукового дослідження.

Наголос на вагомості теоретико-методологічного осмислення явищ культу-
ри вивела професора І. Денисюка на численні методологічні інновації та гі-
потези в національкому літературознавчому і фольклористичному дискурсах, 
як-от: апробація нараційного аспекту інтерпретації текстів української літера-
турної традиції; пошук аргументів і витлумачення мікро- або макромоментів 
авторських творів фольклорним фактажем, тобто інтерпретування поетики ху-
дожнього твору через ремінісценції, алюзії, «цитати» народнопоетичного тек-
сту (як один із методологічних принципів використано, зокрема, у монографії 
«Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст.»); принцип актуальнос-
ті династичного дослідження української культури (родини Драгоманових-
Косачів, Лисенків, Старицьких) та багато ін.5

Вражає розмаїття наукових зацікавлень і проблематики праць львівського 
вченого, що також, на наше переконання, доцільно розглядати як один із ме-
тодологічних орієнтирів і своєрідний полігон щодо можливої універсальності 
в застосуванні, апробуванні засвоєних і власних наукових ідей для естетико-
літературознавчого потрактування фактажу культури. У поле його аналітики 
потрапила не лише українська мала проза ХІХ – початку ХХ ст., творчість пись-
менників ХІХ – ХХ ст. (П. Куліша, Ганни Барвінок, Олени Пчілки, Г. Хоткевича, 
Б. Грінченка, М. Павлика, «покутської трійці» (В. Стефаника, Леся Мартовича, 
Марка Черемшини), Н. Кобринської, О. Кобилянської, Лесі Українки, М. Воро-
ного, О. Олеся, В. Винниченка, Р. Іваничука та ін.), а й творчі контакти діячів 
інших культур із українською і навпаки («Чехов и Украина», «Тарас Шевченко 
і білоруська поезія», «Українські друзі Етель-Ліліан Войнич» та ін.), фолькло-
ристична проблематика, і головно фольклоризм у літературі («Дивоцвіт (Дже-
рела і поетика «Лісової пісні» Лесі Українки)», «Жанрово-стильова специфіка 
прози Марка Черемшини» та ін.), практика збирання фольклорних текстів, що 
вилилося у численні публікації, франкознавство як подиву гідна самопосвята і 
життєва необхідність постійного спілкування з «титаном праці», проблемати-
ка літературної критики і літературознавчого наукового процесу сьогодення 
(рецензування нових наукових книг із літературознавства, фольклористики, 
художньої літератури, безпосередня активна участь у посвятах-«хрещеннях» 
молодого покоління науковців на засіданнях спеціалізованих вчених рад із за-
хисту дисертацій), мемуаристика, літературознавче краєзнавство та багато ін-
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5 Див. про це детальніше: Легкий М. Обрії літературознавчих зацікавлень // Денисюк І. Літературоз-
навчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – Т. 1, кн. 1. – С. 3–15.
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ших тематико-проблемних пластів української і світової духовної культури.
У науковій діяльності І. Денисюк виявив себе справжнім естетом і стилістом. 

Його наукова мова – це, так би мовити, haute couture української філологічної 
науки. Його праці завжди вирізнялися у потоці наукової літератури нестан-
дартністю наукового наративу, естетизмом наукового мислення, незвичністю 
і несподіваністю наукової риторики. Для нього важило кожне слово, яке він 
уводив у контекст. Слово має у нього працювати на зміст і якість наукового тек-
сту. У наукових виступах І. Денисюка не спостережемо абияк або наспіх і недо-
ладно кинутого слова. Слово в руках ювеліра філологічного мислення оживає, 
відлунює-переливається різними асоціаціями, вібрує нюансами і стократ пере-
відкриває для читача свої несподівані грані та можливості. Для вченого було 
важливо «підшукати», підібрати саме таке слово чи й цілий мовний зворот, які 
б щонайвлучніше «підсвітили» суть наукової проблеми. Саме цим пояснюється 
пристрасне виковування неологізмів, «запозичення» термінології з інших, не-
філологічних галузей науки або введення слів у зазвичай нехарактерні для них 
контексти. Ось як він починає статтю про забутого прозаїка «Основи» Митра 
Олельковича: «Нова наша проза, започаткована в 30-х роках ХІХ віку Квіткою-
Основ’яненком, розвивається буйнолетно. Коли розсміяні «побрехеньки» й чуло-
сердечні повісті Квітчині становлять поранковий етап першої доби української 
прози, то «Народні оповідання» Марка Вовчка – її зеніт. Від «побрехеньки», 
від розважального анекдоту в народному дусі, що виявляє якусь рису націо-
нального характеру, а, беручи сумарно, передусім схильність нашого народу 
до самоіронії, через зображення побуту й поезії звичаїв веде магістральний 
шлях розвитку малих форм української прози до порушування найпекучіших 
питань сучасності. Як вулканолетну лірику й поеми Шевченка зараховуємо ми 
до політичної поезії, так і оповідання Марка Вовчка про кріпосництво можемо 
назвати соціально-політичними. Ще ніколи в історії світових літератур прозова 
мініатюрна форма не вміщала такого великого й величного змісту, як «Народ-
ні оповідання» Марка Вовчка. Чи не ця обставина рішуче заважила на тому, 
що українська проза почала плекати переважно малі форми?»6.

На зразки такої «естетизації» наукового стилю, наукового мислення натра-
пляємо чи не в кожній науковій праці вченого. Візьмімо, до прикладу, хоча б 
і такий стилістично інкрустований зачин ощадливо-лаконічного теоретично-
зорієнтованого тезового виступу: «У центрі нашої уваги – новела. Йдеться, отже, 
про її розмежування від посестерних жанрів та її структурні зміни. Теорія нове-
ли не починається від Арістотеля, оскільки в добу античності прозова оповідка 
рідко виступає самостійно. Один з напрямків у новелістичній теорії схильний 
шукати витоків новели у найсивіших глибинах тисячоліть. Другий, більш тра-
диційний погляд, шукає колиски цього жанру в добу раннього ренесансу… Не-
зважаючи на те, що новела легалізована як одмінний від оповідання жанр, в україн-
ському словнику літературознавчих термінів Лесина і Пулинця та в російському 
Квятковського генологічна анархія за інерцією продовжується»7.

У подібний ескізно-філігранний, «охудожнений» спосіб він «розписує», 
наприклад, і перший етап фольклоризму в літературі: «У перший – етногра-
фічний – період розвитку українського оповідання грань між народною сло-
весністю та індивідуальною творчістю не чітка. Прозаїки радо обробляють 
фольклорні сюжети, доповнюючи їх уламками інших фабул та власною вигад-
кою, інколи ж залишають фольклорний мотив у моносюжетному вигляді, і тоді 
від народних новел, переказів, анекдотів, казок такий слабо олітературений  

6 Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці... – Т. 1, кн. 1. – С. 113. Підкреслення наші.
7 Там само. – С. 63.
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витвір книжності відрізняється хіба лише добірнішою мовою. Модель обробіт-
ку фольклору дав Квітка-Основ’яненко, його охоче продовжив Стороженко. 
Такі наслідування фольклорних жанрів є в Куліша («Циган», «Сіра кобила»), 
у Ганни Барвінок («Чорт у кріпацтві»), у Костомарова (дві казки й одна леген-
да), у Федьковича. Данину такому пересаджуванню на літературний ґрунт 
народних сюжетів-дичок дав і Олелькович. Трудно сказати, що свого, окрім 
мовного шліфування, міг внести письменник у такий живо схоплений «з на-
родних уст» сюжет»8.

Як бачимо, епітети, метафорика, персоніфікації, неологізми, несподівано 
підпасовані, «вклеєні» з різних семіотичних знакових систем лексичні одиниці, 
сказати б, «в поті чола» «відпрацьовують» свої ново- чи перевідкриті можливос-
ті у науковому тексті, увиразнюючи, пластично «прояснюючи» смисл кожного 
досліджуваного факту чи явища.

Отже, для І. Денисюка було справою честі писати доступною, «прозорою», 
науково-точною, а проте індивідуально неповторною мовою. Він обстоював ту 
позицію, що науковий текст обов’язково повинен, окрім подачі науково опрацьо-
ваного, систематизованого фактажу, мати витончене словесне оформлення, сти-
лістично відшліфоване естетико-риторичне «озвучення». Голос кожного вченого 
повинен мати власний неповторний тембр. І професорові І. Денисюку вдалося 
витворити, видобути, вирізьбити й огранити словом свій індивідуальний голос, 
який промовляє до читача несподівано скроєним і виразно промовистим «квітас-
тим стилем» (М. Легкий) із характерними для нього новелістично містким словом, 
аргументованістю і ґрунтовністю, логічно-врівноваженою послідовністю і асо-
ціативною насиченістю. Спосіб наукового мислення вченого не сприймаємо як 
надокучливий солодкавий надмір чи неорганічну штучність. Кожна його праця 
сприймається як величний філологічний хорал тій чи іншій науковій проблемі.

Окремо специфіка наукового мислення І. Денисюка оприявнюється і в 
особливостях розбудови наукового наративу, тобто в опрацюванні структури 
своїх наукових досліджень – монографії, статті, нарису чи тез. Причому в об-
робітку форми досліджень учений не приховує своїх наукових уподобань: про-
блеми генології (жанрознавства), історія та теорія новелістики, мікропоетика 
художнього твору, стадії «спілкування» української художньої  літератури із 
фольклором тощо. В інструментовці наукової проблеми професор детально за-
стосовував облюбовані структурні елементи наукового викладу: 1) ефектний 
вступ (зачин) – із метою зацікавити, заінтригувати читача; 2) уникнення ша-
блонних зворотів, заяложених тверджень і спрощеної аргументації; 3) дотри-
мання законів наукового жанру (обсяг тез, статті та монографії диктують свої 
закони розвитку наукового дослідження, специфіку подання матеріалу – роз-
логий, деталізований чи, навпаки, акцентований, ракурсний, тезовий виклад); 
4) логічна послідовність й обґрунтованість викладу (вступна заувага / заува-
ги, історія вивчення питання (із гідним пошанівком і критичним осмисленням 
напрацювань своїх попередників), окреслення проблематики та поетапне її 
розкриття, насвітлюючи все це ретельно дібраним фактажем і стилістично-
інтерпретаційними модуляціями (про Олену Пчілку, В. Стефаника, Леся Мар-
товича, Марка Черемшину, Лесю Українку і т. д.); 5) уникнення суджень, які 
неможливо підтвердити переконливим ілюстративним фактажем або ж гіпоте-
тичним припущенням-здогадом; 6) резюмування результатів дослідження та 
накреслення можливих перспектив дослідження проблеми.

Улюбленим жанром ученого була мікростудія обсягом від п’яти до 
п’ятнадцяти сторінок, що згущеним стилем нагадує новелу. Навіть моногра-
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8  Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці... – С. 117



24 М І ф О Л О Г І я  І  ф О Л Ь К Л О Р,   № 2 ( 6 )  –  2 0 1 0

фічні праці «Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст.» та «Дворянське 
гніздо Драгоманових-Косачів» (у співавторстві із Т. Скрипкою) структуровані 
як цикл новел-студій. «Новелістична» жанрова ідентифікація праць І. Денисю-
ка випрозорюють легко простежувані стильові характеристики, а саме: прийом 
інтригуючого зачину (з метою «атаки» уваги реципієнта); несподіваність роз-
витку наукової думки; прийом переключення уваги, зокрема засобами ретро-
спективного фактажу, зондажу історії проблеми, пошук аналогій та аргументів 
у національній і віддалених іноземних контекстах; виходи на «пуантовані», те-
оретично насичені висновки; ефектне завершення-резюме тощо.

Впадає в око і ставлення вченого до поетики заголовків, які зазвичай ви-
конують функцію зацікавлення гіпотетичного читача влучністю, доцільністю 
обраного ракурсу дослідження. І. Денисюк був свідомий того, що заголовки, 
як і жанровизначення, програмують головний ракурс сприйняття тексту, не 
важливо наукового чи художнього. Згадаймо лише окремі промовисті назви 
його резонансних праць: «Талант без талану» (про творчість Ганни Барвінок, 
дружину П. Куліша), «Карбівничий чистого металу» (про В. Стефаника), «Див-
ний лад його пісень» (про Марка Черемшину), «Казковий чудесний покажчик 
у новелі Івана Франка «Неначе сон», «Як помістити Франка за шкільною пар-
тою?», «Амазонки на Поліссі», «Зустрічі з непрόстими: гадєрка», «Торжество 
Святого Збору (семантика і символіка Різдва)» «Мислячий історичний роман» 
(про «Мальви» Р. Іваничука) та ін.

Звісно, окреслена парадигма наукового мислення професора І. Денисюка 
далека від всеохопності. Для нас важило не так дати науковий портрет учено-
го, як закцентувати вагомість його наукової спадщини для розбудови новіт-
ньої української філологічної науки. Наукова праця професора – вагомий і 
величний внесок неординарного українського інтелектуала у популяризацію 
національної культури у світі і достойно «прописує» її як одне з найзначніших 
загальнолюдських здобутків. Із науковою продукцією такого високого рівня, як 
багатотомна спадщина І. Денисюка, українська наука спроможна пропонувати 
свої оригінальні способи наукового вивчення світу і навіть «надиктовувати» 
наймодерніші віяння у науці.

The Mystery of Humaneness and 
Professionalism of Prof. Ivan Denysiuk:
Towards the specificity of the scientific 
Thinking
Yuriy HoRblIansKYY

The article focuses on highlighting the major features of the scientific world-outlook of the outstanding Ukrainian 
scholar and philologist Ivan Denysiuk. It singles out the scholarly prerogatives and methodological guide-lines of the 
researcher, viz.: the importance of generations’ continuity in science; the necessity of mastering the scientific experience 
of the national and foreign scientific traditions; the issue of adequate professional training of a scholar and a graduate 
of a higher educational establishment; methodology of gradual philological sense-reading of the literary artistic text or 
group of texts for a in-depth and systemic interpretation of them; specificity of the «communication» between literature 
and folklore; intra- and intercultural intertextual reverberations, echoes, «quotations» etc. Special attention is devoted 
to the variety of scientific interests and problems as a kind of testing ground for various, including his own scientific 
ideas, the innovative features of the scientific thinking micro-style, as well as the specificity of the structural elaboration 
of his research (poetics of the title and inception, observance of the genre’s legal requirements, avoiding trite, simplified, 
conventional points, logical groundedness and consistency of the research thought; results summerization and mapping 
of new research prospects).

Keywords: continuity, scientific thinking, methodological guide-lines, dialogue of belles-lettres and folklore, narrative, 
scientific innovations hypothesis, structure. 
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Тайна человечности и профессионализма 
профессора Ивана Денисюка: К специфи-
ке научного мышления
Юрий ГОРБЛяНСКИЙ

В статье особое вниание сосредотачивается на освещении основных черт научного мировоззрения и мышления 
выдающегося украинского ученого-филолога И. Денисюка. Характеризуются научные прерогативы и методо-
логические ориентиры исследователя, такие, например, как: важность преемственности поколений в науке; 
необходимость усвоения научного опыта представителей национальной и зарубежных научных традиций; про-
блема надлежащей профессиональной підготовки научного работника и выпускника высшего учебного заведения; 
методика «неспешного» филологического отчитывания смыслов художественного текста или группы текстов 
для обстоятельной и системной их трактовки; особенности «общения» художественной литературы с народ-
ной словесностью; внутри- и межкультурные интертекстуальные посылы, отзвуки, «цитаты» и пр. Отдельно 
акцентируется внимание на разнообразии научных интерессов и проблематики как своеобразном полигоне для 
апробации разных, в частности и собственных, научных идей, на новаторских чертах микростиля научного 
мышления ученого, а также на специфике структурирования его исследований (поэтика заглавия и введения, 
соблюдение «законодательных требований» жанра, избежание шаблонных, упрощенно-трафаретных суждений; 
логическая мотивированность и последовательность исследовательской мысли; резюмирование результатов и 
осмысление новых исследовательских перспектив).

Ключевые слова: преемственность, научное мышление, методологические ориентиры, диалог художествен-
ной литературы и устной словесности, наратив, научные инновации, гипотезы, структура.
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Нові книги

Роман Кирчів (до 80-річчя від дня народження): Біобібліогра-
фічний покажчик / Уклад. В. Яблонська. – Львів, 2010.

Біобібліографічний покажчик «Роман Кирчів» укладений із на-
годи 80-річчя від дня народження відомого українського вченого-
фольклориста, етнографа, літературознавця, доктора філологічних 
наук, професора, дійсного члена НТШ, академіка Академії вищої шко-
ли України, заслуженого діяча науки і техніки, громадського діяча.

Покажчик містить відомості про життєвий і творчий шлях ученого. 
Науковий доробок Р. Кирчіва систематизовано у хронологічному по-
рядку. У рамках кожного року матеріал розміщено за алфавітом назв 
публікацій і прізвищ авторів. До видання включено монографії, статті 
у наукових збірниках, енциклопедичних і періодичних виданнях, авто-
реферати дисертацій, рецензії на праці вченого, а також відомості про 
такі важливі аспекти його діяльності, як наукове редагування та рецен-
зування, наукове керівництво та офіційне опонування дисертаціями, 
доповіді, виголошені на конференціях.

Данилюк Н. Поетичне слово в українській народній пісні: Мо-
нографія. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 
512 с.

У монографії досліджено особливості українського народнопісенного 
слова як одиниці специфічної художньо-естетичної системи з властиви-
ми їй ознаками звукової, морфолого-словотвірної, лексико-семантичної, 
синтаксичної організації, усталеними засобами образності. Проаналі-
зовано опорні слова, що входять до національно-мовної картини світу, 
окремими сферами якої є народні вірування, людина, тварина, рослини, 
світила, явища природи, географічні об’єкти, рідна земля – Україна. На-
зви трьох розділів книги: 1. Фольклор у системі загальнонародної мови. 
2. Формально-структурні та семантичні показники народнопісенного 
слова. 3. Лексико-семантичні поля в мовній картині світу української на-
родної пісні.
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Весільна обрядовість  
і супровідна пісенність
українців Північної Молдови
Надія ПАСТУХ
Кандидат філологічних наук, 
науковий співробітник відділу фольклористики 
Інституту народознавства Національної академії наук України 
79000, м. Львів, проспект Свободи, 4 
e-mail: npastukh@gmail.com

Стаття присвячена аналізу весільної обрядовості та супровідної пісенності українців Північної Молдови. 
Джерельною базою для дослідження стали матеріали шістьох експедицій, здійснених у десяти районах Молдо-
ви. У роботі в загальних рисах з’ясовано форми дошлюбного спілкування молоді, висвітлено три цикли весіль-
ної обрядовості, проаналізовано супровідні весільні пісні. Визначено структурні характеристики обрядів, їхні 
регіональні особливості. Окремо з’ясовано вплив шлюбної обрядовості молдован на українське весілля.

Ключові слова: весільна обрядовість, весільна пісня, регіональні особливості.

Білою плямою в дослідженні обрядової культури 
українців до сьогодні залишається їхній народ-

ний церемоніал на землях близького та далекого зарубіжжя. Одна з найчислен-
ніших українських діаспор перебуває в Республіці Молдова, щільно заселяючи 
головно суміжні з Україною райони (Бричанський, Окницький, Дондюшанський), а та-
кож райони навколо міста Бельці (Глодянський, Ришканський, Єдинецький, Фалешт-
ський, Флорештський, Синжерейський, Дрокіївський). Аналіз весільної обрядовості та 
супровідної пісенності українців Північної Молдови – важлива і цікава сторінка 
в книзі ритуального буття нашого народу. На фоні достатньо чіткого дотриман-
ня обрядових канонів українського весільного церемоніалу виразно проступають 
певні локальні особливості, зумовлені і впливом молдовсько-румунської обрядової 
культури, і цікавим симбіозом подільсько-буковинських регіональних традицій в 
умовах міжетнічного культурного пограниччя.

Стаття ґрунтується здебільшого на матеріалах польових обстежень, які здій-
снили фольклористи Н. Пастух та О. Харчишин під час чотирьох наукових експе-
дицій Інституту народознавства НАН України за керівництва завідувача відділу 
етнології сучасності Ярослава Тараса (2005–2007 рр.) та двох власних експедицій 
(2008–2009 рр.). Загалом обстежено 42 села 10 районів Молдови. Окрему інфор-
мацію черпаємо з історико-етнографічних праць початку ХХ ст.1, а також фоль-
клористичних видань, що з’явилися у 90-х рр.2 Вивченню українсько-молдовських 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТУ

1 Несторовский П. Бессарабские русины. Историко-этнографический очерк. – Варшава, 1905. – 176 с.; 
Несторовский П. Материалы по этнографии бессарабских русинов. – Киев, 1905.
2 Satul petrunea la cîntec si la joc. Din istoria şi poezia populară a satului Petrunea-Glodeni. – Chişinău, 1995; 
Співає Стурзовка. Збірка українського та молдавського фольклору с. Стурзовка Глоденського району 
Молдови / Укл. К. Попович, К. Чернеча (тексти); Я. Мироненко (мелодії); В. Панько (збирач) та ін. – 
Кишинів, 1995; В земле наши корни. История, традиции и фольклор сел Дану, Каменкуца и Николаев-
ка Глодянского района. Исследования и материалы. – Кишенев: Штиинца, 1997.
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взаємовпливів на матеріалі шлюбних обрядів та фольклору присвячені розвідки 
В. Зеленчука3, Г. Бостана4, В. Панька5, Н. Петрової6.

Формування майбутніх шлюбних пар у північній Молдові, як і в Україні, 
відбувалося під час різноманітних форм молодіжного дозвілля (вечорниці, клаки, 
данці, зьоки та ін.), на яких дівчата і хлопці, як правило, залишалися під пильним 
наглядом старших. Інформатори стверджують, що громадська думка часто заохо-
чувала шлюби саме поміж односельчанами: «Брати з другого села дівку (шо ти будеш 
волочити гній через свою солому!) – не було такого звичаю»7 (с. Наславча); «Шо я піду 
на друге село, як я маю в своїм силі хлопців!»8 (с. Помпа). Наявність земельного наділу 
вважали за одну з найважливіших підвалин майбутнього щасливого союзу. Гідний 
шмат землі вагомо впливав на реноме дівчини в громаді, підвищуючи її в ранг 
показної: «В то врем’я, як я йшла замуж, то дуже мало значення, шоб було поле. Як є 
гектар, то вже було придане, а як менше, як гектар, то вже дівка май так собі. Вже вона 
чекає такого, шоби хтів її взяти з таким полем. А як має гектар – то вже май показна»9 
[Підкр. тут і надалі наше. – Н. П.]. Немало важив загалом майновий достаток ді-
вчини, який об’єктивізувався в дарованому віні: «Колись так було: маєш зейстрю 
– берут тебе, не маєш – не берут тебе»10. Описуючи сучасне весілля, респонденти 
увесь час наголошують на нинішньому зміщенні пріоритетів з майнових на по-
чуттєві: «Я віддаваласа вже так – за то, шо любиш… Я не віддаваласа за то, шо поле… 
А мама моя віддаваласа в поле. Бо мали поле… Та й тато взяв маму з-за поля. Тато їден 
був у [своєї. – Н. П.] мами, і мама була їдна у батьків»11. Звичайно, звертали увагу 
також на порядність, хазяйновитість дівчини і хлопця та їхніх родин. Вирішальне 
значення під час вибору пари тут, як і на материзні, мало батьківське слово: «Як 
мама сказала, – щоб вона [дівчина. – Н. П.] хтіла – не хтіла – храні тебе Господь! – мамі 
не відказували»12. В українських селах Молдови до початку ХХ ст. існувало звичаєве 
право щодо черговості одруження дітей, якого намагалися дотримуватися іноді в 
досить авантюрний спосіб. Скажімо, мешканка с. Суворівка згадує: «У них старша 
[дочка. – Н. П.] була, а він [парубок] брав меншу дочку. Меншу – сестру її брав. А менша 
була файненька, така чорнобрива. То він ту хтів. А вони йому на свадьбі… Як прийшов 
він вже забирати, а вони йому дали тую, покрили. Та й так і привіз додому. А потом як 
привів, то роздивився, шо не ту взяв. І так всю жизнь і жив. Сім чи вісім дітей мав»13.

І Н Т Е Р П Р Е Т А Ц І я  ф О Л Ь К Л О Р Н О Г О  Т Е К С Т У

3 Зеленчук В. Очерки молдавской народной обрядности (ХІХ, начала ХХ вв.). – Кишинев: Картя 
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(1924 р. н., с. Проскуряни, 1 кл. осв.).
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12 Зап. Н. Пастух, О. Харчишин 8.08.2006 р. у с. Унгри Окницького р-ну від Войтко (Вовчиха) Ніни Васи лівни 
(1931 р. н., с. Унгри, 4 кл. осв.); Войтко (Москальчук) Віри Миколаївни (1928 р. н., с. Унгри, 4 кл. осв.).
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Обираючи час для весілля, обов’язково зважали на чотири великих постових 
періоди, з одного боку, та сезони розпалу сільськогосподарської роботи – з іншого. 
Окрім того, існувала чітка система уявлень про сприятливі і несприятливі пори, 
дні, фази доби для початку весільної літургії або котрогось із її обрядових етапів. 
Весілля здебільшого продовжувалося три дні – в суботу, неділю та понеділок. До 
кінця ХІХ ст. для весілля українців Молдови була характерна порівняно стала кіль-
кість етапів з більш-менш незмінною їхньою послідовністю. Проте записи останніх 
років свідчать про об’єднання окремих обрядодій, зникнення одних та скорочення 
чи розростання інших, дублювання певних чинностей, що зумовлює відсутність 
стрункості в системі найменувань шлюбних церемоній та їхніх елементів.

У межах передвесільного циклу на обстеженому терені відбувається здебільшого 
дві зустрічі батьків молодят або їхніх посередників (перша – сватання, іти у свати; 
друга – могорич, заручини, договір, пити слово, пити могорич). У багатьох селах (села 
Проданешти, Марамонівка, Николаївка, Суворівка) згадують про проміжну зустріч – 
знайомство батьків молодої (молодого) із житлом, господарством своїх майбутніх 
сватів, що мала звичну назву оглядини. Проте у ХХ ст. такі сходини випадають зі 
структури українського весілля Молдови, загасаючи поволі в пам’яті старшого по-
коління: «Були колись оглядини. Але хто ходив і до кого – то це вже не дуже знаю...»14 За-
разом до сьогодні активно продовжують побутувати жартівливі оповіді про всілякі 
хитрощі, до яких вдавалися на оглядинах із метою приховати свої реальні статки, 
як-от: «Був їден, файний був такий, красівий. І шо рішив? Пішов в Великозе – тут рядом, 
п’ять кілометрів. І полюбив там їдну Лєнуцу (Лєна, а Лєнуца молдавани кажуть). І хоче 
женица. Але не знає, як туда привезти, бо дуже бідні були. Бере і приводе до їдного хазяїна і 
каже: «Осде тут і тут прийдут на оглядини. Але до вас я приведу». І прийшов, і обманув, 
і жинивса – вона пішла за него… Потом вони харашо жили»15.

За старостів брали двох-трьох поважних чоловіків із близької родини. Пару-
бок, за звичаєм, не був присутній у хаті під час засватування дівчини, а залишався 
на подвір’ї. Водночас мешканці українських сіл стверджують, що в останні десяти-
ліття хлопець разом зі сватами входив до домівки дівчини і спостерігав (а іноді на-
віть втручався) за перебігом подій. Отже, засвідчена багатьма працями дослідни-
ків українського весілля обрядова «пасивність» молодих на своєму весіллі втрачає 
свою актуальність. Обрядова роль молодих у сучасному ритуалі Молдови, як і в 
Україні, передбачає активну поведінку, право на репліки, дозволяє імпровізувати, 
тобто звільняє наречених від дотримання багатьох поведінкових норм, зумовле-
них давніми уявленнями. 

Засватування дівчини традиційно розпочиналося символічною промовою ста-
ростів, яка, за спогадами інформаторів, здебільшого апелювала до відомого та по-
рівняно пізнього шлюбного мотиву про купців і товар (теличку). Водночас особли-
вим для цих теренів є й діалог про поважних господарів, який у загальних рисах 
повторює ті, що були зафіксовані ще на межі XIX–XX століть. Порівняймо: «Чого 
ви не питаєте, навіщо ми прийшли?» – «Та бо ви не хлопчики, а люди поважні. Та й 
ми чекаємо вашого слова» (1907)16; «Ни питаєтесь, чо’ ми прийшли до вас?» – «Та ви 
скажите. Якби ви діти прислали, та ми би знали чо’. А як бачим, шо ви такі вже люди, 
хазяї, маїте діти, та, наверно, шось ви найшлисте у нас, шо ви прийшли до нас» (2007)17. 

14 Зап. Н. Пастух 3.08.2006 р. у с. Суворівка Фалештського р-ну від Сімак Віри Олександрівни (1921 р. н., 
с. Суворівка, без осв.); Деревенко Тетяни Миколаївни (1958 р. н., с. Суворівка, сер. спец. осв.).
15 Зап. Н. Пастух, О. Харчишин 23.08.2007 р. у с. Марамонівка Дрокіївського р-ну від Арбуз (Прісакар) 
Ганни Данилівни (1929 р. н., с. Марамонівка, серед. осв.).
16 Казимир Е. Из свадебных и родинных обычаев Хотинского уезда, Бессарабской губернии // 
Этнографическое обозрение. – 1907. – № 1-2. – С. 200.
17 Зап. Н. Пастух, О. Харчишин 23.08.2007 р. р. у с. Марамонівка Дрокіївського р-ну від Арбуз (Прісакар) 
Ганни Данилівни (1929 р. н., с. Марамонівка, серед. осв.).
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Зрідка інформатори потверджують побутування в давнину алегоричної оповіді 
про те, як князь вирушив на полювання і вислідив звіра, однак самого тексту такої 
промови зафіксувати не вдалося. Ядром деяких записаних промов є опис краси 
дівчини («Десь в вас, казали, дівчина». – «Та яка?» – «Така і така дівчина. Вой, ми при-
йшли, ми чули, шо дуже гарна в вас дівчина – із білими косами… Дуже гарна в вас є ді-
вчина», що можна пояснити впливом сусіднього народу. Саме на змалюванні діво-
чої вроди зосереджена традиційна молдавська сватальна промова: «…У неї волосся 
золотисто-жовте, очі солов’їні, зуби – перла, губи – червоні вишні, груди і шия – лебедині, 
пальці – м’якші воску, а обличчя – ясніше сонця й місяця»18. Опитування респондентів 
дозволяють констатувати, що алегоричний діалог сватів в останні сорок-п’ятдесят 
років губить правочинний характер і часто тлумачиться як «та таке дурне», відтак 
набирає форми ділової розмови: «Ну, приходили – женіх з старостом. Та й той чоло-
вік говоре: «От ми прийшли, бо він хоче женитися, брати вашу дівку»19. Прикметно, що 
не раз фіксуємо спогади про курйозні випадки, які виникали на весіллях через те, 
що молодше покоління не завжди і не в усьому розуміло знакову природу певних 
обрядових дій. Скажімо, мешканка с. Суворівка своє сватання 1940 р. згадує так: 
«Свати кажут: «Ми прийшли до вас купити тьолочку, бо в нас нима». Та й тато і мама 
знають, шо це. А я думаю, шо це люди – за тьолкою, шо прийшли, бо їм нада корови, – то 
й питають»20. Такі випадки – типове явище, яке потверджує обрядову «неграмот-
ність» молоді, перерваний зв’язок між поколіннями у ХХ ст.

Символічним знаком згоди на одруження та гарантом сили даного слова в цьо-
му районі було давання молодою в заліг якоїсь речі (заберини): хустини (чорний ша-
лок, ширіночка), доріжки (скорца, пілка), іноді – налавника, пальта. Якщо дівчина 
порушувала слово, то заберини ставали власністю парубка як своєрідна матері-
альна компенсація за завдані моральні збитки.

Після з’ясування всіх організаційних питань починали готуватися до весільної 
учти. З усіх обрядодій приготувального характеру максимум уваги перебирають 
на себе вінкоплетини (вінок), що характерно переважно для гірських та передгір-
ських районів України. Слабше представлений обряд печення обрядового хліба, 
який відбувався здебільшого в четвер. Водночас це аж ніяк не означає мляву за-
діяність весільного хліба в церемоніях: майже кожен окремий обряд чинили за 
обов’язкової наявності колачів. Зрештою, хоч традиція ручного виготовлення вінця 
в селах Молдови, як і в усіх регіонах України, на сьогодні майже відійшла, колачі, 
як правило, й далі випікають.

Для весіль на окресленому терені здебільшого була характерна роздільна 
форма урочистостей, коли більшість обрядів передшлюбного і частково шлюбно-
го циклів відбувалися синхронно в молодої і молодого. Так, обряд приготування 
весільного хліба (колачі, жевна) здійснювали переважно одночасно і в молодого, і 
в молодої; лише у випадку спільної весільної гостини буханці виготовляли вкупі: 
«Колачі пичуть і в него, і в неї. А як уже вмєстє роблят, то тоді вмєстє пичут. А як 
він собі, а вона собі – та й каждий собі пече»21. Хліб прикрашали краскою (червоними 
нитками), васильком (базиліком), різноманітними квітами. Ще на початку ХХ ст. 
на церемонію сходилися жінки, що мали достатньо досвіду та вправності для такої 
складної справи – «хто знав файно виплітати». Проте тепер приготуванням та ви-
піканням обрядового хліба, як правило, займається кухарка.
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етнографія. – 1977. – № 4. – С. 41.
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Обряд шиття вінка концентрував навколо себе багато молоді і в окремих селах 
відбувався головно в передвесільний вечір (подекуди саме цю обрядодію вважали 
початком весілля). Попередньо молода з дружками та молодий з дружбами ходи-
ли кликати на вінці, інколи такі запросини були одночасно й спрошуванням на 
весілля. Цікаво, що в Молдові, як і на Придністров’ї22, ходили кликати вінчальних 
батьків і найближчих родичів на вінці чи на весілля з колачами та вином – особливо 
шанованим тут напоєм, який на багатьох етапах служить запорукою правочин-
ності певної церемонії. Господарі хати натомість обдаровували візитерів хустин-
кою, рушничком, якимось посудом чи грошима.

Вінець плели (шили, вили, готували) з барвінку, василька, сосни, подекуди – з купча-
ків. Принагідно варто зазначити особливо шанобливе ставлення українців Молдо-
ви до василька, який росте в городі кожної господині та в деяких чинностях заступає 
звичний і незамінний в Україні барвінок. Скажімо, традиційне покроплення на різ-
них етапах весілля (а також під час багатьох календарних свят, як-от: на Обливаний 
понеділок чи на Юрія) тут відбувається саме жмутком василька. Барвінок, як правило, 
теж ріс у городі чи не кожної дівчини, яка була вже на порі. В іншому випадку йшли 
до сусідки, яку згодом неодмінно обдаровували пляшкою вина. Церемонія різання 
барвінку полягала в тому, що дві-три дружки та дружба (вотажел, ватажер) йшли до 
городчика, кропили рослину свяченою водою і далі крізь дірку в калачі рвали га-
лузки. Відтак «як пекли колач, то казали: дивітьса, печіт з такою диркою, шоб рука са 
влазила!» У такий самий спосіб добували барвінок для віночка в сусідніх Вінницькій та 
Хмельницькій областях23. Подібні чинності відбувалися також у карпатському регі-
оні, щоправда, замість обрядового хліба використовували перстень.

Вінець молодій сшивали традиційно всі гуртом: «Я – старша дружка, я начинаю 
шити. Ця дружичка бире шиє, ця дружка – всі дружки пробуют. Та кладе листочок – 
пришила, та знов кладе листочок – так усі. А хлопці тоже»24. Сплетений вінок клали 
на хліб або на васильок та зав’язували хустиною. Деградація обряду вінкоплетин 
пов’язана передусім із заміною матеріалу, з якого готували вінець. Барвінкових він-
ків давно вже не плетуть. Під час польових обстежень фіксуємо тенденційну замі-
ну з 30–50-х рр. ХХ ст. барвінкового вінка вінцем із воскових квіток і парафіну. Зага-
лом у ХХ ст. цей атрибут, як правило, купують на базарі: «Ше може колись [робили 
вінок. – Н. П.]. Мі уже це не помним. Але відколи ми запомнили, то купляли»25. Слабким 
відгомоном старовини є випадки, коли в куплений вінок вплітали барвінкові галуз-
ки (села Суворівка, Молдованка, Цамбула). 

Під час молодіжних сходин до вінка могла відбуватися обрядодія викупу со-
рочки для молодого, яку обов’язково мала вишити обраниця. По вінкоплетинах 
подекуди відбувався ініціальний обряд розплітання й розчісування коси та на-
кладання на молоду вінка. Інколи вінок після плетення лише зміряли на голо-
ву нареченій, а урочисту обрядодію виконували наступного дня зранку. Перед 
нею староста неодмінно просив у громади благословення: «Стоїть дитя перед 
вами, як свіча перед образами. Благословили пити-гуляти, благословіт в царський вінок 

22 Петрова Н. Весільна обрядовість українців Придністров’я (за матеріалами досліджень у Рибницькому 
районі) // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2009. – № 1. – С. 221.
23 Пастух Н. Матеріали фольклористичної експедиції на Східне Поділля (села Зінківці, Китайгород, При-
вітне, Супрунківці Кам’янець-Подільського району; с. Сивороги Дунаєвецького району; с. Мала Стружка 
Новоушицького району Хмельницької області, а також с. Курашівці Мурованокуриловецького району; 
с. Каришків Барського району; с. Перепільчинці Шаргородського району, а також села Володіївці, Мит-
ки, Степанки, Маньківці Барського району Вінницької області) // Домашній архів автора.
24 Зап. О. Харчишин 2.08.2005 р. у с. Малиновське (Балан) Ришканського р-ну від Колинківської Марії 
Макарівни (1930 р. н., с. Балан, 8 кл. осв.)
25 Зап. Н. Пастух, О. Харчишин 21.08.2007 р. у с. Николаївка Флорештського р-ну від Кирилюк (Ба-
систої) Євдокії Порфирівни (1926 р. н., с. Проданешти Нові, 10 кл. осв.); Вакарук Марії Климентіївни 
(1929 р. н., с. Николаївка, без осв.).
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вступати»26. Молода сиділа на подушці або в молодого на колінах, а рідні по черзі 
чесали її коси. У цей момент дівчині годилося гірко плакати, привселюдно виявля-
ючи жаль за дівочим життям у батьківському домі. Згадки про обрядодії, пов’язані 
із виготовленням гільця, у селах Молдови ми не фіксували.

Чинності весільного дня в основних рисах теж відповідають схемі шлюбних 
церемоній в Україні. Відомої колись на півночі і сході України традиції проводи-
ти весілля та вінчання в окремі дні, як правило, дотримувалися і на цих теренах: 
«Вони вінчалися потому. У четвер вінчалиса, чи в п’ятницю, коли попало. А в послєднє 
время – в той же день, коли свадьба»27. Отже, останнім часом шлюбна церемонія 
припадає саме на весільний день. Після церкви молодята, як правило, верталися 
кожен до своєї оселі, де відбувалася гостина у колі своїх рідних. Українці Мол-
дови особливого значення надають переливанню водою дороги молодим, коли 
ті повертаються із храму, – «це значить для возростання, для здоровля»28. Варто ска-
зати, що мешканці Молдови з винятковою шанобою ставляться саме до водної 
природної стихії, про що свідчить щонайменше спосіб облаштування колодязів. 
Зрештою, такі «стихійні» пріоритети можуть бути зумовлені гарячим і посушли-
вим кліматом Молдови.

Респонденти часто згадують про те, що ще на початку ХХ ст. активно побутував 
характерний для карпатського масиву (а також для молдовської шлюбної обрядо-
вості) звичай їхати по молоду на конях. Коли «дружина» мала вирушати у доро-
гу, мати молодого, за давньою традицією, обсівала всіх пшеницею, ячменем (іноді 
цукерками та печивом) чи кропила водою. Загалом молодих та інших учасників 
обряду скроплюють звичайною чи свяченою водою та обсівають зерном також в 
інші моменти обрядового комплексу, скажімо у час, коли молодята збираються до 
церкви, а також після повернення з вінчання. Коли наречений зі своєю «свитою» 
підходив до хати обраниці, відбувався обмін колачами. Старша дружка та старший 
дружба обмінювалися колачами, прикрашеними цукерками, квітами, краскою та 
васильком. Молода дивилась крізь отвір отриманого хлібного виробу, який згодом 
розламували над її головою. Кожен намагався добути собі хоч невеликий кусник 
того калачика. Інший колач розламували над головою молодого на полі.

Винятковою виразністю позначений обряд випроводжання молодої до дому 
молодого, під час якого під загальне ухкання виносили і показували усім присут-
нім зейсти – налавники, звої, веретки, постіль, подушки, шмаття, софку (скриню) 
молодої, перетанцьовуючи з кожною річчю. Підкреслене демонстрування прида-
ного характерне саме для молдовської весільної обрядовості, а також достатньо 
акцентоване в шлюбній традиції південних слов’ян. Перед переїздом батьки дів-
чини урочисто здавали її женихові, виголошуючи слова: «Ми даємо тобі, зятю, свою 
дочку. Ми її возрастали та й шанували від води і від вогню. А ти як будеш шанувати, 
та так будеш мати»29. Іноді у цей момент весільної драми відбувався відомий в 
Україні театралізований епізод із фальшивою молодою: «Зробили молоду таку за-
дропану, таке начіпляли їй, таке понаробляли їй. Тут накрасили, зробили їй такі груди, 
така лахмата. Привели єму молоду: мене дівчата закрили, а ту йому підкладають. Він не 
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26 Зап. Н. Пастух, О. Харчишин 12.08.2006 р. у с. Мошана Дондюшанського р-ну від Пономар (Ша-
мотайло) Ганни Іванівни (1930 р. н., с. Мошана, 4 кл. осв.); Шамотайло Зінаїди Олексіївни (1933 р. н., 
с. Мошана, 4 кл. осв.). 
27 Зап. О. Харчишин 30.08.2005 р. у с. Яблона Глодянського р-ну від Ротар Катерини Сидорівни (1931 р. н., 
с. Яблона, 5 кл. осв.) та Боднара Бориса Никифоровича (1947 р. н., с. Яблона, сер. спец. осв.).
28 Зап. Н. Пастух, О. Харчишин 21.08.2007 р. у с. Николаївка Флорештського р-ну від Кирилюк (Ба-
систої) Євдокії Порфирівни (1926 р. н., с. Проданешти Нові, 10 кл. осв.); Вакарук Марії Климентіївни 
(1929 р. н., с. Николаївка, без осв.).
29 Панько В. Песенный фольклор украинцев Севера Республики Молдова. Календарная и обрядовая 
поэзия. – Кишинев, 2009. – С. 116. Варіант такої прощальної промови зап. О. Харчишин 1.09.2005 р. у 
с. Дану Глодянського р-ну від Тимінської Олени Прокопівни (1932 р. н., с. Дану, 7 кл.).
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хоче: «Це не моє. Відки ви принесли? Я її не знаю». А вони так їго вговарюют: «Шо? Ни 
бачили дев’ять день, а типер вже бачите. То ж ви ни бачили, яку ви взяли. А типер вже 
видно, дивіцця вот: це ваша молода!» Він ни хоче. Вони йому втручають у хату. Він назад 
руками ї’ виталкує. І шутили. Тоди пошутили, пошутили, та й вже взяли мене»30. Якщо 
молода віддавалась за готар (за межу свого села), то наречений дорогою до себе 
обов’язково повинен був заплатити хлопцям відкупного (видрове, одрове, могорич).

Мати нареченого, зустрічаючи молодят звично у вивернутому кожусі, запиту-
вала невістку: «З ким ти прийшла?», на що молодичка очікувано відповідала: «З ва-
шим сином, з своїм мужом». Відлунням молдовської весільної традиції є звичай, під 
час якого молода в деяких українських селах Північної Молдови мала простелити 
до хати свій хідник.

Найдраматичнішим моментом весілля був обряд покривання (розвивання) мо-
лодої, який відбувався в хаті молодого. Наречену садили на подушку на табурет. 
Хустку (моду) зав’язувала нанашка (хресна. – Н. П.). Після цього молодят почина-
ли витати.

Про рідкісну консервацію обрядової культури в селах Молдови свідчать числен-
ні спогади про понеділкову традицію святкування чесності молодої та пошануван-
ня її батьків. У деяких селах ще в 30-х роках виконували танець із сорочкою молодої 
(села Дану, Слобода-Кишкаряни, Яблона). Другий день весілля відзначався наскрізною 
появою червоного кольору: залежно від місцевості червону стрічку чи ряднину 
прив’язували до палки, биндою такого ж кольору обв’язували калачі, а також чорну 
курку; червону ниточку чи стрічечку причіплювали усім весільникам тощо. Також 
подекуди пам’ятають про форми громадської кари на випадки, коли молода ви-
являлась нечесною: «Возьмут діжку таку, шо тече, або без дна совсєм, або така, шо тече 
крепко, – і заставляют молоду в понеділок, шоб налляла цей… повну ту води. А вона носе, 
бідна, лляє, лляє, лляє. А вона ж нема… Сміялися вже. Ну, це вже встид. Це старінне було»31. 
Загалом акцентування на комірно-понеділкових обрядодіях більш характерне в 
Україні для центрально-східної шлюбної драми. До речі, там, як і в селах Північної 
Молдови, дещо толерували спільні вечорничні ночівлі дівчат і парубків.

Обрядові дії очисного характеру та обряди вшанування батьків і приєднання 
невістки до роду чоловіка, що в сукупності становили післявесільний цикл, побу-
тували на окреслених теренах під номінаціями поправка, на борщ. Перший пове-
сільний день, як правило, розпочинався низкою дій випробувального характеру: 
молодиці належало принести води, підмести в хаті тощо.

Українське весілля в Молдові зазнало помітного впливу молдовських шлюб-
нообрядових традицій. По-перше, як свідчать респонденти, на окреслених тере-
нах особливого поширення набув шлюб через викрадення. У селах поближньої 
Хотинщини такий спосіб оформлення стосунків був також досить популярним, 
що дало підстави дослідникові весільного ритуалу Казимирові серед типів весілля, 
притаманних Хотинському повіту, окремо виділити шлюб через крадіжку32. На дум-
ку дослідників, така форма властива передусім молдовському весіллю33 і під його 
впливом набула розповсюдження в українських селах. За розповіддю мешканки 
с. Помпа, молодий, саджаючи обраницю на віз, ні за яких обставин не лишає її, бо 

30 Зап. Н. Пастух 3.08.2006 р. у с. Помпа Фалештського р-ну від Андрійчук Євгенії Филимонівни 
(1933 р. н., с. Суворівка).
31 Зап. Н. Пастух, О. Харчишин 21.08.2007 р. у с. Николаївка Флорештського р-ну від Кирилюк (Ба-
систої) Євдокії Порфирівни (1926 р. н., с. Проданешти Нові, 10 кл. осв.); Вакарук Марії Климентіївни 
(1929 р. н., с. Николаївка, без осв.).
32 Казимир Е. Из свадебных и родинных обычаев Хотинского уезда, Бессарабской губернии // 
Этнографическое обозрение. – 1907. – № 1–2. – С. 200.
33 Попович Н. Матеріали про молдавське весілля у періодичній пресі ХІХ ст. // Народна творчість та 
етнографія. – 1977. – № 4. – С. 43.
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«вкрасти можуть. Мене саму, ади лічно мене саму… Мої дзейстри не улазилися, бо двері 
маленькі були. Мої дзейстри не влазилися, но носили… А я лишилася на дворі. А там 
був сніг і болото, а я лишилася з своїми дружками. Вони мене охраняли. А він прийшов 
мине красти – той, шо хтів мине раньше сватати. Узяв мине тако на руки і через город. 
Я кричу…»34. Звісно, найчастіше у формі крадіжки відбувався міжетнічний союз, 
оскільки існування такої обрядової норми в одного із етносів надавало шлюбові 
громадської санкції та певною мірою скасовувало табу на міжетнічні подружжя35.

Розповідають інформатори також про звичай пе каптьор (пе куптьор), який 
українці Молдови запозичили в молдован. Суть його в тому, що дівчина (часто 
вагітна) приходила в хату свого хлопця, умощувалася на печі, а батьки хлопця в 
тому випадку змушені були визнати її за невістку. За свідченнями В. Зеленчука, у 
молдован цей звичай існував ще в 30-і рр. ХХ ст.36 Серед українців фіксуємо його 
навіть у 50-і рр., зокрема мешканка с. Помпа згадує: «У мене самої таке було в вес-
ні – тоді як віддавалася – вже після віддавання... Приходю додому, а теща виходе… та й 
каже: «Женько! У нас є гості на пичі». – «Шо?» – «Ой, Женько, я ни знаю, шо робити. І 
била кочегарою, і всім била. Не мона вигнати». – Я думаю: шо зайшло в хату, шо мама не 
може вигнати? Я прихожу: вона на пичі з таким пузом великим. Сидит на пичі, вилізла на 
піч»37. Українці часто самі усвідомлюють, що перейняли такий ультимативний спо-
сіб одруження у своїх сусідів: «В сусіднім селі чула… Казали «Відведу її до него на піч». Пе 
коптьор. Залізла на піч – всьо. У молдаван так. Він міг з нею не говорити й цілий місяць, а 
вона жиє в домі – та й все»38. Згадки про традицію шукати заступництва на печі фік-
суємо в селах Помпа, Унгри, Николаївка. Цікаво, що саме на піч тікала також і засо-
ромлена дівчина, до якої приходили свати: «Молода тікає на піч – котра така май… 
«Гай, злазь, гай, злазь з печі, гай, злазь! Ти вговорила з ним? Вговорила? Гай, йди, давай!»39.

Як наслідок українсько-молдовських взаємовпливів в усіх українських селах Мол-
дови особливе значення належить вінчальним (посаженим) батькам (нанашко та на-
нашка, батько та матка), за участі яких відбувалися основні шлюбні обряди. Вінчаль-
ні батьки називали молодих фіном і фіною та піклувалися про них упродовж усього 
життя. У весіллі українців Молдови фігурують окремі оригінальні обряди, пов’язані 
з пошануванням весільних батьків. Серед них уводини (ведуть батька додому; провадять 
батька; проводжають батьків) – обрядодія прикінцевої частини весілля, під час якої ве-
сільний гурт з калачами, музикою, ухканням, подарунками веде нанашка (нанашку) до-
дому та завершує там весілля. Тоді ж виконується супровідна до цієї обрядодії пісня:

Ішов батько горою,
Матка долиною,
Зацвив батько ружою,
Матка калиною. / 2 рази

Куди батько ішов,
Там васильок зійшов,
Куди матка ішла,
Туда мнятка зійшла. / 2 рази
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34 Зап. Н. Пастух 3.08.2006 р. у с. Помпа Фалештського р-ну від Андрійчук Євгенії Филимонівни 
(1933 р. н., с. Суворівка).
35 Про таку форму міжетнічного шлюбу фіксуємо спогади у с. Суворівка: Зап. Н. Пастух 3.08.2006 р. у 
с. Суворівка Фалештського р-ну від Сімак Віри Олександрівни (1921 р. н., с. Суворівка, без осв.); Дере-
венко Тетяни Миколаївни (1958 р. н., с. Суворівка, сер. спец. осв.).
36 Зеленчук В. Очерки молдавской народной обрядности (ХІХ, начала ХХ вв.). – Кишинев: Картя 
Молдовеняскэ, 1959. – С. 15.
37 Зап. Н. Пастух 3.08.2006 р. у с. Помпа Фалештського р-ну від Андрійчук Євгенії Филимонівни 
(1933 р. н., с. Суворівка).
38 Зап. О. Харчишин, Н. Пастух 24.08. 2008 р. у с. Білявинці Бричанського р-ну від Барташевської Кате-
рини Іванівни (1925 р. н., с. Халахори, вища осв.).
39 Зап. Н. Пастух, О. Харчишин 23.08.2007 р. у с. Марамонівка Дрокіївського р-ну від Арбуз (Прісакар) 
Ганни Данилівни (1929 р. н., с. Марамонівка, серед. осв.).
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Молдовські впливи простежуємо: у назвах весільних чинів – вотажели; у на-
звах окремих обрядових етапів – маса маре40 (обдаровування); у назвах весільних 
атрибутів – скорца (хідник), зейстри, дзейстри  (придане з речей хатнього вжитку), 
софка (скриня).

Незважаючи на порівняно добру збереженість весільної обрядовості, супровід-
ну словесність вдається зафіксувати вкрай рідко. Записати весільні пісні на окрес-
лених теренах було досить проблематично вже у ХІХ ст. Дослідники шлюбної по-
езії з теренів прилеглих земель, а саме – Південної і Південно-Східної Буковини, 
а також подністровських земель Східного Поділля, описуючи весільні ритуали, як 
правило, не наводять супровідних весільних пісень, а інколи прямо вказують на 
їхню відсутність41. Скажімо, один із збирачів подільської весільної пісенності, схо-
ваний під криптонімом «А. К.», у ХІХ ст. виокремлював дністровське побережжя 
Поділля як «місце зіткнення із румунською народністю, вплив якої проявився, зо-
крема, у відсутності весільних пісень»42. Поезія подружжя в досліджуваній місцевості 
зникла передусім під потужним впливом молдовсько-румунської весільної музич-
ної традиції (весільних оркестрів). Про це повідомляють самі інформатори: «Ми 
не співали, бо ж то музика була! Музика була, та й не співали. Шо співати, як музика..?» 
(с. Слобода-Кишкаряни)43; «Ой, я помню, чи співали, чи ни співали? Музика грала та му-
зика грала, та тоди шо, співають? Шо там будуть співати?» (с. Цамбула)44.

За спогадами респондентів, виконання весільних пісень виходило з активного 
репертуару в 40–60-х роках ХХ ст. У тих селах, у яких ще пам’ятають час, коли 
весільна пісня звучала, зникнення традиції обрядового співу пов’язують із ката-
строфічними потрясіннями устоїв українського села у ХХ ст.: колективізацією, го-
лодомором, репресіями, імперськими війнами тощо. За спогадами респондентів, 
виконання весільних пісень виходить із репертуару якраз у зазначений відтинок 
часу: «Се було до сорокового году. А в сороковім году, як вже прийшли рускі, як вже нача-
лися різні ці самотохи, то се прекратилоса. Вже началаса война, вже людей позабирали... 
Вже совсем другоє – сумно було. А як війна кончиласа, то вже у нас начавса колхоз... То 
то вже са прекратило» (с. Проскуряни)45; «А вже увійшли.. вже совєтська власть – і вже 
вісілля май кончались, май не так було» (с. Бирладяни)46, «не співали тоди [про 50-і рр.], 
бо тоди не було так до співання… Тоди голодовка була» (с. Помпа)47; «Як Совецький Союз 
вже прийшов – і вже всьо… Всьо відвернулося. Свадьби, це всьо» (с. Николаївка)48.

Отже, «поезія подружжя» в досліджуваній місцевості загалом майже зникла з 
активного репертуару і зрідка зберігається в пам’яті поодиноких інформаторів. 

40 Казимир Е. Из свадебных и родинных обычаев Хотинского уезда, Бессарабской губернии // 
Этнографическое обозрение. – 1907. – № 1–2. – С. 206.
41 Яблоновський В. Весилля в с. Отаках // Киевская старина. – 1905. – Т. LХХХ. – С. 205–227; Казимир Е. Из 
свадебных и родинных обычаев Хотинского уезда, Бессарабской губернии // Этнографическое обо-
зрение. – 1907. – № 1–2. – С. 200–208.
42 [А. К.] Свадебные песни, записанные в Подольской губернии / Оттиск из ж-ла «Киевская старина». 
– 1897. – С. 3.
43 Зап. Н. Пастух, О. Харчишин 19.08.2007 р. у с. Слобода-Кишкаряни Синжерейського р-ну від Ротар 
Олександри Єреміївни (1930 р. н., с. Слобода-Кишкаряни, 4 кл. осв.).
44 Зап. Н. Пастух 18.08.2007 р. у с. Цамбула Синжерейського р-ну від Солодкої (Сплавник) Гафії Василів-
ни (1937 р. н., с. Комаровка, 5 кл.осв.).
45 Зап. О. Харчишин 31.09.2005 р. у с. Проскуряни Ришканського р-ну від Ткач Марії Дем’янівни 
(1924 р. н., с. Проскуряни, 1 кл. осв.).
46 Зап. Н. Пастух, О. Харчишин 7.08.2006 р. у с. Бирладяни Окницького р-ну від Неврянського Васи-
ля Григоровича (1931 р. н., с. Бирладяни, 7 кл. осв.) та Неврянської (Єленчук) Параскевії Григорівни 
(1931 р. н., с. Бирладяни, 5 кл. осв.).
47 Зап. Н. Пастух 3.08.2006 р. у с. Помпа Фалештського р-ну від Андрійчук Євгенії Филимонівни 
(1933 р. н., с. Суворівка).
48 Зап. Н. Пастух, О. Харчишин 21.08.2007 р. у с. Николаївка Флорештського р-ну від Кирилюк (Ба-
систої) Євдокії Порфирівни (1926 р. н., с. Проданешти Нові, 10 кл. осв.); Вакарук Марії Климентіївни 
(1929 р. н., с. Николаївка, без осв.).



35

За спогадами респондентів, весільні пісні виконували переважно під час шит-
тя вінка, чесання і вбирання молодої у вінець та завивання її в хустину. Серед 
текстів, що уціліли до сьогодні, здебільшого фігурують коротенькі «коментарі» 
обрядової сторони без виразних і розлогих символічних картин. Це яскраво ви-
ражені обрядові лаконічні тексти, що щільно зрослися із певним етапом обряду 
і виконуються тільки на ньому («Ой скочу я о стінку», «Благослови, синку», «А в 
нашого свата», «Шо хтіли – то зробили», «Ішов батько горою»). Серед так званих 
«довгих» весільних пісень на сьогодні пам’ятають головно про два-три твори, ва-
ріанти яких повторюються у різних селах. Особливо популярні тут тексти «Було 
літо, було літо, а типер зима» і «Ой куди ж ти, моя доню, ходила», які є також улю-
бленими в репертуарі подолян та східних буковинців. Як весільні на сучасному 
шлюбному обряді можуть виконувати пісні необрядового характеру («Горіла со-
сна, палала», «Несе Галя воду»). Зафіксовано також два типи так званої передлад-
канки (чи формульного заспіву) – «Йа врву з руточки дві-три квіточки», «Йа в 
перший раз, йа в Божий час», що виконувалися перед піснею-благословенням. На 
думку дослідників, перший зачин, який умовно називають «рослинним», харак-
терний для теренів Пониззя і Покуття49, а ще точніше – саме для Буковини та 
Східного Поділля50. Почасти на українському весіллі можна почути молдавські 
пісні обрядового чи необрядового характеру, які співають мовою оригіналу або 
в українському перекладі.

Завершуючи аналіз весільної драми українців Молдови, хочемо звернути 
увагу й на те, що сімейні обряди на обстежуваному терені відчутно зберігають 
генетичний зв’язок із календарною обрядовістю, часто продовжуючи бути до 
певної міри календарно залежними (календарна прикріпленість передшлюбних 
парувань та інших молодіжних ігор, сходин, наявність «аграрної» поховальної 
обрядовості (похорон ляльки) та супровідних голосінь, сувора календарна регла-
ментація поминальних днів тощо). Відтак родинно-обрядова пісенність орга-
нічно переплітається з календарною, ілюструючи чимало спільних рис ідейно-
тематичного та художнього планів. Немало текстів є загальними для фонду 
календарно- та родинно-обрядової пісенності (пісні до плясу Маланки та плясу 
дружок на весіллі; деякі тексти парованок, веснянок та весільних пісень; хрестинні та 
весільні застільні пісні). Такі риси свідчать про добре законсервований у весіллі 
молдовських українців дух старовини.

Загалом можемо стверджувати, що, незважаючи на заникнення певних фраг-
ментів шлюбного обрядового комплексу, весільна драма українців Північної Мол-
дови до сьогодні добре збережена у пам’яті старожилів та порівняно повно реалі-
зується в живому побутуванні, демонструючи тяглість народних традицій.

Wedding ceremonial Rites and 
accompanying songs of the
Ukrainians in northern Moldova
nadiya PasTUKH

The article is devoted to the analysis of wedding ceremonial rites and accompanying songs of the Ukrainians living 
in Northern Moldova. The source basis of the research is provided by the material of six expeditions to ten districts 
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49 Сливинський Ю. Заспіви весільних ладканок: типи і поширення // Друга конференція дослідників 
народної музики червоноруських (галицько-володимирських) земель (Львів, 27–31 березня 1991 р.): По-
льові дослідження / Упоряд. Б. Луканюк. – Львів, 1990. – С. 22–23.
50 Пастух Н. Рефрени у весільнообрядовій пісенності українців: рух у просторі і часі // Нове життя ста-
рих традицій: Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті / Матеріали міжнарод-
ної наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» / 
За ред. проф. В. Давидюка. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2007. – С. 271–281.
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in Moldova. Forms of a pre-marital communication of the youth are clarified in most general terms; three cycles of 
ceremonial wedding rites are elucidated, as well as accompanying weddings songs analyzed in the work. The structural 
characteristics of the rites,, their regional features are defined. The author has separarely cleared upt an influence of 
ceremonial wedding rites of Moldovans on the Ukrainian wedding.

Кеу words: wedding ceremonial rites, wedding song, regional features.

Свадебная обрядность и песенность
украинцев Северной Молдовы
Надежда ПАСТУХ

Статья посвящена анализу свадебной обрядности и свадебной песенной традиции украинцев Северной Молдовы. 
Источником исследования послужили материалы шести экспедиций, осуществленных в десяти районах Молдовы. 
В работе выяснены формы добрачного общения молодежи, отражены три цикла свадебного обряда, проанализиро-
вана специфика  песенного сопровождения. Определены структурные характеристики обряда, их региональные 
особенности. Особое внимание уделено влиянию брачной обрядности молдован на украинскую свадьбу. 

Ключевые слова: свадебная обрядность, свадебная песня, региональные особенности.
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Нові книги
Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична 
парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. – Львів: 
ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 448 с.

У монографії всебічно проаналізовано всю відому на сьогодні спад-
щину П. Куліша (1819–1897) раннього періоду його діяльності, коли він 
формувався як талановитий письменник-романтик, передусім прозаїк, 
фольклорист, історіософ, літературний критик, публіцист, починався 
як поет і перекладач, організатор культурно-літературного процесу, 
врешті, патріот, для якого понад усе була доля України. З’ясовано особ-
ливості ролі і місця у творах П. Куліша українського фольклору, зби-
ранню, дослідженню і публікаціям якого він приділяв дуже багато часу. 
Рання творчість письменника демонструє його прагнення до мистець-
кого застосування фольклору – від стилізацій до переосмислення змісту 
та мотивів уснопоетичного тексту у художньому творі, їхнє використан-
ня для увиразнення сюжетної лінії чи ідеї.

Кримський А. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з 
погляду етнографічного та діалектологічного: Відтворення з 
авторського макету 1930 р. / Авт. передмови А. Чабан. – Черка-
си: «Вертикаль», видавець ПП Кандич С. Г., 2009. – 438 с.

Ця книга академіка А. Кримського – унікальна. Підготовлена до друку 
в 1930 р., вона так і не побачила масового читача. За свідченнями сучас-
ників, було видано лише два сигнальні примірники макету книги. Один 
із них із авторськими поправками і висновком «Виправити – друкувати» 
та із підписом зберігається у Звенигородському районному краєзнавчому 
музеї.

Матеріали до книги А. Кримський збирав більше сорока років. Вони 
узагальнюють етнографічні, лінгвістичні дослідження, опис селянського 
життя, побут етнографічного центру України, яким є Звенигородщина. 
Вражає скрупульозність відбору книжного матеріалу, особистий конт-
роль упорядника за правильністю викладених записів. 

Нове видання містить передмову «Невідомий Кримський» (С. V–ХVІ), 
яку написав доктор історичних наук професор А. Чабан, а також карту 
Звенигородщини 1928 р. і фото з оригінал-макету титульної сторінки й 
передмови з авторськими правками А. Кримського.
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Часова парадигма  
українського оказіонально-
обрядового фольклору*
Ігор ГУНЧИК
Кандидат філологічних наук, 
старший науковий співробітник Інституту франкознавства 
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е-mail: hunchyki@gmail.com

Стаття присвячена вивченню категорії часу в утилітарно-сакральних текстах народних молитов, за-
мовлянь, примовок та інших типологічно споріднених утворень. Виділено і проаналізовано два основні типи 
оказіонального часу – обрядовий і міфічний. Обрядовий час конкретизовано як місячний, тижневий і добовий. 
Міфічний оказіональний час представлений чотирма різновидами, що пов’язані з діяннями тео- й агіоморфних 
персонажів, обрядовими діями самого виконавця, перебуванням хвороби або демонічної істоти в людині та са-
кральністю першого разу.

Ключові слова: категорія часу, магіко-сакральна традиція, оказіональний фольклор, регламентація, приуро-
ченість, сюжетика.

Семиденну структуру тижневого обрядо-
вого часу, що відображена в українському 

оказіонально-обрядовому фольклорі, так само можна реконструювати за тради-
ційною схемою 3+1, що властива іншим попереднім хронологічним циклам – жит-
тєвому, річному і місячному. До першої чверті тижня належать понеділок і вівто-
рок, до другої – середа і четвер, до третьої – п’ятниця і субота. Останню тижневу 
фазу складає лише один день – неділя. Таке попарне структурування циклічної 
темпоральної моделі тижня знаходимо у народній молитві, яку проказували вве-
чері, коли лягали спати, щоб у сні побачити свою подружню пару: Понеділок з вів-
торком,/ середа з четвергом,/ п’ятниця й субота,/ неділя-одиниця./ Хто мені має бути, 
– / нехай присниться./ Дай мені, Боже, ві сні видати,/ яку буду пару мати52.

В основі поділу кожної тижневої чверті на два дні лежить протиставлення пар-
ного і непарного, що, на думку В. Іванова і В. Топорова, є «найбільш абстрактним і 
формалізованим вираженням усієї серії протиставлень, елементом метаопису усі-
єї слов’янської міфології». Воно передбачає вичленування сприятливих парних і 
несприятливих непарних чисел, у тому числі й серед семи днів тижня53.

Відомості про сприятливість чи несприятливість кожної одиниці тижневої пари 
добре збереглися і відображені в українських народних віруваннях про міфологічні 
антропоморфні втілення днів тижня. На подібні міркування натрапляємо, напри-
клад, у працях І. Огієнка. «Серед українського люду, – писав він, – сильно поширена 
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* Початок статті див.: Міфологія і фольклор. – 2009. – № 2–3. – С. 19–26.
52 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння) /Упоряд. М. Василенка, Т. Шев-
чук; передм. М. Василенка. – К.: Молодь, 1992. – С. 231.
53 Иванов В., Топоров В. Славянская мифология // Славянская мифология. Энциклопедический сло-
варь. – Москва: Эллис Лак, 1995. – С. 8.
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віра в добрі й злі дні тижня; віра ця відома з давнього часу серед багатьох народів»54. 
У праслов’ян – далеких предків українців – уявлення про дні тижня були пов’язані 
з поняттям божества. Коротку характеристику таких теоморфних образів подає 
О. Потебня. Перший з них – Понеділок (знак Місяця), за словами вченого, – це світ-
ловолосий, стрункий, блідолиций парубок, який подібно до місяця часто змінював 
свій вигляд. У фольклорі цей день ще величають святим Понеділком, який часто 
згадують у народних весільних піснях, очевидно, як покровителя подружнього жит-
тя, адже «комору» робили для молодих уночі з неділі на понеділок.

Попри те, понеділок – це тяжкий, а то й навіть несприятливий день. Тому роз-
починати в понеділок якусь поважну справу, не рекомендували, бо не поведеться. 
У понеділок, окрім того, ще й постили55. Цей піст називався понеділкуванням і сто-
сувався він переважно чоловіків. Так, старий Омелько Кайдаш у повісті І. Нечуя-
Левицького «Кайдашева сім’я» дотримувався суворого посту – понеділкував, бо 
«Понеділок» був для нього «Божим ключничком», який першим «відкривав», тоб-
то розпочинав тиждень.

Цікаві відомості щодо днів тижня і, зокрема, понеділка та вівторка, знаходимо 
у дослідженнях М. Дикарєва. «Окрім зір-зоряниць, – зазначає вчений, – учинками 
людей орудують іще істоти, названі іменами кожного дня тижня. В слоб. Борисов-
ці записав я ось таку молитву: Святий Понеділок,/ Божий помошнічок,/ прости мою 
душечку грішну;/ св. Вівторок…;/ Середичка…;/ Четверочок…;/ П’ятінка-матінка…;/ 
Суботонька…;/ Неділенька, прости мою душечку грішну. При тім побутує переконан-
ня, що Середа – дівка, а П’ятниця – жінка. Із казки Чубинського (ІІ, 322 – 9) можна 
бачити, що П’ятниця, Середа і Понеділок безкарно шкодять «цариці-Красавиці», 
що представляє «зорю-зорицю, Божу помошницю». Імовірно, через таку силу днів 
тижня у білоруських зашептуваннях їх прикликають нарівні з зорею»56.

Етимологія назви другого дня – вівторка, якого окремі вчені пов’язують із 
Марсом, вказує на те, що в тижні він ішов за рахунком другим. Позитивні якості, 
які йому приписували, випливали, очевидно, з парності числа два. Разом із поне-
ділком вівторок утворював першу фазу, яка символізувала початок, зародження 
тижня. Але, на відміну від попереднього дня, він був більш сприятливим часом 
для всіляких справ. У зв’язку з цим цікавими видаються вірування гуцулів, котрі 
вважали, що «у вівторок світ заснувався», тому цього дня «снувати не вільно».

Середа і четвер становлять другу тижневу фазу, що має семантику розквіту, 
повноти, максимального вияву семиденного часоплину. Середу як перший не-
парний день фази деякі дослідники ототожнюють із днем Дани, Любави, Божої 
Матері (знак Єремис – Меркурій) і пов’язують із християнським постом. Його до-
тримання пояснювали тим, що свята Середа брала участь у похоронах людини, 
яка постилася, і митарствах душі, супроводжуючи її до небесних воріт. У середу 
також існували певні заборони, що стосувалися здебільшого жінок. Так, у цей день 
вони не мили і не розчісували волосся, не пряли і не садили городини, не краяли 
й не шили білизни. Вважали, що порушення цих приписів могло навіть зумови-
ти смерть. У річному календарі, за спостереженнями В. Скуратівського, існували 
окремі середи (Жилава, Середохресна, Мезина та інші), у які люди поводили себе 
стримано, дотримуючись спеціально визначених норм поведінки.

Четвер є знаком Юпітера, який в українській і праслов’янській міфологіях 
пов’язують із Перуном, Дажбогом. Це один із найсприятливіших днів тижня. Че-
рез те, на відміну від середи, у четвер здійснювали різноманітні види робіт, що під-
54 Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. Історико-релігійна моногра-
фія. – К.: Обереги, 1991. – С. 217.
55 Там само. – С. 217, 270, 271.
56 Дикарєв М. Великий бог Микола // Посмертні писання Митрофана Дикарєва з поля фольклору й 
мітольогії. – Збірник фільольогічної секції НТШ. – Львів, 1903. – Т. VІ. – С. 82–83.
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тверджує народне прислів’я «Як не тепер, то у четвер». Існували і так звані іменні 
четверги. Серед них найбільш відомі Чистий четвер напередодні Паски і Навський 
Великдень після Трійці, що були особливо важливими для людини та її роду.

П’ятниця і Субота – це третя передзавершальна чверть, що символізувала 
згортання і згасання тижневого часу. П’ятниця (знак Венери) у народній міфоло-
гії вважалася богинею роду. У давнину, на думку О. Потебні, її називали Бабою-
Ягою, котра була родоначальницею жіночих божеств. Це, очевидно, відобразило-
ся на тому, що в Україні, як свідчить І. Огієнко, П’ятницю святкували як неділю. 
Ця традиція існувала здавна, як і звичай в цей день постити. Тому «п’ятниця пере-
творилася в нас в окрему Святу П’ятницю, Параскеву… П’ятниця більший піст від 
середи, тому й загальна приповідка: «Скривився, як середа на п’ятницю»57. Міфо-
логізований антропоморфний образ П’ятниці знаходимо у фольклорних збірни-
ках П. Чубинського і в працях В. Гнатюка. Її зображали молодицею, яка ходила у 
п’ятий день тижня поміж людьми і стежила, чи її шанують. Жінок, які в цей час, 
порушуючи звичаї, ткали чи пряли, вона суворо карала58. Ці свідчення ще раз пе-
реконують, що п’ятниця «традиційно вважалася тяжкою дниною».

Суботу (Сатурн) у давні часи вшановували як охоронницю посівів, родючості, 
порівняно з п’ятницею вона була більш сприятлива для робіт. Однак ці роботи, 
як правило, мали завершальний характер, бо шоcтим днем закінчувався робочий 
тиждень, і треба було підготуватися до неділі. Відповідно, розпочинати якісь важ-
ливі справи у суботу не рекомендували. В окремі суботи також прийнято було 
поминати і молитися за померлих родичів.

«Неділя-одиниця» була четвертою фінальною або нульовою фазою, яка у се-
миденній моделі часу відображала стан хаосу, смерті, переродження усього живо-
го. У старі часи її пов’язували із божеством Сонця, а пізніше, після запровадження 
християнства, – із Ісусом Христом. Великою пошаною, як стверджує О. Потебня, 
неділя користувалася у праслов’ян. Вони уявляли її в образі молодої красивої 
дівчини із золотистим волоссям, яку ще називали Сонячною Панною, дочкою 
П’ятниці. В останній день тижня за традицією заборонялося працювати, про що 
красномовно свідчить і народна етимологія самого слова неділя (тобто не діло). По-
рушників цих приписів чекали тяжкі муки і покута. У неділю ж із давніх-давен 
було прийнято молитися Богу, відвідувати родичів і відпочивати, готуючись до 
нового робочого тижня. Не випадково неділя у народних молитвах і замовляннях 
постає «святим деньочком»: Первим разочком,/ Господнім часочком,/ Господу Богу по-
молюся,/ всім празничкам поклонюся,/ святой Недількі вклонюся [Новосілки Трс В].

Безпосередні відомості про те, у який день тижня виконували оказіонально-
обрядовий текст, найчастіше містилися в загальних позатекстових коментарях. 
Тут також повідомляли основні деталі та особливості виконання всього ритуалу, 
наприклад: Збирали [зілля] ціле літо по п’ятницях з молитвою та примовою [5, с. 306]; 
Як у скотини більмо буває, так бируть свіжого кирпичу од тої самої скотини у тряпку 
і вішають у димарі до схода сонця у понеділок. До трьох день більмо пропаде. Як вішають 
кирпич, то примовляють...59. Нерідко вказівки на регламентацію могли знаходити-
ся і в самому утилітарно-сакральному тексті у вигляді темпоральної символіки 
назв днів тижня: Прошу Господа Бога,/ Присвятеї Неділийкі,/ Матінки Божої,/ прийді-
те, приступіте до раби Божої N [Невір Лбш В]; Помолюся Господу Богу / і всім святим./ 
Господи милосердний,/ поможи мені в сей день / і святая Суботонька!60.
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57 Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу… – С. 217, 271.
58 Чубинський П. Мудрість віків (Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського): У 
2 кн. – К.: Мистецтво, 1995. – Кн. 1. – С. 214.
59 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)… – С. 272.
60 Українські чари / Упоряд. О. Таланчук. – К.: Либідь, 1992. – С. 94.
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Трапляється, що у текст треба було навмисно внести назву того дня, у який 
виконували народну молитву чи замовляння. Для цього в утилітарно-сакральне 
утворення виконавець уміщував такі спеціальні стислі поради: Першим разом, до-
брим часом,/ Сьвятеї середи благаю (вказати день, коли шепчеш) і Матері Божої61; Гос-
поди, пириміне,/ на місці встанове / по сьой день Божий (якєй день) [Підманево Шцк В]; 
Остановеся на самому місци, помолеся,/ де Божа Мати породела,/ на своїм місци поста-
новела,/ каждого часу, каждой минути,/ в святой дньочок Божий (той день, которий заго-
вор говориш) [Переспа Ржщ В]. Існували також випадки, коли інформація про при-
уроченість оказіонально-обрядового твору до відповідного дня тижня містилася 
одночасно і в обрядових коментарях, і в самому фольклорному тексті: Будь-якого 
дня, крім п’ятниці: «Першим разом Божим часом / помолюся я Господу Богу,/ Матері 
Божій і всім святим. / Сьогодні не п’ятниця,/ так цей ранці-вавці не відранюватися62. Ви-
конання утилітарно-сакральних творів могло відбуватися і тричі на тиждень. При 
цьому зазначалися найсприятливіші дні: Повторити дев’ять разів. Читати краще 
під вечір у середу, понеділок, п’ятницю. О 12-ій годині не читать63; В понеділок, в четвер 
і п’ятницю несе жінка молоко в скіпчати і виливає  на кунику, де сут великі муряшкі, і за 
кождими дев’ятьмя разами приговорює64.

Міфологічні уявлення про частини більш тривалих циклів – року, місяця, 
тижня, що відображені в українському оказіонально-обрядовому фольклорі, 
можна, до певної міри, перенести і на відносно короткотривалий добовий час. В 
основі такої взаємозалежності лежить явище ізоморфізму, що передбачає співвід-
носність чотирьох періодів доби – ранку, дня, вечора, ночі до весняного, літньо-
го, осіннього, зимового сезонів року, а також відповідних фаз місяця і тижня65. 
Їх частини характеризуються аналогічною семантикою, відображаючи в межах 
добового циклу народження, розквіт, згасання і смерть-відродження навколиш-
ньої природи.

Зв’язок виконання утилітарно-сакральних утворень із певною порою доби 
найбільшою мірою залежить від того, до якого функціонально-тематичного різ-
новиду вони належать. Скажімо, тексти індивідуально-побутового використання, 
що читали після сну, проговорювали зранку, а лікувальні замовляння від крикс 
приурочували до вечора або ночі. Саме ці три пори – ранок, вечір, ніч – у добовій 
хронологічній системі оказіонально-обрядового фольклору і були найчастіше за-
лучені.

Ранок (іноді – утро) як перша чверть доби був у цьому особливо сприятливим. 
Для зазначення цієї добової пори та її важливих моментів могли використовува-
ти додаткові номінації – світання [Смоляри Стр В], досвіток66, які характеризували 
час сходу сонця. Крім того, ранок асоціювався в деяких оказіональних обрядах 
із зорею67 або першим співом півня: Коли перший півень заспіває, вона приходить до 
кирниці й примовляє: «Добре утро тобі, кирнице...»68.

У ранішній час проговорювали тексти різноманітного призначення. Так, у на-
родній медичній практиці на світанні лікували хвороби: лихорадку, лишай69, без-

61 Мойсієнко В. Поліські замовляння // Древляни. Збірник статей і матеріалів з історії та культури По-
ліського краю. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1996. – Вип. 1. – С. 136.
62 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)… – С. 182.
63 Там само. – С. 92.
64 Там само. – С. 263.
65 Брагинская Н. Календарь // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С. Токарев. – Т. 1. 
– Москва: Советская энциклопедия, 1991. – С. 614.
66 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)… – С. 21.
67 Словесна магія українців / Упор. В. Фісуна. – К.: Бібліотека українця, 1998. – С. 39.
68 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)... – С. 258.
69 Там само. – С. 174.
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сонницю70, бабці71, вроки, кольки, жіночі хвороби72, черви в худоби73. У цю пору та-
кож молилися до сонця, щоб бути красивою74, примовляли для збільшення молока 
в корови75, а також відвертали горобців від посівів: До схід сонця обходять соняшники 
і проказують тричі: «Горобці-молодці,/ летіть за високі гори / на Чорне море...»76.

День як світла пора доби в окремих уснопоетичних зразках міг бути пов’язаний 
із більш вузькими часовими поняттями полудня, обіду. Вказівки, що той чи інший 
текст промовляли саме вдень, знаходилися, як правило, у формулах побажання 
доброго денного часу. Ці оптативні одиниці могли бути розміщені в утилітарно-
сакральних утвореннях від хвороб, зокрема, уроків77, гостцю78, для привернення 
чоловіка у сім’ю79 та успішного приносу меду бджолами: Дендобре, пчоли, соколові 
очі,/ Біг вам до помочі./ Дай вам, Боже, три сили:/ одну силу – мед носити...80.

Виконання багатьох магіко-сакральних творів часто було пов’язане з вечором – 
третьою частиною доби, що починалася з моменту заходу сонця, після вкладання 
спати або смеркання: Як смеркне надворі, треба взяти на руки дитину, понести до сідла, 
де кури ночують і сказать: «Добривечір! Добривечір! Добривечір! Ви кури-курашечки...»81. 
Вечірню пору вважали ефективною для лікування багатьох хвороб: крикс82, глис-
тів83, гостця84, для замовляння збільшення надоїв молока85, для відгону горобців від 
соняшника86, а також для привернення, на любов87: Це треба казать звечора, скоро 
зірки зійдуть: «Ви, зорі-зориці, вас на небі три сестриці...»88.

Чимало утилітарно-сакральних текстів стосувалися ночі (півночі), яка в укра-
їнських замовляннях, на думку М. Новикової, вважалася не лихим часом, а лише 
особливо дієвим, магічним89. П. Іващенко з цього приводу зазначав, що «шептання-
замовляння напасті виконується із властивими йому обрядами у глуху ніч, тобто в 
час півночі»90. У кількох відомих у фольклористиці народних молитвах ніч зобра-
жена персоніфіковано у вигляді міфологічного божества, яке піддавали величанню 
і поетизації: Ніч темна, ніч тишна, сидиш ти на коні буланому, на сідлі соколиному, за-
микаєш ти комори, дворці і хлівці, церкви й монастирі і київські престоли...91. Вказівки на 
нічний час виконання оказіонально-обрядових творів знаходилися в коментарях і 
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70 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)... – С. 192.
71 Там само. – С.193.
72 Там само. – С. 238.
73 Чубинський П. Мудрість віків… – С. 92.
74 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)... – С. 219.
75 Там само. – С. 245, 257.
76 Там само. – С. 295.
77 Там само. – С. 69.
78 Там само. – С. 150.
79 Словесна магія українців… – С. 80.
80 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)... – С. 273.
81 Українські чари… – С. 66.
82 Чубинський П. Мудрість віків… – С. 144; Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замов-
ляння)... – С. 190.
83 Зоряна вода. Таємниці поліських знахарів / Упоряд. В. Давидюка. – Луцьк: Надстир’я, 1993. – С. 12.
84 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)... – С. 148.
85 Там само. – С. 245, 256.
86 Чубинський П. Мудрість віків… – С. 66.
87 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)... – С. 226, 232.
88 Там само. – С. 218.
89 Новикова М. Прасвіт українських замовлянь // Українські замовляння / Упоряд. М. Москаленко; Авт. 
передм. М. Новикова. – К.: Дніпро, 1993. – С. 204.
90 Иващенко П. Следы языческих верований в южно-русских шептаньях // Труды Третьего Археологи-
ческого съезда въ России, бывшаго въ Кіеве въ авг. 1874 года. – К., 1878. – Т. 1. – С. 324.
91 Українські замовляння... – С. 193.
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могли мати такий вигляд: треба вийти на поріг у темний вечір і промовлять до ночі три 
рази; це треба казать опівночі надворі, коло покуття; баба-шептуха бере пляшку з свяче-
ною водою і дитину, несе в 12 ночі в курятник, та ін. Українські матеріали свідчать, що 
в пізню нічну пору найчастіше молилися за ворогів92, привертали кохану людину93, 
виговорювали крикси94, замовляли на прибавлення корові молока95 та ін.

Незначну кількість оказіональних уснопоетичних утворень могли виконувати 
в будь-яку пору доби. У таких випадках вказівки на регламентацію знаходимо у 
привітально-побажальних формулах тексту, де зазначена відповідна добова фаза: 
Як починаєш шептать од пристріту до обіда, то перше скажи: «Добридень!», а як після 
обіда або ввечері, то скажи: «Добривечір!»96; Як для лєчєнія треба вода, то пудийді до 
повного вєдра з водою і скажи: «Добри вєчор (або вказати пору доби), колодєц Даніло...»97. 
Трапляються також утилітарно-сакральні зразки, які проговорювали двічі в різні 
періоди доби: Ходить треба ранком і пізно вечором три місяці до баби98.

Другий тип оказіонального часу, що характерний для українського утилітарно-
сакрального фольклору, – це час  м і ф і ч н и й. У своїй основі він також неодно-
рідний. Його можна поділити на чотири різновиди: 1) час діянь богів, святих та 
різного роду тео- або агіоморфних персонажів; 2) час перебування хвороби у лю-
дині та час взаємин із різними демонічними істотами; 3) час обрядових дій самого 
виконавця, антропоморфних персонажів або матеріальних персоніфікованих мі-
фічних об’єктів; 4) перший або Божий (Господній, святий) час. На відміну від об-
рядового часу, що властивий передусім розмовно-апелятивним тестам, міфічний 
оказіональний час домінує в уснопоетичних утвореннях з описово-експлікативною 
частиною. Вказівки на нього містяться у самих фольклорних творах і зрідка тра-
пляються в позатекстових обрядових коментарях.

Наявність в українських оказіонально-обрядових творах тео- або агіоморфних 
персонажів – явище цілком звичне і доволі часто поширене. Вони створюють у 
внутрішньосюжетних ситуаціях фольклорних текстів особливий тип священно-
го міфічного часу, в рамках якого зображені чи відтворені події за участю вищих 
надприродних істот мають вирішальне значення і вплив на відповідний обрядо-
вий випадок із конкретно вказаним адресатом. У давні часи назви цих персонажів, 
очевидно, були тісно пов’язані зі стародавнім язичницьким пантеоном, вірування-
ми та світоглядом. Із запровадженням нової релігії – християнства – вони зникли і 
майже не збереглися до теперішнього часу. На зміну їм прийшли нові назви боже-
ственних осіб і святих, що відображають ідеологію християнства.

До найчастіше використовуваних в українському оказіонально-обрядовому 
фольклорі тео- й агіоморфних персонажів, які мають велику кількість варіантів у 
різних регіонах України, належать: Господь Бог, Божа Мати, Ісус Христос, святі Мико-
лай, Юрій, Ілля, Петро і Павло, Кузьма і Дем’ян, архангели Михаїл, Гавриїл, ангели та ін.: 
Матір Божа на престолі стояла,/ младенчика держала,/ народженому младенчику/ крикли-
виці змовляла/ та на море пускала99; Їхав Юрій маленькими ослятами/ з молодими дівчата-
ми –/ зілля копати, жовни замовляти100; В чистому полі церква стояла,/ пуд церквою два 
вогні горіли,/ ангели воду носили,/ вогні гасили,/ вроки туптали [Дроздні Квл В].

92 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)... – С. 326.
93 Там само. – С. 217, 218.
94 Мойсієнко В. Поліські замовляння… – С. 135; Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (За-
мовляння)... – С. 203.
95 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)... – С. 246, 261.
96 Українські чари … – С. 58.
97 Мойсієнко В. Поліські замовляння… – С. 165.
98 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)... – С. 34.
99 Словесна магія українців… – С. 73.
100 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)... – С. 156.
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Утилітарно-сакральні утворення із дохристиянськими божественними пер-
сонажами відомі фольклористиці у незначній кількості. До них належить і текст 
замовляння від вроків із села Холуневичі Ківерцівського району Волинської об-
ласті, у якому йдеться про богиню Красную Панну, якій присвятив окрему на-
укову розвідку відомий український фольклорист І. Денисюк101. Інформаторка, 
від котрої був записаний відповідний фольклорний зразок, пояснила, що Крас-
ная Панна – це те саме, що Божая Мати: Єсть на небі круг,/ я в тому крузі/ сидить 
Красная Панна./ Прижимала Іванові,/ вона врочейки збирала,/ на сухий ліс посилала./– 
Вітрания, водяния,/ нагляни, нашляни,/ зробляни, споткани,/ подумняни, помисляни –/ 
йдіте, врочийкі, на сухія лози,/ на бистрия води,/ на денния лиса,/ де ни ходять голоса./ 
Ідіть гори качайте,/ Івана не чіпайте. Амінь.

Наступний різновид оказіонального міфічного часу пов’язаний із хворобами 
та демонічними істотами, які також часто фігурують в утилітарно-сакральних 
творах у ролі фольклорних персонажів. З того моменту, відколи хвороба всели-
лася в людський організм, для адресата починався особливий відлік часу, що був 
тотожний протіканню захворювання. Він закінчувався лише тоді, коли неміч по-
кидала людину, і вона починала одужувати. Цей різновид міфічного часу за своєю 
семантикою виразно негативний і цілком протилежний до часу діянь божествен-
них персонажів. Якщо перші нормалізували, гармонізували і впорядковували ді-
яльність організму, то демонічні істоти навпаки вносили розлад, дисгармонію і 
хаос у тілесні органи людини. Тому, щоб вилікувати від хвороби людину, у першу 
чергу треба було змінити кодовий різновид міфічного часу з демонічного на тео-
логічний, використавши спеціальну молитву чи замовляння.

Образи хвороби та різних демонічних персонажів в експлікативній частині 
утилітарно-сакральних текстів зображені дуже рідко. Чи не поодиноким прикладом 
може бути народна молитва від вроків: Литіли врокі/ чириз мора глибокі,/ чириз поля ши-
рокі [Невір Лбш В]. Такий спосіб їхньої сюжетної подачі більше властивий для тео- або 
агіоморфних персонажів. Демонічних персонажів переважно згадували у вокатив-
них формулах апелятивних уснопоетичних утворень, коли з ними контактував сам 
виконавець фольклорного твору. Хвороба найчастіше на той момент знаходилася 
всередині або біля пацієнта-адресата, якого стосувалася вся лікувальна словесна про-
цедура: Переполох-переполошище,/ страшний чоловіче!/ Батьків ти, материн,/ дідів, бабин,/ 
сестрин, братів,/ шляховий, вітровий; Бешихо, бешишище!/ Болячка, болячище!/ Ти й водя-
на,/ ти й вітряна,/ і прозірна, подумана й погадана./ Тут тобі не стояти…102.

У народних примовках, молитвах, замовляннях, заклинаннях могли бути зо-
бражені не тільки божественні або демонічні істоти, а й цілком звичайні антропо-
морфні персонажі, у тому числі сам виконавець фольклорного твору, а також не-
живі персоніфіковані природні явища та об’єкти матеріального світу. Оскільки у 
відповідній обрядовій ситуації вони належать до персонажів сакрально значущих, 
їхня роль також пов’язана зі створенням особливих часових оказіональних умов у 
внутрішній сюжетиці текстів.

Коло антропоморфних персонажів доволі широке. До них могли належати: 
чоловік, жінка, дід, баба, дівка, парубок, пан, пані, брат, сестра та ін.: Ішов чоловік ста-
рий,/ під ним кінь карий,/ по рослинах, по дорогах,/ по притонах, по містах103. У деяких 
текстах персонажі мали окреме ім’я: Ішла сестра Уляна/ кров замовляти./ Як замов-
ляла –/ молитву шептала104. Іноді на те, що перед нами зображений не звичайний, 
а сакрально значущий персонаж, могли вказувати якісь додаткові портретні ха-
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рактеристики, окремі деталі зовнішності, місцезнаходження, дії або символічне 
магічне число антропоморфних істот: Іду я дорогою,/ стоїт дідочок з срібном кійочком 
[Розничі Мнв]; Йшла дівка поганим шляхом,/ на поганий огород,/ поганого зілля рвати105; 
Ішло три старці,/ нисло три вєщі:/ один рукавеци,/ другей – ногавеци,/ третій – вро-
кі [Старі Кошари Квл В]. У ролі подібних фольклорних персонажів міг бути зо-
бражений і сам знахар, котрий виступав безпосереднім виконавцем утилітарно-
сакральних утворень: Стою я пуд Божию рукою,/ пуд яснию зурою,/ пуд сьватеми 
янголами-апостолами… [Холоневичі Квр В].

Міфологізованими персонажами у деяких уснопоетичних зразках часто висту-
пали явища природи, астральні світила, а також деякі неживі матеріальні речі. Чу-
десний, ірреальний світ, що вони створювали в оказіонально-обрядових творах, 
гармонійно вказував на нетипову, ірреальну плинність у ньому уснохудожнього 
сакрального часу: Смереку, смереку!/ Замикаєш засіки і башти,/ замкни моїм ворогам 
роти106; Дощику, перестань!/ Поїдемо на Ярдань/ сіно косити,/ Бога просити; Ти, місяцю 
Авраме,/ чи ти був у мертвих мертвеців?107; Лаво, лаво!/ Становись направо!108.

В українських утилітарних творах поруч із трьома різновидами оказіонально-
го міфічного часу, що пов’язані з наявністю в тексті міфологічних персонажів, є 
ще один цікавий різновид – так званий перший або Божий, Господній, святий час. 
«Час початку реальності, тобто Час першої появи, – зазначає М. Еліаде, – має зна-
чущість і функцію зразка, тому людина прагне періодично відтворювати його в 
теперішньому за допомогою відповідних обрядів. Але «перший прояв» певної ре-
альності рівнозначний її створенню Божествами або Напівбогами. Знову набути 
Час початку передбачає, відповідно, ритуально повторити творчі діяння богів»109.

В оказіонально-обрядовому фольклорі цей час розгортається шляхом розмі-
щення на початку уснопоетичних утворень спеціальних виразів-вказівок на зра-
зок: першим разом, Божим часом110; першим разом, Господнім часом111; першим разом, 
ліпшим часом112; за першим разом, за лучшим часом; за першим разом, за Божим роз-
казом113; за першим разом, за Божим приказом [Завітне Квр В] та ін.: Первим разом,/ 
Господнім часом,/ Господу Богу помолюсь,/ і пречистой святой Матері/ і всім святим 
твоїм114; Ішов чоловік/ первим разом, святим часом/ через калиновий міст115.

Два типи оказіонального часу – обрядовий і міфічний, виділені в українських 
народних молитвах, замовляннях та інших типологічно споріднених утвореннях, 
проявлялися в тому чи іншому уснопоетичному творі по-різному. Характерною 
їхньою особливістю є те, що кожен із них існував або окремо в рамках одного тек-
сту, або ж паралельно співіснував з іншим. У другому випадку відбувалося накла-
дання різних типів оказіонального часу, що тим самим не перешкоджало ціліс-
ності хронотопу фольклорного зразка. Це можна спостерігати в народній молитві 
до місяця, де поєднані в одній хронологічній системі місячний (молодик) і добовий 
нічний (зорі на небі) різновиди обрядового часу із міфічним часом діянь божествен-

105 Українські чари… – С. 37.
106 Українські замовляння… – С. 194.
107 Новицкий Я. Малорусские народные заговоры, заклинания, молитвы и рецепты, собранные в Екате-
ринославщине. – Екатеринослав, 1913. – С. 23.
108 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)... – С. 307.
109 Элиаде М. Священное и мирское. Пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского. – Москва: Изд-во 
МГУ, 1994 – С. 57.
110 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)... – С. 213.
111 Там само. – С. 146.
112 Там само. – С. 147.
113 Мойсієнко В. Поліські замовляння... – С. 133.
114 Ви, зорі-зориці... Українська народна магічна поезія (Замовляння)... – С. 170.
115 Українські чари… – С. 33.
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них персонажів (Господь) і першим разом: Таку молетвочку говорети до місяця або зу-
рок на небі: «Надиле, Господі, здоров’я,/ перший раз бачу молодого місяця./ Тобі старіти,/ 
а нам молодіти». І тако обітремося обома рукамі тре рази [Ветли Лбш В].

Таким чином, категорію часу, яка відображена в народних молитвах, замов-
ляннях, примовках, заклинаннях та інших типологічно споріднених утвореннях, 
можна вважати тим глибинним «внутрішнім чинним змістом», що дає право роз-
глядати українську оказіональну творчість, як і календарно-річний та родинно-
сімейний цикли, окремим самостійним видом обрядового фольклору. Усвідом-
лення значення часової парадигми оказіонально-обрядового фольклору також 
важливе для цілісного розуміння всієї хронологічної системи народної культури, 
що визначала і визначає найголовніші сфери духовного життя українського на-
роду.

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

В – Волинська область: Квл – Ковельський р-н, Квр – Ківерцівський р-н, Лбш – Любе-
шівський р-н., Мнв – Маневицький р-н, Ртн – Ратнівський р-н., Ржщ – Рожищенський р-н., 
Стр – Старовижівський р-н, Шцк – Шацький р-н.

Temporal Paradigm of the Ukrainian 
occasional and Ritual folklore
Ihor HUncHYK

The article is devoted to a research into the category of time as reflected in the utilitarian and sacrum texts of folk 
prayers, charms, repetitive cycles and other typologically cognate genres. Two types of the occasional time – the ritual and 
the mythological – have been distinguished. The ritual time is specified as monthly, weekly and daily. The mythological 
occasional time is represented by four varieties on the basis of theo- and hagiomorphic heroes’ acts, rituals of the very 
performer, stay of an illness or a demonical being in a person and the first-time sacredness.

Key words: category of time, magic and sacral tradition, occasional folklore, time limitedness, devotedness, plots.

Временная парадигма украинского
окказионально-обрядового фольклора
Игорь ГУНЧИК

Статья посвящена изучению категории времени в утилитарно-сакральных текстах народных молитв, за-
говоров, приговоров и других типологически родственных жанров. Выделены и проанализированы два основных 
типа окказионального времени – обрядовое и мифическое. Обрядовое время реализуется как месячное, недельное 
и суточное. Мифическое окказиональное время представлено четырьмя разновидностями, которые связаны с 
действиями тео- и агиоморфных персонажей, обрядовыми действиями самого исполнителя, пребыванием бо-
лезни или демонического существа в человеке, а также с «сакральностью первого раза».

Ключевые слова: категория времени, магико-сакральная традиция, окказиональный фольклор, регламента-
ция, приуроченность, сюжетика.
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Сатира на міжвоєнну  
Польщу у стрілецьких  
піснях
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Стрілецькі пісні у досконалій поетичній формі подають розлогу сатиричну картину агресивної політики 
міжвоєнної Польщі стосовно України. Народнопоетична політична сатира українців на польських поневолюва-
чів першої половини ХХ ст., з одного боку, опирається на розвинені здобутки попередніх віків, а з іншого – ви-
робила нові оригінальні засоби й прийоми сатиричної поетики, що оптимально відповідали адекватному відо-
браженню тогочасної дійсності. Завдяки своїй фольклорній природі вона відзначається надзвичайно активним і 
тривалим побутуванням у широкому народному середовищі, що зумовило вироблення у масовій уснопоетичній 
свідомості стійких сатиричних стереотипів про іноземних загарбників.

Ключові слова: фольклорна сатира, політичний фольклор, стрілецькі пісні, поетика сатири.

Упродовж попередніх віків відносини між укра-
їнцями й поляками, на жаль, не завжди були 

добросусідськими. Починаючи з 1340 р., коли король Польщі Казимир Великий 
захопив Галичину, аж до середини ХХ ст. тривала з більшою чи меншою інтен-
сивністю військова, політична, економічна, культурна, релігійна експансія су-
сідньої Польщі в Україну. Протягом цього часу українці не мирилися з утратою 
власної державності й зі своїм підневільним становищем, а усіма доступними їм 
засобами чинили опір поневолювачам.

У цьому протистоянні поряд із збройною велася й інтенсивна ідеологічна 
боротьба. Для формального виправдання своєї агресивної політики постійно по-
ширювалися різноманітні теорії на заперечення чи бодай дискредитацію укра-
їнців. Йшлося про те, що взагалі не існує окремого українського народу, а лише 
субетнічна група русинів, що, як і мазури, кашуби, ґуралі, є складовою польсько-
го етносу, і закінчаючи твердженнями про нездатність українців до державного 
і політичного життя, про їхню моральну несформованість, інтелектуальну не-
спроможність, культурну нерозвиненість тощо. А, отже, Польська держава на-
чебто для користі самих українців змушена брати їх під свою «опіку і захист».

Особливо численні й гострі напади шовіністично налаштована ідеологічна 
машина тогочасної Польщі розгорнула в першій половині ХХ ст., коли українці 
рішуче взялися за реалізацію своїх самостійницько-державницьких намірів. Цю 
ідеологічно-пропагандивну діяльність наших західних сусідів глибоко й всебіч-
но розглянув науковець із діаспори М. Трухан у монографічному дослідженні 
про негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі1.
1 Див.: Трухан М. Негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі. – Львів: ВП «Тро-
ян», 1992.
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У цьому тривалому протистоянні польській ідеологічній експансії українці 
ефективно використовували своє уснопоетичне слово, що ним гнівно таврува-
ли й дошкульно висміювали чужинців. В українському фольклорі вже з часів 
козаччини є розвинута традиція сатиричного змалювання загарбницьких діянь 
із боку Польщі. Дослідники історичних пісень І. Березовський, М. Родіна, В. Хо-
менко стверджують, що «багатьом пісням періоду визвольної війни 1648–1654 рр. 
притаманні також і елементи гострої сатири, спрямованої проти ворогів укра-
їнського народу. Народ у’їдливо висміював, зокрема, представників польсько-
шляхетських військ, їх гонор, пиху, боягузтво2. На те, що об’єктом народної сати-
ри завжди були зовнішні вороги українців, у тому числі й загарбники із заходу, 
вказує дослідник жартівливих і сатиричних пісень М. Дмитренко3. Про майстер-
ність висміювання переможеного польського війська в окремих ліро-епічних 
творах часів Хмельниччини писав і автор цієї статті в одній із публікацій про 
народний епос4.

Отож новочасна народнопоетична політична сатира українців на тогочасних 
польських поневолювачів опирається на розвинені здобутки попередніх віків. 
Коли ж говорити про антиукраїнську пропаганду з боку Польщі, то відзначимо, 
що вона проявлялася тільки як літературна продукція. Як вказує М. Трухан, це 
передовсім була публіцистика, мемуаристика і художня література. Як бачимо, 
це творчість головним чином належала шляхті й інтелігенції, тобто панівній вер-
хівці, яка власне й мала найбільшу користь від анексії українських земель.

Тим часом у польському фольклорі, коли розглядати його як творчість ши-
роких народних мас, у якій адекватно відображені їх світоглядні і моральні цін-
ності, ми фактично не зустрічаємо політичної сатири на українців. При цьому 
твердженні не беремо до уваги ті нечисленні зразки малих жанрів, що були ство-
рені «під фольклор» великодержавницькою пропагандистською машиною і які 
поширювали в народ із ідеологічною метою.

Відсутність у польській уснопоетичній словесності антиукраїнської сати-
ри, на нашу думку, має об’єктивні причини. По-перше, польський фольклор, 
як відзначають дослідники5, порівняно із творчістю інших слов’ян не так чут-
ливо реагував на соціальні та політичні настрої народу. Це, до речі, визнавали 
і самі поляки6. Проте найважливішою причиною цього є те, що польський на-
род не мав ні політичних, ні моральних підстав висміювати у своїй творчості 
українців. Навпаки, не будучи позбавленим здорового глузду й певних мораль-
них чеснот, польські народні маси бачили, що впродовж віків українська нація 
взагалі, а простий народ особливо, постійно були жертвами великопольського 
політичного, військового, економічного, культурного і релігійного насилля. У 
польсько-українському протистоянні друга сторона завжди стояла на захисних, 
оборонних позиціях.

Антипольська фольклорна політична сатира ХХ ст. спочатку проявилася у 
стрілецьких піснях ще з часів польсько-української війни 1918–1920 рр. В одно-
му з таких пісенних творів, де зустрічаємо й хоча не надто розлоге, але досить 

2 Березовський І., Родіна М., Хоменко В. Історичні пісні українського народу // Історичні пісні / Упоряд. 
І. Березовський М. Родіна, В. Хоменко. Нотний матеріал упоряд. А. Гуменюк. За ред. М. Рильського і 
К. Гуслистого. – К.: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1961. – С. 24–25.
3 Дмитренко М. Жартівливі та сатиричні пісні // Жартівливі та сатиричні пісні / Упоряд., передм. та 
приміт. М. Дмитренка. – К.: Дніпро, 1988. – С. 13.
4 Див.: Народний епос. Українська література: програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тес-
ти / Автор-упорядник Євген Луньо. Сер. «УСЕ для школи». 10 клас. – К.: Всеувито, 2002. – Вип. 12.
5 Денисюк І. Національна специфіка фольклору (матеріали до лекції) // Вісник Львівського університе-
ту. Серія філологічна. – 2003. – Вип. 31. – С. 4.
6 Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1997. – Кн. 1. 
– С. 136.
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оригінальне сатиричне змалювання тогочасних польських загарбників, є пісня 
«Сонце низенько, вечір близенько». На цей фольклорний зразок натрапляємо у 
збірнику О. Кузьменко і лише в єдиному варіанті з Покуття:

Сонце низенько, вечір близенько,
Чарівно світить вже місяченько.

Вже світить місяць і ясні зорі,
Мов мак, розсілися на небосклоні.

Мов мак, розсілись і не згасають,
Стрільці січові у бій рушають.

Як прийшло свято Пречистої Діви,
Стрільці розклали всі скоростріли.

Вже сходить сонце поміж горами,
Вже сурми сурмлять поміж стрільцями.

Дмитре Вітовський, що ти гадаєш,
Що ти поляків у Львів пускаєш?!

Дмитро Вітовський в літак сідає
І до Антанти він від’їжджає.

Звідти вертає, в лету він гине
І не довозить, що призначили.

А вклятий ворог зібрав всі сили,
Просяк з Парижа кляті ґалєри.

Як прийшло св’ято Пречистой Мати,
Стрільці почали за Збруч ступати.7

Хоча текстологічний аналіз засвідчує, що цей твір у свій час мусив бути до-
сить поширеним, адже у наявному зразку натрапляємо на окремі неточності 
(про це говоритимемо далі), які пов’язані з активним його побутуванням. Те, що 
пісню стали рідше виконувати, можна пояснити її приналежністю до жанру іс-
торичних. Описані в ній події в поетичній свідомості народу згодом були витіс-
нені новішими, більш актуальними й вагомими. Це могла також спричинити і 
загалом не надто висока художня якість твору.

В основу лейтмотиву цієї пісні лягли історичні реалії війни між ЗУНР і Поль-
щею, в якій українці зазнали поразки. У цій пісні висловлено народний гнів на 
адресу польського війська, яке окуповало Львів. Власне треба відзначити, що 
воно таки не захопило Львова приступом, йому допомогло у самому Львові поль-
ське населення, що чинило диверсії проти українського війська. Тому україн-
ська армія сама відступила зі Львова. У пісні народ докоряє Д. Вітовському, вій-
ськовому міністру ЗУНР, що він дозволив відступ і впустив поляків до Львова. До 
речі, рішення про цей відступ прийняв керівник Начальної Команди полковник 
Г. Стефанів8, а Д. Вітовського згадано, очевидно, тому, що він був більше знаний 
у колах стрільців.
7 Стрілецькі пісні / Упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О. Кузьменко. – Львів: Інститут народо-
знавства НАН України, 2005. – С. 353.
8 Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. – Львів: Каменяр, 1990. – С. 82.
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Експресивні елементи народносатиричного змалювання окупації містяться 
у строфі:

А вклятий ворог зібрав всі сили,
Просяк з Парижа кляті ґалєри.

Аби у всій повноті зрозуміти зміст і сатиричну суть цих слів, особливо остан-
нього рядка, потрібно розкрити їхнє історичне підґрунтя. Водночас певні труд-
нощі створює нам семантично затемнене й незрозуміле слово «просяк». Шкода, 
що записувачка не з’ясувала у виконавців його значення й не зазначила у при-
мітці. Можливо, не мала для цього змоги. Ми ж схильні вважати, що за логікою 
змісту це слово мало б звучати як «притяг» чи «просив». А йдеться тут про поль-
ське військо, що його в народі називали «ґалєри», «ґалєрчики» від прізвища їх-
нього командувача, генерала Юзефа Ґаллєра. Створена у Франції з польських 
емігрантів країн Заходу, ця вісімдесятитисячна армія, добре озброєна і вишко-
лена, призначалася Антантою для бойових дій із Німеччиною, а потім проти 
більшовиків9. Проте польське керівництво вдавалося до найганебніших заходів, 
аби для війни із ЗУНР випрохати допомогу у США і країн Антанти. І голова 
польського уряду Ігнацій Падеревський, і головнокомандувач армії Юзеф Піл-
судський ввели в оману західних державних діячів, що Українська Галицька Ар-
мія є більшовицькою, що українці і більшовики порозумілися, аби атакувати по-
ляків10. Саме таким несправедливим шляхом вони домоглися, що армію Ґаллєра 
було віддано у розпорядження Польщі для анексії території ЗУНР.

Ця коротка історична довідка дає зрозуміти, за що саме гостро висміювала 
народна пісня ворожу політику міжвоєнної Польщі й армію Ґаллєра зокрема. 
Тому в текстах піснь у художній спосіб викрито й осуджено їхню агресію і під-
ступні дії, висміяно невміння ведення війни й здобуття перемоги. В очах україн-
ців польське військо хоч і перемогло в війні, але зате програло морально, а тому 
опинилося в жалюгідній з погляду народу ситуації, бо здобута у ниций спосіб 
перемога не матиме жодної історичної перспективи. Серед українців здавна ці-
нувався рівний і чесний герць, де переможець проявляє милість до переможено-
го, а переможений визнає поразку й покладається на милість переможця. Тому 
для національного характеру, як зазначають дослідники Ю. Липа11, М. Орлик12, 
Г. Ващенко13, значною мірою характерні почуття гідності й бойової доблесті, 
культ лицарства.

На елементи сатиричного змалювання у діях польського вояцтва натрапля-
ємо також в окремих варіантах відомої стрілецької пісні «А в неділю рано, ще 
сонце не сходить». Цей твір активно побутував упродовж тривалого часу і при 
цьому в силу певних історичних обставин зазнав численних варіацій, видозмін, 
трансформацій мотивів із постійною їх актуалізацією через зв’язок із наступни-
ми подіями.

Наявні у нас відомості дають усі підстави стверджувати, що першоваріант 
цієї народної пісні з’явився ще під час Першої світової війни у середовищі укра-
їнських жовнірів австрійської армії після того, як австрійське командування на-
весні 1915 р. віддало росіянам Перемишль із усіма його фортифікаційними спо-

9 Литвин М., Науменко К. Історія... – С. 96–97.
10 Там само. – С. 96.
11 Див.: Липа Ю. Призначення України. – Львів: Просвіта, 1992.
12 Орлик М. Ідея і чин України. – К.: Українська видавнича спілка, 2001. – С. 27–28.
13 Ващенко Г. Виховний ідеал. Підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків (Третє видання). – 
Полтава: «Полтавський вісник», 1994. – Т. 1. – С. 124–126.
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рудами14. Основними мотивами цієї пісні є жаль за окопами, що їх цілу зиму 
копали, а за годину змушені покинути, а також дорікання воякам, що вони без 
бою віддали суперникові рідний край.

Дещо згодом подібна ситуація повторилася у польсько-зунрівській війні, 
коли українське командування без вагомих підстав віддало наказ залишити 
Львів, пісня трансформувалася як відображення саме цих подій. Власне у варі-
антах пісні, прив’язаних хронологічно до цієї війни, і простежуємо елементи са-
тиричного змалювання польських жовнірів. Досить виразно це проявляється у 
варіанті з Опілля:

В неділю раненько, ще сонце не сходить – 
Зібрав поляк банду тай на нас надходить.15

Гнівний осуд дій міжвоєнної Польщі у цьому творі проявляється на кількох 
рівнях, які, проте, органічно поєднані в одну цілісність. Найперше – це так звана 
вояцька неповага до свого збройного супротивника, з яким доводиться воювати 
і від якого треба захищатися, щоб самому від нього не загинути. Вона є адек-
ватним породженням психоемоційного стану, що виникає під час кожної війни. 
Далі йде сатиричне викриття, викликане загарбницькими діями польського вій-
ська, яке зображене не просто звичайним супротивником на полі бою, а підступ-
ним ворогом, що прийшов плюндрувати і грабувати рідний край. Ці глибоко 
вмотивовані негативні почуття трансформуються в прагнення свободи й гіднос-
ті, які спонукають до безстрашного і героїчного опору. І нарешті ще один рівень 
сатиричного ставлення до чужинців викликаний їхніми, позбавленими гідності 
й військової честі, способами ведення бойових дій. У тексті пісні це зазначено 
досить коротким висловом «Зібрав поляк банду». Для перших реципієнтів пісні 
цих слів було цілком достатньо, аби усвідомити, про що йдеться, сучасному слу-
хачеві це не зовсім зрозуміло.

Йдеться про те, що в бойових діях із ЗУНР, особливо в боях у Львові, між-
воєнна Польща, крім регулярної армії, різним чином широко використовувала 
і польське цивільне населення. Відомо, що вояцька честь кожної цивілізованої 
армії – а такою і була збройна сила ЗУНР – Українська Галицька Армія – не до-
зволяла їй стріляти у цивільне населення. Це гуманне почуття використовувало 
польське командування, організовуючи із невійськових людей угрупування, що 
підступно шкодили нашим воякам зтилу. До цього залучали також жінок і дітей 
як живий щит. Крім того, до ведення бойових дій тогочасне польське команду-
вання заохочувало кримінальний, асоціальний елемент, так званих батярів, які 
водночас займалися грабунком і розбоєм. Про це можна дізнатися з відомих іс-
торичній науці мемуарних джерел16.

У цій же пісні, як і в попередньому фольклорному творі про Д. Вітовського, 
також зустрічаємо саркастичне твердження, що Україну просто віддали міжво-
єнній Польщі:

Чи ви, хлопці, спали, чи ви в карти грали, 
Що ви Україну полякам віддали?17 

14 Луньо Є. Козацькі пісні з Надсяння: питання генези і динаміки розвитку // Міфологія і фольклор. – 
2009. – № 1 (2). – С. 25–26.
15 Стрілецькі пісні / Упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О. Кузьменко... – С. 354.
16 Див.: Гуцуляк І. Перший листопад 1918 року на західних землях України. – К.: Либідь, 1993.
17 Стрілецькі пісні / Упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О. Кузьменко... – С. 355.
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В контексті усього художньо-поетичного змісту твору це запитання водно-
час суттєво применшує значення і роль тогочасного польського війська. Мов-
ляв, воно не може вважати себе справжнім переможцем, бо противник сам від-
дав йому перемогу. Цей ефективний сатиричний прийом у загальній текстовій 
канві піснетвору візуально є ніби й не надто помітним, проте досить дієвим на 
підсвідомому психоемоційному рівні.

Ще одна, третя група варіантів проаналізованої пісні акцентує увагу на ві-
дображенні історичних подій про союз Головного отамана УНР С. Петлюри з 
поляками. В одній із цих пісень, що її автор цієї статті записав на Яворівщині, 
також зустрічаємо хоча і епізодичний, але художньо досить промовистий образ 
чужинців

Москалів поб’ємо, а ляхів подусим,
Свою Україну ми здобути мусим.18

У деяких народних піснях гостро засужуються представники міжвоєнної 
Польщі за нелюдське ставлення до полонених і ув’язнених українців. Наглядно 
і промовисто це відтворено у такому варіанті твору:

Ми по таборах і тюрмах
Карались довгі годи,
За тебе, рідний краю наш, / 2 рази
За тебе, наш народе.

Тухоля, Домб’є і Берез,
Діброва і Бригідки
На страшний суд прийдуть колись / 2 рази
Як достовірні свідки.

І скажуть правду в очі всім,
Хто нас карав без права,
І буде радість вмісто сліз, / 2 рази.
А замість ганьби – слава.19

У цій пісні сатиричними засобами народ висміяв своїх кривдників за тюрем-
ні муки, гнівно звинувативши їх у масових і жорстоких політичних репресіях. 
Тогочасна польська держава тут змальована як тюрма для українського народу, 
в якій у таборах і тюрмах тривалий час карають не якихось розбійників, а патрі-
отів і захисників рідного краю, які терплять тяжкі муки.

Це звинувачення політики міжвоєнної Польщі опирається на конкретну істо-
ричну основу. Документально засвідчено існування реальних концентраційних 
таборів і тюрем, у яких після українсько-польської війни 1918–1920 рр. перебу-
вали українські полонені й інтерновані вояки. Тогочасну польську владу народ 
звинувачує у тому, що вона жорстоко й нелюдяно поводилася з полоненими та 
інтернованими, які згідно з загальним міжнародним правом не були злочинця-
ми, тому до них у цивілізованому світі ставилися неагресивно. Вважаючи себе 
представником культурної європейської спільноти, міжвоєнна Польща, як пра-
вова держава, трактувала безбройних українських вояків всупереч нормам між-
народного права. Ті, хто пройшли фізичний і моральний терор цих таборів, ли-

18 Записав Є. Луньо 17.06.1996 р. у с. Наконечне Друге Яворівського р-ну від Гули Катерини, 1918 р. н. 
– Домашній архів Є. Луня.
19 Стрілецькі пісні / Упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О. Кузьменко... – С. 181.
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шили чимало спогадів про тяжкі випробування і муки, які довелося їм пережити. 
Пам’ять про ті страхіття ще й донині збігається у народній оповідній традиції, 
хоча з того часу змінилося уже три покоління. Як приклад, наведемо два неве-
ликі матеріали з Яворівщини: «Поляки не давали їсти, морили голодом, наші люди 
вмирали, як мухи. Їсти ся хотіло, що вже не можна було витримати. Кажут собі мої 
тато: «Чекай, завтра спробую землю їсти, може щось даст». Прийшлося – врано взяли 
жменю землі, зачали їсти – та де, не дасться їсти, нічо не помогло. Думают: «Певно 
прийдеся вмерти», – але якось їм дав Бог і не вмерли, як другі»20. І ще один сюжет: «Мої 
тато були хлоп здоровий, високий, важили вісімдесять кіля. Але два рази вони важили 
іно трийцять кіля. Перший раз, як прийшли з польського полону. То вони навіть не 
могли іти, по них десь там їхали і їх привезли. Вони ще тоді були молоді і якось з того 
вийшли, віджили. А другий раз важили трийцять кіля – як їх москалі випустили з ла-
геру. Там вже виділи, що вони будут вмирати, тай відпустили їх. Прийшли тато тай 
незадовго вмерли»21.

На противагу реальній безправності українці у своїх народнопоетичних ві-
зіях очікували над кривдниками найбільш справедливий – божий, причому в 
найвищій його інстанції – Страшний суд. Свої земні страждання і муки українці 
у майбутньому компенсують тим, що на цьому процесі вони стануть достовір-
ними свідками спрямованими проти них свавілля й жорстокості. Українцям не 
йдеться про помсту і кару (у тексті про них нічого не згадано), йдеться лише про 
справедливість. Така постава й позиція українців демонструє їх духовну й мо-
ральну вищість над своїми мучителями, що для останніх є досить дошкульним 
докором, бо демонструє їхню моральну нижчість і духовне безсилля.

У таборах і тюрмах польська держава початку ХХ ст. фактично чинила при-
хований геноцид над українським народом, травмуючи морально і винищуючи 
фізично його найкращих молодих представників, якими були ті, хто воював за 
свободу і державу. У такий спосіб міжвоєнна Польща хотіла спинити розбуджені 
національно-визвольні аспірації українців.

Ця пісня, що виникла як поетична реакція на злочинне і нелюдське ставлен-
ня до українських полонених й інтернованих вояків, будучи досконалою у сво-
їй художньій формі, надалі трансформувалася у гнівне таврування тогочасного 
польського режиму і жорстоких репресій проти мирного населення, яке рішуче 
бралося обстоювати дане кожному Богом право на свободу. Такі ж безчинства, 
але над політв’язнями: інтеліґенцією, робітниками, селянами, чинитимуться піз-
ніше у концентраційних таборах Берези Картузької, Явожна.

Одною з досить поширених форм політичних репресій із боку польського 
війського режиму 1920–1930 рр. проти українців була офіційна заборона уро-
чисто вшановувати могили українських вояків. Саме з цього часу у народному 
середовищі широко розвинувся започаткований ОУН культ стрілецьких могил 
із метою всенародної глорифікації та героїзації стрільців, що полягли за Україн-
ську Державу22.

Найбільші урочистості відбувалися у час Святої Трійці, що в народі назива-
ють Зеленими святами. Основним дійством цього культу був масовий похід із 
церковною процесією до реальних чи символічних могил стрільців, покладан-
ня вінків, відправляння заупокійних служб, виголошення патріотичних промов, 
20 Записав Є. Луньо 12. 08.2005 р. у с. Новосілки Яворівського р-ну від Майстришина Анатолія, 1931 р. н. 
– Домашній архів Є. Луня. 
21 Записав Є. Луньо 22.09.2005 р. у с. Чернилява Яворівського р-ну від Момрик Пелагії, 1926 р. н. – До-
машній архів Є. Луня.
22 Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. – Мюнхен-Лондон-Нью-Йорк, 1968. 
– Т. 1. – С. 130.
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співання пісень. При цьому польська поліція стежила, щоб на ці могили не по-
кладали вінків, особливо вояцьких – із дубового листя, мученицьких – тернових, 
прикрашених червоними маками – символами крові і тризубами. У народній 
оповідній традиції, як засвідчили результати наших польових досліджень, ще 
й до сьогодні збереглася велика кількість народних оповідань і переказів про 
сутички молоді з поліцією, яка намагалася відібрати і знищити їм вінки, про те, 
як доводилося хитрувати з поліцію, несучи ці вінки із села до міста польовими 
стежками чи ховаючи під одежею, тощо.

Події, пов’язані з забороною польської влади вшановувати могили полеглих 
стрільців, відображені, хоча й рідше, і в народнопісенних творах. Один із таких 
текстів, що його записала О. Кузьменко, виник й побутував на Гуцульщині:

В Надвірній могила квітками ся вкрила,
Наша Україна ручки заломила.

В понеділок рано дзвони задзвонили,
Сторожі довкола цвинтар обступили.

Одні говорили, другі ся радили, 
Щоби на могилу братство не пустили.

Пан комісар каже: «Треба уважати,
Бо йдуть на могилу вінці закладати».

Дзвони  задзвонили стрільцям вічну пам’ять,
Вже нашу четарку вкраїнську провадять.

Четарку провадять, друзів арештують,
До тюрми саджають і там їх катують.

Пам’ятайте, люди, ті Зелені свята,
Як нас розганяли, як тії соколята.23 

На відміну від багатьох стрілецьких пісень, де при змалюванні польського 
війська натрапляємо на чимало дошкульної та гострої сатири, тут про своїх крив-
дників не сказано ні одного лихого, емоційно забарвленого слова. У поетично-
му відношенні таке ставлення до поляків має значний художньо-психологічний 
ефект.

Негативне ставлення до агресивних дій представників міжвоєнної Польщі у 
цьому творі показано через художній прийом бінарної опозиції, зокрема через 
протиставлення «добрих» і «поганих». І ті, й інші є учасниками однієї події, але 
кожна сторона діє цілком протилежно, має різні цілі й викликає у реципієнта 
контроверсійне враження й оцінку.

Стрижнем сюжету цієї пісні є гострий конфлікт між поневоленими і поне-
волювачами у моральній і духовній площині. Культ предків, вшанування по-
мерлих належить до найважливіших моральних чеснот і в християнському, і в 
загальнолюдському вимірах. Тим більше, коли йдеться про загиблих на війні. У 
цивілізованих суспільствах із честю ставляться навіть до загиблого на полі бою 
супротивника.

І от українці у всій своїй людській і християнській гідності ідуть пошанувати 
тих, хто добровільно пожертвував за них своє молоде життя у збройній боротьбі. 

23 Стрілецькі пісні / Упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О. Кузьменко... – С. 437.
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З погляду найвищих духовних цінностей такий високогуманний і глибокохрис-
тиянський чин слід тільки вітати. Але тогочасна польська владна верхівка роби-
ла якраз навпаки – чинячи насильство і брутально це забороняючи. Цим вона 
поставила себе поза культурою і цивілізацією, виказуючи свою справжню суть. 
Цей факт тим більше є промовистим, коли сприймати його в контексті інтесив-
ної великодержавницької ідеології міжвоєнної Польщі з її культурною вищістю 
над українцями.

Ще один сюжет, у якому для зображення агресивних намірів тогочасного 
польського війська народна пісня послуговується засобами сатири – представ-
лене у мотиві «воювання» з мертвими, в якому передано страх чужинців перед 
мертвими вояками, що вже поховані в могилах. У такий оригінальний художній 
спосіб змалювано психічну агресію воюючої сторони, а плюндрування памятних 
місць і вінків для померлих свідчить про її моральне звиродніння та духовну 
пустоту.

Тут треба додати, що до осквернення пам’яті полеглих, руйнування їхніх мо-
гил вдавалися також московські самодержавці, про що писав Т. Шевченко у відо-
мому вірші «Розрита могила». Наслідували їх і московсько-комуністичні пропо-
відники. Про один із таких фактів, коли в селі Рогізне на Яворівщині за наказом 
із райкому комуністичної партії військовослужбовці розрили символічну моги-
лу, а хрест порубали і спалили, було складено народну пісню «Сумні, невеселі у 
Рогізні свята»24, яку записав автор цієї статті.

Ще один аспект сатиричного змалювання в народній пісні дій представників 
міжвоєнної Польщі – це зосередження уваги на образі художнього героя, який 
зневажає християнські чесноти і чинить святотатство. У тексті це зображено 
контрастним протиставленням двох сюжетних подій: «...дзвони задзвонили» і 
«довкола цвинтар обступили», «на могилу братство не пустили». У християн-
ській традиції звук дзвона асоціюється із могутньою спонукальною дією до по-
зитивних і благих дій, він очищає і облегшує душу, закликає її до молитви, до 
добра. Тим часом нерозуміння святості дзвону виступає художнім засобом нега-
тивної характеристики вчинків однієї зі сторін протиставлення.

Ще одна художня антитеза з народної пісні: з одного боку, звучить «стрільцям 
вічна пам’ять», а з іншого – «друзів арештують». Знову два протилежні чини, які 
по-різному репрезентують і характеризують обидві сторони. Українці викону-
ють заупокійну молитву, а польські жовніри їм перешкоджають, чим фактично 
допускаються святотатства. Причому роблять це у брутальний спосіб, за допо-
могою репресивних органів – поліції. До речі, релігійний, а також атеїстичний 
гніт для української нації був явищем досить поширеним і знайшов своє осуд-
ливе відображення у численних народних піснях. Так, зокрема, у пісні-молитві 
«Боже Великий, Творче всесильний» співається:

Люд у кайданах, край у руїні,
Навіть молитись ворог не дасть»25.

Отож людей, що ані згідно з жодною статтею кримінального права, ані з по-
гляду здорового глузду ніякого злочину не чинили, а лише прийшли у своїй 

24 Записав Є. Луньо 21.03.1996 р. у селі Рогізне Яворівського р-ну від Воловецького Івана, 1940 р. н., Во-
ловецької Пелагії, 1939 р. н., Заставної Мирослави, 1941 р. н., Яреся Івана, 1916 р. н., Сасик Катерини, 
1919 р. н. – Домашній архів Є. Луня.
25 Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940–2000-х років (Історико-фольклористичне дослідження). – 
Львів: Галицька видавнича спілка, 2003. – С. 331.
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християнській смиренності вклонитися мертвим, «до тюрми саджають і там їх 
катують». Зрозуміло, що такі беззаконня й свавілля стосовно цих людей допус-
кають також тому, що в них вбачають майбутніх потенційних борців за само-
стійність українського народу. У поетичному аспекті ці політичні мученики асо-
ціюються із християнськими мучениками, що їх церква проголосила святими. А 
супротивну сторону при цьому асоціативно прирівнюють до мучителів-поган.

Отже, стрілецькі пісні подають розлогу сатиричну картину агресивної оку-
паційної політики міжвоєнної Польщі стосовно України. І що важливо – завдяки 
своїй фольклорній природі вони характеризуються активним і тривалим побу-
туванням у широкому народному середовищі, що спричинило до вироблення 
у масовій уснопоетичній свідомості стійкого сатиричного стереотипу чужинця-
кривдника.

sаtire on the Poland in the Period between 
Two World Wars  in the sich Riflemen’s  
songs
Yevhen lUnIo

The Riflemen of Sich’s songs in their perfect poetic form provide an extensive satirical picture of the aggressive 
invasion policy of the inter-war of Poland towards Ukraine. The folk-and-poetic political satire of the Ukrainians on the 
Polish enslavers in the first half of the 20th c., on the one hand, rests on the solid achievements of the previous centuries, 
on the other – however –has elaborated new original means and devices of satirical poetic techniques to optimally meet 
the adequate reflection on that epoch’s reality. Owing to its folklore nature it is distinguished by an extremely active 
and durable functioning in the broad national milieu, which brought about the development in the mass oral-and-poetic 
consciousness of stable satirical stereotypes of foreign invaders.

Keywords: folklore satire, political folklore, Sich Riflemen’s songs, satire poetics.

Сатира на межвоенную Польшу  
в стрелецких песнях
Евгений ЛУНЬО

Стрелецкие песни в высокохудожественной сатирической форме отображают агрессивную оккупационную 
политику межвоенной Польши по отношению к Украине. Народнопоэтическая политическая сатира украинцев 
на польских поработителей первой половины ХХ в., с одной стороны, опирается на достижения предшество-
вавших веков, а с другой, – развивает новые оригинальные средства и приемы сатирической поэтики, наиболее 
адекватные отображению действительности того времени. Благодаря своей фольклорной природе политичес-
кая сатира на протяжении длительного периода активно бытует в широкой народной среде, что привело к 
появлению в массовом сознании устойчивых сатирических стереотипов об иностранных захватчиках.

Ключевые слова: фольклорная сатира, политический фольклор, стрелецкие песни, поэтика сатиры.
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Автор статті розглядає час і простір як важливі та невід’ємні складники думової оповіді, а також зазна-
чає, що відтворення епічного і ментального різновидів думового часу здійснюється за допомогою активізації 
текстово-образних універсалій. Час у народних думах нерозривно пов’язаний із простором. Разом вони творять 
символічно-узагальнений континуум. Думовий простір і час є фрагментом мовної і, разом із тим, фольклорної 
картини світу українців. Думовий епічний простір і епічний час вимірюється етнокультурними величинами, 
що безпосередньо пов’язані з дійсністю, а також історико-героїчними, політичними, соціальними чинниками.

Ключові слова: час, простір, семантика, думи, фольклор, оповідь.

Час і простір – універсальні категорії, що харак-
теризують буття. Поняття часу і простору роз-

глядають і природничі, і гуманітарні науки – відповідно до ракурсу дослідження 
– аналіз часу і простору представлено у філософії, філології (мовознавстві і літера-
турознавстві), семіотиці, етнографії тощо.

Філософські вчення визначають не просто зовнішній зв’язок часу і простору 
з матерією, що перебуває у русі, а й уважають, що рух є сутнісною ознакою часу і 
простору і що, відповідно, матерія, рух, час і простір невіддільні одне від одного. 
Дослідження фізиків (теорія відносності Ейнштейна) засвідчили, що час і простір 
існують не самі по собі, відірвано від матерії, а перебувають у такій універсальній 
взаємодії, в якій вони втрачають самостійність і є сторонами єдиного і різноманіт-
ного цілого.

Простір виражає порядок розташування одночасно існуючих об’єктів. Час же – по-
слідовність існування змінних явищ, що почергово змінюють одне одного.

З погляду семіотики, час – «спосіб розташування знаків, взаємодія знаків минулого 
і майбутнього в знаках теперішнього. Хоча час безперервний, він не лінійний – має 
здатність пульсувати. Можливе тимчасове відродження минулого і тимчасове настан-
ня майбутнього, тобто знаки теперішнього здатні здійснювати свій вплив на минуле, а 
також відчувати їх вплив. Тому можливий вплив людини-знака на сприйняття історії 

МОВА – МІФ – ФОЛЬКЛОР

1 Григорьев Б., Чумакова В. Лексикон семиологии. Теория знаков в терминах, понятиях, именах: Уч.-справ. 
пособие. – Владивосток, 2002. – С. 22.
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і майбутні події»1.
Автори навчально-довідкового видання «Лексикон семіології» Б. Григор’єв і В. 

Чумакова простір не зараховуть до знакових одиниць, із чим не можемо погодитися 
(пор., наприклад, знаковість таких номенів із просторовою семантикою, як рай, пекло, 
тайга, Соловки тощо).

Отже, час і простір – реальні ознаки буття, універсальні категорії всесвіту. Світо-
будова вимірюється у часопросторових параметрах. Так само й тексти пов’язані з ча-
сопросторовими характеристиками. Якщо стосовно дум, то враховуємо час і місце їх 
виникнення, з одного боку, а також час і місце описуваних подій в аналізованих творах 
– з другого. Таким чином, часопростір стосовно художніх текстів відзначається подвій-
ною характеристикою.

Час і простір у власне лінгвістичному (теоретичному) аспекті як текстові катего-
рії розглядали І. Гальперін (1981) (проблема текстового континууму), О. Бондар (1986) 
(лінгвістична категорія часу і реальний час), С. Соколова (1995) (час та його відобра-
ження у граматичних категоріях дієслова), О. Кардащук (1997) (семантичне поле «про-
стір» (на матеріалі прикметників)), О. Федик (2000) (просторове і часове членування 
дійсності з допомогою мови), О. Виноградова (2001) (функціонально-семантична ка-
тегорія локативності у мові), О. Костюк (2001) (час у мовній картині світу людини), 
О. Селіванова (2002) (континуум дискурсу).

Часопростір у художніх творах (теоретичний і практичний аспект) перебував у колі 
наукових зацікавлень таких учених, як Л. Лисиченко (1997), І. Богданова (1998), Т. Скор-
бач (1997), М. Бахтін (1998), Н. Постникова, С. Рудь (1998), Н. Копистянська (2002), Л. Па-
насюк (2003), С. Шуляк (2004), В. Кант (2005), Н. Потреба (2005), М. Шведова (2008).

Фольклорний простір і час (фольклорний хронотоп, фольклорний континуум) 
розглядали Г. Цив’ян (1973), С. Неклюдов (1972) – час і простір у билинах, С. Адоньоєва 
(2000) – час і простір у чарівній казці, О. Селіванова (2004) – просторова орієнтація у 
фраземах.

Художній часопростір у мовній картині світу 
фольклорного дискурсу

Хронотоп – «взаємозв’язок часу і простору в художньому творі, неповторний образ-
ний світ, створений авторовою уявою й утілений у тексті твору. Хронотоп відображає 
розміщення матеріальних об’єктів, послідовність подій, учинків, героїв, змін у їхніх 
характерах, світогляді тощо. Розімкненість, цілісність, неповторюваність чи цикліч-
ність хронотопу визначають своєрідність композиції твору, специфіку змальовуваної 
в ньому дійсності, особливості концепції людини, автора тощо»2.

Спорідненими поняттями до терміна хронотоп у літературному тлумаченні є хро-
ніка, хронограф, хронографія, хронологічний, хронологія [МФЕ 2007: 434-435].

За О. Селівановою, континуум – «текстова категорія, представлена рухом подій у 
тексті в часі та просторі, певною послідовністю ситуацій, на якій ґрунтується текстова 
композиція»3.

Механізм континууму описав І. Гальперін (1981). Він розглянув континуум як 
синтез когезії і перервності, що композиційно порушує послідовність і логічну ор-
ганізацію повідомлення за рахунок відступів від теми, часових і просторових зсувів. 
Виокремлюють фабульний і сюжетний континуум: фабульний – лінійний, логічний 
і послідовний, відповідає часовому плину (хронології подій) і зміні просторових па-
раметрів; сюжетний вибудовується в тексті згідно з авторським задумом. Континуум 
підпорядкований категорії стагнації (уповільненню або призупиненню руху дії за до-
помогою введення ліричних відступів, пейзажів, ретроспекції або проспекції) та про-
гресії (безперервності руху дії, послідовного перебігу подій у часі та просторі).

Згідно з теорією наратології, у структурі оповіді треба виділяти простір [Ткачук 

 
М О В А  –  М І ф  –  ф О Л Ь К Л О Р

2 Мала філологічна енциклопедія / Уклали: О. Скопненко, Т. Цимбалюк. – К., 2007. – С. 435.
3 Селиванова О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія. – Полтава, 2006. – С. 265.
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2002: 113], просторову форму [Ткачук 2002: 113] та час [Ткачук 2002: 155], час історії [Тка-
чук 2002: 155], час розповідання [Ткачук 2002: 155], часову тривалість [Ткачук 2002: 156], 
часове з’єднання [Ткачук 2002: 156], протяжність [Ткачук 2002: 114], дискурсивний час [Тка-
чук 2002: 35],  швидкість [Ткачук 2002: 158],  хронотоп [Ткачук 2002: 153-154].

Художній час і художній простір – «найважливіші характеристики художнього об-
разу, що забезпечують цілісне сприйняття художньої дійсності і організують компози-
цію твору»4.

«Літературний поетичний образ, фольклорно розгортаючись у часі (як послідов-
ність тексту), своїм змістом відтворює просторово-часову картину світу, причому в її 
символічно-ідеологічному, ціннісному аспекті»5.

Хронотоп у фольклорі виступає одним із обов’язкових художніх компонентів усного 
твору; він пов’язаний і з особливостями сприйняття реальної дійсності і з принципами 
її відображення у мистецтві. Хронотоп характерний для всякого образу, оскільки образ 
постає у невіддільних один від одного просторово-часових зв’язках і відношеннях: про-
сторові зображення передаються через дії в часі, а час розгортається в певному просторі. 
Простір і час – основні категорії картини світу, яка протягом багатовікової історії наро-
ду змінювалася і багаторазово закріплювалася в усній поетичній традиції різних епох. 
У давніх жанрах, як відзначав В.Пропп, «загального уявлення про час немає. Так само, 
як є тільки емпіричний простір, є тільки емпіричний час, що вимірюється не числами, 
днями і роками, а діями героїв. Тільки стосовно цих дій час існує як реальний фактор 
оповіді, але жодної ролі сам по собі він не відіграє»6. З часом і простором пов’язані уяв-
лення про космічну і земну природу, життя і смерть, а також численні прикмети, во-
рожіння, замовляння, перестороги, заборони та інші способи регламентації людського 
побуту і буття. Магія простору і часу проникла у фольклорні тексти: казки, загадки, 
замовляння, плачі, демонологічні оповідання, у різноманітні пісні (колядки, веснянки, 
хороводні та ін.). Обрядовий час, найважливіший структурний компонент народних об-
рядів, поєднав у собі побутовий (етнографічний) і поетичний (фольклорний) хронотоп. 
С. Толстая відзначила: «Для народної традиції характерне просторове сприйняття часу 
(хронотоп): минуле мислиться як таке, що знаходиться позаду, а майбутнє – попереду; 
для позначення часу і місця використовуються одні й ті ж слова, пор. полудень – південь, 
північ – північ і т. д. Дослідниця вважає, що традиційна слов’янська картина світу являла 
собою лінійно-циклічну модель: у ній поєднувалися міфологічне (циклічне) та історич-
не (лінійне) сприйняття хронотопу. «Універсальним інструментом структурування і по-
значення річного часу є народний календар, що надає безперервному природному часу 
характеру дискретної реалізованої системи (суворе чергування святкових днів і буднів, 
періодів посту і м’ясоїду, добрих і злих днів і т. д.)»7.

Фольклорні часопросторові виміри відрізняються від літературних хронотопів. 
Вони змінюються в різних жанрах, видах і поетичних родах усної творчості, зумовлені 
побутуванням творів (обрядові і необрядові). Як підкреслив Д.Лихачов, у фольклорі 
зображення часу, виконання і поетика «перебувають у взаємозалежності»8. В усних на-
родних творах немає автора як структурного елемента, тому в них немає авторського 
часу й індивідуального авторського стилю. У фольклорі наявний тип узагальненого 
відтворення дійсності. Художній час і простір – безособові, пов’язані з родом і жанром, 
типом композиційної структури і відзначаються традиційними лексичними нормами. 
Специфіка фольклорного хронотопу закорінена в наслідуванні дуже давніх художніх 
традицій. У фольклорних творах наявні закам’янілі структури, наприклад, білий світ, 
що зберігають в своїй глибині давні уявлення про нерозривність часу і простору.

У фольклорному хронотопі пропонуємо розділяти епічний простір і час, ліричний 
простір і час, казковий простір і час, думовий простір і час, простір і час балад, загадок, 

4 Литературный энциклопедический словарь. – Москва, 1987. – С. 487.
5 Там само. – С. 487.
6 Пропп В. Фольклор и действительность. – М., 1976. – С. 95.
7 Славянские древности: этнолингвистический словарь. – Т. 1. – М., 1995. – С. 449.
8 Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. – Ленинград, 1971. – С. 277.
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прислів’їв і приказок, замовлянь тощо.
Фольклорний простір може бути відкритий (у полі, у небі, на дорозі) і замкнутий, 

чітко окреслений, звужений (у хаті, у світлиці, під вікном, під дверима); конкретизова-
ний (поле – у полі, у поле, з поля, біля поля) і неконкретизований (далеко-далеко, високо-
високо).

Фольклорний час у свою чергу кваліфікуємо або як визначений, відносно конкре-
тизований (у неділю, до схід сонця на зорі), або як невизначений приблизний (колись дав-
но). Абсолютно визначений час у фольклорних творах відсутній.

Фольклорний простір і фольклорний час – художньо-образні, естетично наповнені 
величини; фольклорний хронотоп безпосередньо пов’язаний з ментальністю народу. 
В. Жайворонок час і простір справедливо зараховує до знаків української етнокульту-
ри, розглядаючи, наприклад, час як «тривалість існування явищ і предметів, яка вимі-
рюється століттями, роками, місяцями, годинами, хвилинами і т. ін.»9. В. Жайворонок 
виділяє такі етнономени на позначення часового виміру, як: зоряний час, добрий час, 
недобрий час та ін.10.

За В. Жайворонком, простір як етнокультурема – «вільний, великий обшир; просто-
рінь; у народних піснях – символ волі, а отже, й щастя, розкоші як його різновиду»11.

Таким чином, фольклорний хронотоп є складником художнього хронотопу; у 
свою чергу фольклорний хронотоп відзначається своєрідними рисами, зумовленими 
насамперед жанром усних творів національної словесно-образної творчості.

Провідною ознакою фольклорних текстів є те, що опис подій у них часто почина-
ється з вказівкою на часопросторові координати. Порівняймо, наприклад, зачини:

– казок:  Колись було не так, як тепер: колись усякі дива робилися на світі; колись і самий 
світ не той був, що тепер... Тепер нічого того нема... (УНКЛА 1989: 79); У одному селі жив 
сирота Іванко (УНКЛА 1989: 73), В якомусь-то царстві, в якомусь государстві жив собі дуже 
багатий пан (УНКЛА 1989: 113);

– веснянок і гаївок: Ой по горі лен, лен, По долині мак, мак (УНП 1963: 45), При долині 
мак, при широкій мак (УНП 1963: 45), Посіяв я горошок на зеленій нивці (УНП 1963: 47), Ой 
шум ходить по діброві (УНП 1963: 51), Ой на горі жито (УНП 1963: 57), На городі вільха 
(УНП 1963: 65), Ой бриніли ключі з ночі Понад наші чорні очі (УНП 1963: 70), Ой піду ж 
бо я аж  до Любліна (УНП 1963: 72);

– русальних пісень: Стояла Марина на межі (УНП 1963: 241), Не ламайте калиночки 
в лузі (УНП 1963: 242), Ой у полі дві тополі (УНП 1963: 244), Пишна ґаздинонька, пишна 
на воротонька вийшла (УНП 1963: 249); 

– петрівчаних пісень: Ой у лісочку на дубочку (УНП 1963: 263), За городом квітки 
в’ються (УНП 1963: 264), Ой там, у полі (УНП 1963: 267), Ой на ставу, на ставу (УНП 1963: 
268);

– у косарських та гребовицьких піснях: Вийшли в поле косарі (УНП 1963: 286), Ой 
косить хазяїн да на луці сіно (УНП 1963: 286);

– купальських пісень: На Івана на Купала (УНП 1963: 307), Проти Івана сонце грало 
(УНП 1963: 308), У вишневому садочку (УНП 1963: 309), Піду в садочок (УНП 1963: 317), Та 
ходила дівчинонька по межі (УНП 1963: 326), На городі чорнобиль (УНП 1963: 331), А пла-
вала ладочка під млином (УНП 1963: 339), Ой в городі, ой в холоді (УНП 1963: 338);

– жниварських пісень: А вже сонце за двір вийшло (УНП 1963: 374), Наша пані пиш-
на за ворота вийшла (УНП 1963: 413);

– зачини колядок і щедрівок: У цьому дворику, як у вінку (УНП 1963: 419), Ой в чис-
тім полі там плужок оре (УНП 1963: 425), Ой в чистім полю та на Дунаю (УНП 1963: 429), 
Ой серед села нова світлонька (УНП 1963: 434), На горі, горі, при монастирі (УНП 1963: 
442), Що коло моста калинового (УНП 1963: 443), Ой в ліску, ліску, на жовтім піску (УНП 
1963: 455), Ой у городі, у частоколі (УНП 1963: 470);

– колискових пісень: Ой ходить сон коло вікон (УНП 2003: 145), Ходить сонко по до-

9 Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К., 2006. – С. 635.
10 Там само. – С. 635.
11 Там само. – С. 487.
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лині (УНП 2003: 146);
– пісень про кохання (весільних тощо): Коло млина кременина (УНП 1986: 89), Да чи 

я в темнім лузі, гей, не калина (УНП 1986: 89), Ой виїду я за ворота, стану між орлами 
(УНП 1986: 86), Ой у полі сосна штири роки росла (УНП 1986: 315), У тихому Дунаєві ви-
мивалася (УНП 1986: 280), Ой там при долині, там при конюшині (УНП 1986: 278), Од поля 
до поля виросла тополя (УНП 1986: 252);

– початкові формули замовлянь: Як стану я на воротях правою ногою, правою ру-
кою (ВЗ 1991: 324), На хресті лягаю, хрестом покриваю (ВЗ 1991: 318), Іду між мир муром 
мурованим (ВЗ 1991: 317), На Сієнських горах, на морських плитах стояв дуб (ВЗ 1991: 392), 
На морі-окіяні, на острові Буяні, там лежить колода (ВЗ 1991: 286), Ой на морі, на окіяні, на 
острові, на Буяні, стоїть дуб, а на тім дубу – зруб (ВЗ 1991: 384), У золотім полі – золота 
груша, а на золотій груші – золоте гніздо, а в золотім гнізді – гадина-цариця (ВЗ 1991: 
283), Вийду на круту гору, стану і гляну на ясную зорю (ВЗ 1991: 269);

– у легендах та переказах: Колись сперечався вогонь з водою, хто сильніший (УН-
КЛА 1989: 361), Десь-то на весіллі чи на хрестинах був Февраль <…> (УНКЛА 1989: 361), У 
лісі Закалівка, недалеко від села Садки, на пагорбах, є урочище Пушкарі, яке омивають 
води річки Джурин (УНКЛА 1989: 362), Це було в давнину, коли в широкі степи України 
залітали орди татарські (УНКЛА 1989: 362), В одному панстві в далекій країні король мав 
дуже гарну королівну, велику чарівницю, з якою не міг дати собі раду (УНКЛА 1989: 
373), Між Прищепівкою та Братським, по правому березі річки Костуроватої, є невелика, 
але глибока Макітрина балка (УНКЛА 1989: 372), Біля села Гуменці тече невелика річка, 
а понад річку гай (УНКЛА 1989: 399), Ще коли Тарас Григорович жив у Києві, то там же 
він малював картини (УНКЛА 1989: 404);

– у народних анекдотах, жартах, дотепах, небилицях: Увійшли в церкву два злодії 
(УНКЛА 1989: 412), Увійшов мужик у крамницю та й гука до крамаря (УНКЛА 1989: 411), 
Сидить хлопець на вулиці та й плаче приказуючи (УНКЛА 1989: 416).

При цьому виявляємо, що вказівка на час події трапляється рідше у фольклорних 
текстах, аніж вказівка на просторове їх протікання.

У думових зачинах спостерігаємо аналогічну ситуацію, пор.: Ой десь, ой десь за 
Килимом-городом козаченько гуляє (УНД 1972: 72), Ей, там на полі та на кілинському 
(УНД 1972: 77), Понад сагою Дніпровою (УНД 1972: 83), У річки Самарки (УНД 1972: 89), 
На узбоччі долини біля двох сокорів козацьких (УНД 1972: 99), У святую неділю то-то не 
сизиї орли клекотали (УНД 1972: 107), Гей, гей! Ой у святую неділеньку да барзо рано-
пораненьку (УНД 1972: 108), Гей, що на Чорному морі (УНД 1972: 109), У неділю барзе 
рано-пораненьку (УНД 1972: 114), На синьому морі (УНД 1972: 124), Із города із Азова не 
великії тумани вставали (УНД 1972: 155), Як із землі турецької (УНД 1972: 157), На 
чужій чужині (УНД 1972: 167), В городі Чигирині (УНД 1972: 254), Ой на славній Укра-
їні кликне-покликне (УНД 1972: 235), Із день-години (УНД 1972: 262), Як з день-години 
зчинилися великі войни на Україні (УНД 1972: 271), Із низу Дніпра тихий вітер віє-
повіває (УНД 1972: 279), У Вінниці на границі (УНД 1972: 284), Ой у святую божествен-
ную неділеньку (УНД 1972: 320), Ай, в неділю рано, барзе рано (УНД 1972: 323), Ой у 
святую неділю (УНД 1972: 331), На Чорному морі та на камені білому (УНД 1972: 395), 
Ой як на славній Україні (УНД 1972: 351), Що у святу неділю рано-пораненьку (УНД 1972: 
414), В неділи ранньою зорею до Божих церков задзвонено (УНД 1972: 325), Ой полем, по-
лем Килиїмським, / Битим шляхом ординським (УНД 1972: 298), Як із низу із Дністра 
тихий вітер повіває (УНД 1972: 280).

Подібні факти у кінцівках: А слава його не вмре, не загине: / Покудова буде світ 
світити / І сонце сіяти / Будем славу його прославляти (УНД 1972: 167).

Як бачимо, вказівка на простір (простір розгортання подій, простір перебування 
героя) є фактично основною умовою початку фольклорної оповіді. Кожен фольклор-
ний різновид почасти «обирає» свій простір (своє просторове розгортання подій); при 
цьому простір різних жанрів фольклору хоч і відмінний, проте споріднений з іншими 
жанрами щодо просторової орієнтації. У таких випадках одні й ті ж просторові реалії 
мають різне змістове, ідейно-тематичне, художньо-образне навантаження (порівняймо: 
у думах: на полі та кілинському (УНД 1972: 77); у русальних піснях: Ой у полі дві тополі 
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(УНП 1972: 224); у петрівчанських піснях: Ой там, у полі (УНП 1963: 267); у косарських 
та гребовицьких піснях: Вийшли в поле косарі (УНП 1963: 286); у колядках та щедрівках: Ой 
в чистім полі (УНП 1963: 425); у ліричних піснях: Ой у полі сосна (УНП 1986: 89) та ін.).

У думах як творах історико-героїчного епосу засвідчена більш конкретна вказівка 
на місце протікання подій, ніж у інших фольклорних жанрах. Тому активізованими 
виявляються власні найменування, відносні прикметники, утворені від власних на-
йменувань (город Килия, поле килиїмське, город Азов та ін.).

Аналіз фольклорних текстів засвідчує, що, незважаючи на елементи подібності, вар-
то розрізняти часопростір (місце і час описуваних подій) у творах різних фольклорних 
жанрів. Текстово-образні універсалії, наприклад, в українських ліричних піснях фіксу-
ють місце зображуваних подій, місце розгортання подій, вказують на місце спрямуван-
ня подій, місце започаткування подій. Порівняймо, наприклад: під дубками (УНП 1964: 
21), попід берегами (УНП 1964: 21), по тихім Дунаю (УНП 1964: 21), край води (УНП 1964: 22), 
в хаті і дворі (УНП 1964: 22), на улиці (УНП 1964:22, 23), біля хати (УНП 1964: 23), у куточку 
(УНП 1964: 23), на колодці (УНП 1964: 23), в тихому лісочку (УНП 1964: 25), по тім боці, у 
толоці (УНП 1964: 26), коло млина – ясенина (УНП 1964: 27), в саду (УНП 1964: 27), межи 
яблуньками (УНП 1964: 27), в вишневім садочку (УНП 1964: 27), у лузі та при березі (УНП 
1964: 27), на городі (УНП 1964: 60), на гулянню (УНП 1964: 60), у саду під віконцем (УНП 1964: 
60), горці, на пригорці (УНП 1964: 61), в тій слобідці (УНП 1964: 61), по горі (УНП 1964: 57), 
на горі (УНП 1964: 67, 68), у порога (УНП 1964: 69), понад головою (УНП 1964: 69), під вікном 
(УНП 1964: 71), під віконцем (УНП 1964: 71), під дверима (УНП 1964: 71), по надвір’ю (УНП 
1964: 71), коло хати (УНП 1964: 71), по хаті (УНП 1964: 72), на печі (УНП 1964: 72), в морі 
(УНП 1964: 72), під віконницею (УНП 1964: 72), на горі (УНП 1964: 54, 58), на долині (УНП 
1964: 55), серед хати (УНП 1964: 55), понад током (УНП 1964: 56), у саду (УНП 1964: 56), у 
броду (УНП 1964: 56), коло води (УНП 1964: 56(2)), під тим дубом (УНП 1964: 60), на ставку 
(УНП 1964: 40), під гаєм (УНП 1964: 41), під лісом (УНП 1964: 41), на Дунаєчку (УНП 1964: 
41), край води (УНП 1964: 43), по дорозі (УНП 1964: 43), в небі (УНП 1964: 43), на базарі (УНП 
1964: 44), по горах (УНП 1964: 44), по сирій землі (УНП 1964: 44), в чистім полі (УНП 1964: 
46), над водою (УНП 1964: 47), на камені (УНП 1964: 47), коло хати (УНП 1964: 49), у лузі 
(УНП 1964: 52), під калиною (УНП 1964: 52), на вулиці (УНП 1964: 28(9)), за слободою (УНП 
1964: 30), у полі (УНП 1964: 30, 41(2), 51, 60(2), 73), у борозенці (УНП 1964: 30, 62, 63), по Ду-
наю (УНП 1964: 30), по базару (УНП 1964: 30), в світі (УНП 1964: 32), на річці та на дощечці 
(УНП 1964: 33), на городі (УНП 1964: 33(3)), в городі (УНП 1964: 33(2), 73(2)), понад гіроньками 
(УНП 1964: 34), за лугами за зеленими (УНП 1964: 34), за садами за вишневими (УНП 1964: 
35), попід терном (УНП 1964: 36, 38), під віконцем (УНП 1964: 37).

Помітно, що місцем розгортання подій в ліричних піснях є: 1) природно-географічні 
реалії (гора, луг, поле, море, берег, брід, долина, річка, земля, небо, калина, дуб); 2) об’єкти 
побутово-господарського призначення (толока, млин, двір, поле); 3) будівлі та їх частини 
(хата, вікно, віконниця, піч, поріг, ворота); 4) об’єкти адміністративно-територіального 
поділу: міста (Варшава, Люблін, Прилука), базар, ринок, слобода, вулиця.

Місця, у які спрямовується дія, у ліричних піснях означені такими універсаліями: 
на улицю (УНП 1964: 21, 22(2), 22, 23(2), 24(3)), до дівчини (УНП 1964: 22), у садок (УНП 
1964: 24, 25(3)), на досвітки (УНП 1964: 25(3)), за нові ворота (УНП 1964: 25), у темний ліс 
(УНП 1964: 26), на вулицю (УНП 1964: 28(2), 31, 34, 37, 42(2), 72(2)), по водицю (УНП 1964: 
86, 38(2)), за ворота (УНП 1964: 37), за зелений гай (УНП 1964: 40), в поле (УНП 1964: 42), по 
воду (УНП 1964: 42), до Києва (УНП 1964: 44), до господи (УНП 1964: 45), у садок (УНП 1964: 
58(2)), під віконце (УНП 1964: 58), під ворота (УНП 1964: 59, 60), до хати (УНП 1964: 59(2)), 
в садочок (УНП 1964: 59), до корчмоньки (УНП 1964: 59), до корчомки (УНП 1964: 60), на тії 
вечорниці (УНП 1964: 61), в лісочок (УНП 1964: 64), в сад зелений (УНП 1964: 66), у вишнево-
му саду (УНП 1964: 66), в сад вишневий (УНП 1964: 66), на могилу (УНП 1964: 66), за ворота 
(УНП 1964: 70), під дверечки (УНП 1964: 45), в чисте поле (УНП 1964: 45), під ворота (УНП 
1964: 46), у станицю (УНП 1964: 46), у світлицю (УНП 1964: 46), до млина (УНП 1964: 46), 
до річеньки (УНП 1964: 50).

Здебільшого це: 1) географічні об’єкти (назви міст, річок): Київ, Дунай та ін.; 2) при-
родні географічні об’єкти: річка, луг, степ, ліс, гай; 3) об’єкти господарського призна-
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чення: поля, сад, млин; 4) об’єкти розваг, відпочинку, культурно-розважальні заходи: 
досвітки, вечорниці; 5) будівлі та їх частини: хата, ворота, вікно, двері; 6) адміністративно-
територіальні одиниці поділу: вулиця, город.

Такими просторовими орієнтирами виступають об’єкти, які вказують на місця по-
чаткового напрямку руху: з вулиці (УНП 1964: 21, 28), з вечорниць (УНП 1964: 29(2)), з гори 
високої (УНП 1964: 34), з-під зеленої груші (УНП 1964: 40), з хати (УНП 1964: 45(2)), із двора 
(УНП 1964: 50), із двору (УНП 1964: 51), з далекого краю (УНП 1964: 52).

Помітно, що в ліричних піснях місцем подій, місцем розгортання дій виступають 
просторові об’єкти (макро- і мікро-), що безпосередньо пов’язані з побутом наших 
предків, із їх щоденним життєіснуванням; саме ці реалії і відображені в просторових 
текстово-образних універсаліях.

Часовими координатами в ліричних піснях є: з вечорниць (УНП 1964: 29), до вечора 
(УНП 1964: 24), до зорі (УНП 1964: 24), вечір настане (УНП 1964: 57), ранок настане (УНП 
1964: 57), вчора ізвечора (УНП 1964: 66), рано-вранці (УНП 1964: 66), раненько сонце сходить 
(УНП 1964: 69), рано, рано-пораненько (УНП 1964: 157).

Як правило (і на це вказують текстово-обрядні універсалії), час у ліричних піснях 
визначається за рухом сонця; лексичними домінантами у часових конструкціях висту-
пають номени вечір, вечорниці, зоря, ранок, сонце, зірки, місяць, рано, сходити, заходити.

Мовно-стилістичний аналіз текстів казок, замовлянь так само засвідчує, що домі-
нантними текстово-образними структурами виступають просторові конструкції (пор.: 
у казках – до лисиччиної хатки (УНКЛА 1989: 25), в дрімучому лісі (УНКЛА 1989: 53), чи на 
сім, чи на тім світі (УНКЛА 1989: 73), у тридесяте царство, у тридесяте государство (УН-
КЛА 1989: 72); у замовляннях – в путі-дорозі (ВЗ 1991: 20), на болота, на очерета; на сухі ліса 
(ВЗ 1991: 39), на бистрі води, на круті береги, на жовті піски, на солодкиє медки (ВЗ 1991: 51); 
текстово-образні універсалії з часовою семантикою трапляються значно рідше (у жнива 
(УНКЛА 1989: 26), не сьогодні, так завтра (УНКЛА 1989: 31), одного разу (УНКЛА 1989: 33, 
44, 88), перед весіллям (УНКЛА 1989: 67), колись було не так, як тепер (УНКЛА 1989: 79), під 
ясний місяць; під дрібні зірки; в чистім полі (ВЗ 1991: 15) найбільше вони поширені в каз-
ках, аніж у піснях, замовляннях. Примітно, що у піснях та замовляннях час переважно 
вимальовується із допомогою універсального прийому – шляхом називання таких но-
менів із часовою семантикою, як місяць, зорі, день, ніч тощо.

Думові текстово-образні універсалії з просторовою семантикою з-поміж інших 
фольклорних текстово-образних структур відрізняються тим, що, незважаючи на 
спільну фольклорну основу (це засвідчують лексичні домінанти – поле, ліс, могила, до-
лина, гора, город, болото, річка, ринок, криниця), тяжіють до історичної достовірності, іс-
торичної точності, реальності; зазначене зумовлено жанром дум – належністю їх до 
творів історико-героїчного епосу. Тому часто родове найменування подається із видо-
вим: город Козлов, річка Самарка, город Озов, Осавул-могила.

Думові текстово-образні універсалії з просторовою семантикою, таким чином, вка-
зуючи на реальні історичні події, є важливими естетичними знаками української ет-
нокультури відзначаються «власне думовим забарвленням», що досягається завдяки 
актуалізації у текстах (відповідно до їх ідейно-тематичного спрямування) лексичних 
одиниць – власних найменувань та абстрактних (неволя, віра, чужина, каторга тощо), які  
безпосередньо пов’язані з їх жанровою своєрідністю.

У цілому думовий простір і час є фрагментом мовної картини світу українців, та-
кож фольклорної картини світу; думовий епічний простір і епічний час вимірюєть-
ся етнокультурними величинами, що безпосередньо пов’язані з дійсністю, також із 
історико-героїчними, політичними, соціальними чинниками.

Текстово-образні універсалії з просторовою 
семантикою як засоби моделювання думового 
локусу

Простір художнього твору (макро чи мікро-простір) – знакова величина. Належ-
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ність слова-знака до художньої царини автоматично актуалізує в ньому його естетич-
ну функцію. Відповідно художній знак на позначення  просторової реалії – естетично 
позначений.

Думи, присвячені національно-визвольній боротьбі ХV–XVII ст., головно активізу-
ють знаки з просторовою семантикою, які є складниками текстово-образних універса-
лій, що співвіднесені з історично значущими подіями.

Найперше, це знаки – історично значущі найменування: 1) хороніми: Україна (УНД 
1972: 167, 224, 231), Туреччина (УНД 1972: 158, 162 та ін.), Запоріжжя (УНД 1972: 248 та 
ін.), Грабська земля (УНД 1972: 386 та ін.), природні хороніми: луг Базавлук (УНД 1972: 
86), долина Кодина (УНД 1972: 99, 100), Черкес-долина (УНД 1972: 243 та ін.); 2) ойконіми: 
Азов (УНД 1972: 150, 157 та ін.), Килим-город (УНД 1972: 72 та ін.), Чигирин (УНД 1972: 
254 та ін.) та ін.; 3) гідроніми: Чорне море (УНД 1972: 98, 101 та ін.), Салтанка (УНД 1972: 
166 та ін.), Дніпро (УНД 1972: 83, 86 та ін.), Дунай (УНД 1972: 258, 324 та ін.); 4) інсулоні-
ми: тендра (УНД 1972: 135, 147 та ін.) та ін.; 5) дромоніми: Муравський шлях (УНД 1972: 
152, 156, 185 та ін.); 6) ороніми: Осаур-могила, Савур-могила, Савір-могила, Осавул-могила, 
Саура-могила, Савор-могила (УНД 1972: 152, 156, 185 та ін.).

Знаковість просторових номенів у думах як складників  текстово-образних універ-
салій полягає в тому, що вони, крім своєї естетичної сутності, мають символічне зна-
чення (Січ – символ козацької слави, Дніпро – козацька ріка, символ України, Хортиця 
– символ козацької мужності, доблесті і слави).

Кожна дума відзначається специфічною локалізацією подій. У думі «Козак Голо-
та» (і її варіантах) на місце розгортання подій вказують адвербіальні текстово-образні 
універсалії за Килимом-городом (УНД 1972: 72, 73), по Килиму-городу (УНД 1972: 73, 74), 
полем, полем килиїмським, / То шляхом битим гординським (УНД 1972: 74), у городі Килиї 
(УНД 1972: 75), по гірницях (УНД 1972: 75), в чистім полі (УНД 1972: 75), на полі та на 
Кілинському /, Та на шляху гординському (УНД 1972: 77), на тій горі (УНД 1972: 77), на 
полі кілинському (УНД 1972: 78), на шляху гордянському (УНД 1972: 78), на напрямок 
руху (куди? звідки?) – адвербіальні текстово-образні універсалії у Килиї-город (УНД 
1972: 72, 73), у Килим-город  (УНД 1972: 73, 74), на город Килию (УНД 1972: 75), у город 
Килию (УНД 1972: 75(2)), на коня (УНД 1972: 75, 77), межи плечі (УНД 1972: 76), у город 
Січі (УНД 1972: 76), в поле кілинське (УНД 1972: 77), в город Кілію (УНД 1972: 77, 78), з 
Килима-города (УНД 1972: 72, 73), з коня (УНД 1972: 73, 74, 76). Основним локалізато-
ром подій виступає город Килия. У городі Килиї починають розгортатися події. Поряд 
з городом можлива й інша вказівка на місце розгортання подій – традиційно (відпо-
відно до фольклорно-пісенного жанру) у полі (на полі кілимському), на шляху, на горі. 
Напрямок руху також пов’язаний з городом Килиєю (у Килиї-город та ін.), з полем (в 
поле Кілинське) і з Килима-города. Домінанту у цьому випадку становлять адвербіаль-
ні текстово-образні універсалії на позначення місця розгортання подій та напрямку 
кінцевого пункту руху.

Килия-город, поле – макропросторові величини; поряд з цим засвідчені нечисленні 
одиниці, що вказують на мікропросторові об’єкти: плечі (межи плечі), кінь (з коня, на 
коня), гірниця (по гірниці).

У думі «Федір безрідний, бездольний» місцем перебування, місцем розгортання 
подій є над дніпровою сагою (УНД 1972: 81), над холодною водою (УНД 1972: 81), на чужій 
стороні (УНД 1972: 81(3)), коло лугу Базавлугу (УНД 1972: 82(2)), понад сагою / Дніпровою 
(УНД 1972: 83), понад Дніпром (УНД 1972: 83), промежду військом козацьким (УНД 1972: 82), 
понад лугом Базавлугом (УНД 1972: 86(2)), понад Дніпром-Славутою (УНД 1972: 86(2)), у лузі 
в Базавлузі (УНД 1972: 87); кінцевою точкою руху (куди) – у луг в Базавлуг (УНД 1972: 87), 
до берега (УНД 1972: 83, 84), у луг Базавлуг (УНД 1972: 87), місцем, звідки розпочинався 
рух, – із дніпрової саги (УНД 1972: 81). Як бачимо, місцем розгортання подій переважно 
є луг Базавлуг, Дніпро, кінцевою точкою руху здебільшого також виступає луг Базавлуг. Міс-
цем, звідки починається рух, є дніпрова сага.

У думі «Втеча трьох братів із города Азова, з турецької неволі» (ІІ варіант) розгор-
тання оповіді (відповідно до описуваних подій) починається із фіксації місця – звідки: 
із города із Азова (УНД 1972: 155) – з цього міста втікають брати. У прямій мові – словах 
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меншого брата – зазначається вказівка на бажаний кінцевий пункт руху – куди: до горо-
дів християнських (УНД 1972: 155). Отже, з самого початку в думі окреслюється початко-
вий пункт руху і кінцевий (бажаний, очікуваний).

Далі в тексті думи називаються місця поступової локалізації дії (на праву сторону 
(УНД 1972: 155)), в чистім степу (УНД 1972: 156), спрямування дії (до байраків (УНД 1972: 
156), в байраки (УНД 1972: 156)).У думі спостережене постійне варіювання адвербіаль-
них текстово-образних універсалій з просторовою семантикою, що вказують на зміну 
напрямку руху, засвідчуючи у такий спосіб характер динамічного розгортання подіє-
вості. Наступна змінна лінія – куди (на Муравський шлях (УНД 1972: 156)), де (по шляху 
(УНД 1972: 156)); звідки (з тернів (УНД 1972: 156)), де (по шляху (УНД 1972: 156)), на світі 
(УНД 1972: 156)); звідки (з города (УНД 1972: 156), де (в тернах (УНД 1972: 156), в чистім 
полі (УНД 1972: 156). Наступний напрямок руху: куди: до Савур могили (УНД 1972: 156), 
де: під Савор-могилою (УНД 1972: 156); де: по тернах, по приметах (УНД 1972: 157), в голо-
вах (УНД 1972: 156); куди: на поля самарські (УНД 1972: 157), над річкою (УНД 1972: 157), 
в чистім полі (УНД 1972: 157). Кінцевою локалізованою точкою протікання подій є в 
чистім полі (предикативна текстова універсалія – Тіло козацьке карбували, / В чистім полі 
розкидали (УНД 1972: 157)).

Як бачимо, у думі наявні численні варіювання зміни місця перебування, вказів-
ка на місце кінцевого розгортання подій, що характеризує твір як виразно динамічну 
композиційну цілість.

Думовий час і його художньо-естетична інтер-
претація в текстово-образних універсаліях

Час як філософське поняття – «незворотня неповторна послідовність, що характе-
ризується тривалістю й актуально переживається як безперестанно наступаюче «ТЕ-
ПЕР» (нинішнє) в єдності моментів «вже не» (минуле). У цьому розумінні часу про-
тиставляли вічність і розглядали в теїстичних релігіях як характеристику створеного 
Богом світу, в історії філософії – як «рухливий образ вічності» (Платон), як «число 
(міра) руху у відношенні до більш раннього і більш пізнього» (Арістотель), як «про-
тяжність» душі, що споглядає, згадує і чекає (Августин), як апріорна форма споглядан-
ня, «внутрішні почуття» (Кант), як початковий «горизонт» буття (Хайдеггер) і т. ін.»12.

У власне лінгвістичному тлумаченні час – «граматична категорія дієслова, що спів-
відносить дію (процес) із моментом мовлення. Момент мовлення береться як точка 
відліку для розрізнення трьох граматичних часів: минулого – до моменту мовлення, 
майбутнього – після моменту мовлення, теперішнього – з включенням моменту мов-
лення».

Особливістю змалювання часу в думовому епосі є те, що він виражається не стіль-
ки з допомогою дієслівної категорії; хоч в одних випадках дія, зображена в думах, 
відбувається в теперішньому часі (десь за Килим-городом козаченько гуляє (УНД 1972: 
72), Понад сагою / Дніпровою / Молодий козак обід обідає (УНД 1972: 83), Поклоняється 
бідний невільник (УНД 1972: 101), в іншому – у минулому (Ой там гуляв козак Голота 
(УНД 1972: 74), Ой із города із Трапезонта виступала галера (УНД 1972: 140), Із города із 
Азова не великії тумани вставали - / Три брата рідненьких із города і Азова утікали (УНД 
1972: 155).

Для дум актуальний відносний час. Саме відносний час формує мережу думового 
хронотопу й опосередковує формування текстового континууму.

Думовий час (художній час, фольклорно-пісенний час, епічний час) – специфічна 
текстова категорія; сприйняття і осмислення думового часу пов’язане з багатьма тек-
стовими і позатекстовими чинниками. Зокрема, із вказівками на час виникнення думи, 
а також на час, який висвітлений у думах.

Думові текстово-образні універсалії на позначення часу структурно можуть бути 

12 Новый энциклопедический словарь. – Москва, 2007. – С. 215.
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виражені як прийменниково-іменниковою формою (о Петрі (УНД 1972: 330), так і 
словосполученнями (простими і ускладненими): у святую неділеньку (УНД 1972: 195), 
у святую неділеньку рано-пораненьку (УНД 1972: 190)), реченнями: А слава його не вмре, 
не загине: / Покудова буде світ світати / І сонце сіяти / Будем славу його прославляти (УНД 
1972: 167).

Думовий час фіксують атрибутивні текстово-образні універсалії, компоненти яких 
мають часову семантику: добрий день (УНД 1972: 329), лихая година (УНД 1972: 255), въ 
ночи зождавъ малую годинку, невелику часинку (УНД 1972: 79), субстантивні текстово-
образні універсалії: день-година (УНД 1972: 262, 263, 267, 271), час-пора (УНД 1972: 305), 
час-врем’я (УНД 1972: 217) та адвербіальні текстово-образні універсалії: в суботу проти 
неділі, о четвертій полуношній годині (УНД 1972: 87), у святу неділю (УНД 1972: 107), рано-
пораненько (УНД 1972: 349, 372), при нещасливій годині (УНД 1972: 76), за півчаса, за півго-
дини (УНД 1972: 255).

Художньо-образний думовий час представляють також макроструктури – стиліс-
тичні текстові універсалії, що є періодами:

<...> Як з низу Дністра, стане буйний вітер повівати,
Чорна хмара наступати,
Дрібен дощик накрапати,
Тоді моя душа з тілом буде розпрощениє мати (УНД 1972: 169).

У подібних випадках період має семантику «коли». Особливість такого періоду по-
лягає в тому, що він фіксує трикомпонентну часову вказівку на майбутній час про-
тікання подій.

Думовий час, що передано за допомогою текстово-образних універсалій, ґрунту-
ється на поняттях, які узагальнено можна об’єднати в такі групи: 

а) назви астрономічних об’єктів, що вказують на рух сонця і визначають час: зоря, 
сонце;

б) назви частин доби і підпорядковані їм поняття: день (обід, полудень (полудний); ніч 
(північ (полуночний)),

в) загальні часові найменування: час, година, пора, врем’я; літа, вік;
г) назви свят, що співвіднесені з певним часом (Різдво, Великдень);
ґ) імена святих на позначення свят, що співвіднесені з певним часовим виміром 

(о Петрі, на Покрову).
Опосередкованим часом у думах є час національно-визвольної боротьби ХV–

ХVII ст. з татарами, поляками тощо (думи історико-героїчного змісту) та час соціально-
побутових перипетій, характерних для української дійсності, що пов’язані з політич-
ними національно-визвольними, соціально-економічними тогочасними реаліями 
(соціально-побутові думи).

Для давніх українців завжди була актуальною сакральність часу, що пов’язувалася 
з певними віруваннями, звичаями тощо. Так, ранок – початок дня – завжди вважався 
найкращим часом: для народження, для роботи, для всього: пор. прислів’я: хто рано 
встає, тому Бог дає; рання пташка росу п’є, а пізня сльози ллє. 

Рано вранці вирушали в путь; рано вставали, щоб зробити якомога більше. Отже, 
ранок – найкращий час для початку всіляких справ – так завжди вважалося у народно-
му побуті; і цих звичаїв українці обов’язково дотримувалися.

Загалом думовий час окреслюють такі лексичні домінанти з темпоральною семан-
тикою, як: година, час, врем’я, субота, неділя, пам’ять, день, ніч, ранок, також реліг. утреня, 
празник, імена святих на позначення релігійних свят (Петро, Микола), назви релігійних 
свят (Покрова, Різдво та ін.).

Година – один із поширених номенів на позначення часу в думовому епосі, як і 
в фольклорі взагалі; В. Жайворонок слушно зараховує цей номен до етнокультур-
них знаків: «тепла, суха, сонячна погода; протилежне негода», «певний період часу, 
певна пора, певний момент, уживається зазвичай з означеннями добра година, лиха 

13 Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник... – С. 139.

М О В А  –  М І ф  –  ф О Л Ь К Л О Р



66 М І ф О Л О Г І я  І  ф О Л Ь К Л О Р,   № 2 ( 6 )  –  2 0 1 0

година»13.
       зла
       лиха
       мала
       нещаслива
       обідня
 година (годинка)    полночная
       полуденная
       бідна
       добра
       темна
       пилна

На вимір обсягу часу (узагальнено) вказують номени годинка, час, часинка, врем’я, 
неділя, з відповідними означеннями: малая годинка (УНД 1972: 79), малая часинка (УНД 
1972: 152), малоє врем’я (УНД 1972: 216), довгі неділі (УНД 1972: 284); на вимір швидкості 
часу використовують текстово-образні універсалії скорий час (УНД 1972: 264, 265), скоре 
уремня (УНД 1972: 268, 269), скоре врем’я (УНД 1972: 272, 273); на вказівку часового ви-
значення моменту дій – текстово-образні універсалії теперішній час (УНД 1972: 302, 351, 
358), обідня година (УНД 1972: 139), пізня ніч (УНД 1972: 311), полночная година (УНД 1972: 
137), полуденная година (УНД 1972: 146), полудная година (УНД 1972: 240), полудня година 
(УНД 1972: 281), полуночная година (УНД 1972: 281), великодняя субота (УНД 1972: 24), 
воскресний день (УНД 1972: 404), рання зоря (УНД 1972: 208).

Значущість подій, що відбуваються у певний момент мовлення, передають струк-
тури з прикметниками великий, роковий: великий час (УНД 1972: 245, 257), роковий день 
(УНД 1972: 123(3), 128), роковий празник (УНД 1972: 129), великая субота (УНД 1972: 119), 
а також конструкції з означенням свята: свята неділя (УНД 1972: 229), святая неділенька 
(УНД 1972: 108, 117, 182, 190, 190, 195, 321, 332, 256, 366, 367, 368), святая неділя (УНД 1972: 
107, 244, 256, 318, 328, 330, 334, 336, 337, 343, 344), святая субота (УНД 1972: 93), святий 
день (УНД 1972: 119, 125, 126, 328, 332, 335, 336, 338, 342, 344).

На безконечність часового виміру, що пов’язується із значущістю висвітлюваного 
(такі структури засвідчені у віншувальних мікротекстах-кінцівках) вказують текстово-
образні універсалії вічна пам’ять (УНД 1972: 97, 223), вічная пам’ять (УНД 1972: 95, 201), 
вічниї часи (УНД 1972: 265, 282), вічний вік (УНД 1972: 220, 264), вічний час (УНД 1972: 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275), вічні часи (УНД 1972: 266, 267).

Для думового дискурсу день і ніч є особливими часовимірювальними величинами.
Так, день – це не просто «частина доби від сходу до заходу сонця, від ранку до вечора»14, 
що загалом характерно для фольклорної традиції. У думах актуалізовані текстово-
образні універсалії з іменником день і прикметником воскресний, святий; у такий спосіб 
вказується на свято, також проводиться паралель з поняттями чужина / батьківщина, 
християнський / бусурманський тощо. Таким чином, активізованими виявляються 
лише ті структури з номеном день, що мають значення для історико-героїчного опису 
подій минулого.

Номен ніч виступає у складі текстово-образних універсалій на позначення часу в 
своєму усталеному народнопоетичному значенні «частина доби від заходу до сходу 
сонця, з вечора до ранку; протилежне день» [Жайворонок 2006: 399]: темная нічка 
(УНД 1972: 206, 208), темна ніч (УНД 1972: 120), темнії ночі (УНД 1972: 215), позня ніч 
(УНД 1972: 311).

Отже, часове відтворення у текстово-образних універсаліях думового епосу в ці-
лому пов’язане з фольклорною традицією. Часові конструкції в думовому дискурсі 
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містять закодовану інформацію етнокультурного значення, яку подибуємо і в тек-
стах інших фольклорних жанрів, разом з тим у думах маємо своєрідні, власне жанро-
ві утворення на зразок: свята неділя, святий день та ін., пов’язані з релігійною сферою 
тощо.

У думовому епосі часове визначення подій, явищ, що відбувається у певному про-
сторі, можна звести до таких параметрів: «коли» (Як будуть о Петрі бистрі річки-озера 
замерзати (УНД 1972: 330)), «у який час доби» (О полночной године (УНД 1972: 137), к 
полудній годині до города Січави припав (УНД 1972: 281)), «у який день» (В воскресний день 
(УНД 1972: 404)), «у який період» (до схід-сонця (УНД 1972: 404)); «у який проміжок часу» 
(з ранньої зорі до вечірньої (УНД 1972: 379)); «у який день тижня» (Ой у святу неділеньку 
(УНД 1972: 333), Ой у святу неділю, / та у неділю дуже рано-пораненьку (УНД 1972: 331)); «як 
довго», «скільки часу» (однині до віка (УНД 1972: 76), на многиї літа до конця віка, до конця 
віка (УНД 1972: 88), на многая літа і до конця віка (УНД 1972: 93), не день, не два / Не три й не 
чотири (УНД 1972: 179), Зождить мени малую часинку (УНД 1972: 152), Хоть малоє врем’я 
обождіте (УНД 1972: 216)): наприклад: Сотвори їм, Господи, та вічную пам’ять (УНД 1972: 
95), Ой то сотвори їм, Господи, вічну пам’ять (УНД 1972: 97), а вам пошли, Боже, здравіє 
і многая літа (УНД 1972: 105), «яка година (добра, лиха, зла)», «який час» (А як пришибла 
нещасна година (УНД 1972: 328), при лихій годині (УНД 1972: 332), «який день» (святий день 
Великдень, Празник роковий (УНД 1972: 328)), «з якого часу», «відколи» з малих літ (УНД 
1972: 351), «якого віку особа» (стара молода): стара мати (УНД 1972: 325, 348 та ін.), стара 
ненька (УНД 1972: 358 та ін.), стара удова (УНД 1972: 347 та ін.), старенька жена (УНД 1972: 
224 та ін.), старий козак (УНД 1972: 238 та ін.), стародавній курінь (УНД 1972: 296 та ін.), 
молода челядина (УНД 1972: 346 та ін.), молодий козак (УНД 1972: 75(2) та ін.).

Поширене в думах часове позначення з допомогою імені святого означає свято на 
честь цього святого; такі часові конструкції зафіксовані у соціально-побутових думах. 
Як правило, такі структури є компонентами макротекстових стилістичних універсалій 
– періодів, що у змістовому плані утворюють так звану «формулу неможливого» (УНД 
1972: 371).

Текстово-образні універсалії з часовою семантикою у думовому епосі є органіч-
ними складниками оповіді; у цілому названі структури підтримують фольклорно-
пісенну традицію: Та ще й не світ-то, не зоря (УНД 1972: 332), рано-пораненько (УНД 1972: 
333), рано на зорі (УНД 1972: 336) та ін.

Особливістю думових часових конструкцій є те, що вони побудовані на загально-
фольклорному матеріалі, відзначаються лінійною ускладненістю розгортання образу, 
із відповідними характеристичними означеннями, пор.:

Ой у святу неділю,
Та у неділю дуже рано-пораненьку (УНД 1972: 331);
Ой у святу неділеньку барзе рано-пораненько (УНД 1972: 333);
А в неділю рано-пораненько / З світовою зорею (УНД 1972: 340);
Що в неділю барзе рано (УНД 1972: 354).
Так, наприклад, часова конструкція як: у святу неділю рано на зорі пораненьку (УНД 

1972: 336) – власне думова універсалія з відповідною домінантою (свята неділя); разом 
з тим аналізована структура складається з традиційних елементів, характерних для 
фольклорного стилю, а саме – рано, на зорі.

Отже, творці думового дискурсу успадковували і творчо обробляли фольклорні 
часові конструкції, цілком підпорядковуючи їхні епічні оповіді. У такий спосіб сфор-
мувалися власне думові структури з часовою семантикою: широкі, об’ємні, розгорнуті 
лінійно (як правило, кількакомпонентні). Скажімо, часова структура На святий-то день 
на Великдень, / лібо на котрий роковий молебний празник (УНД 1972: 336) складається з 
трьох часових компонентів: 1) на святий-то день, 2) на Великдень, 3) на роковий молебний 
празник. В іншому випадку: У неділю рано-пораненько / З світовою зорею (УНД 1972: 341) 
фіксуємо трикомпонентну епічну текстово-образну універсалію з часовою семанти-
кою: 1) у неділю, 2) рано-пораненько, 3) з світовою зорею; структура в неділю рано-пораненьо 
(УНД 1972: 350) складається з двох компонентів – текстово-образних універсалій: 1) в 
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неділю, 2) рано-пораненьо; текстово-образна універсалія в неділю рано-пораненько, до схід-
сонця (УНД 1972: 359) сформувалася на основі текстово-образних адвербіальних кон-
струкцій 1) в неділю, 2) рано-пораненько, 3) до схід сонця.

Розташовуючись лінійно, текстово-образні універсалії з часовою вказівкою можуть 
являти собою або незалежні структури, одна з яких виступає певним уточненням сто-
совно описуваного часового проміжку: Ой у святую неділеньку рано-пораненько (УНД 
1972: 182), або компонентом-уточненням, що входить до однієї структури: Не день, не 
два, не три, не чотири (УНД 1972: 183), на святий день Великдень, / Або на який роковий мо-
лебний празник (УНД 1972: 342).

Вертикальне розташування текстово-образних універсалій на позначення часу 
фіксують деякі соціально-побутові думи; як правило, у таких випадках часові кон-
струкції входять до періодичних структур, що одночасно є і структурами з семантико-
синтаксичним паралелізмом: 

Од старих людей приповісті такої не чувала,
Щоб о Петрі бистриї ріки-озера замерзали,
Щоб о Різдві калина в лузі процвітала,
Щоб жовтий пісок на білому камені зходжав <…>(УНД 1972: 330),
Як будуть о Петрі бистриї ріки-озера замерзати, 
Об Різдві калина в лузі процвітати <…>(УНД 1972: 330).
Текстово-образні універсалії з семантикою часу широковживані у зачинах: Ой у 

святую неділеньку рано-пораненько (УНД 1972: 182), Ой у святу неділю, / Та у неділю дуже 
рано пораненьку (УНД 1972: 331), Як у святу неділю рано на зорі пораненьку (УНД 1972: 336) 
та кінцівках: Даруй же, Боже, миру царському / І всему миру на здравіє, на многая лєта 
(УНД 1972: 336), Од сьогодні всім на здоровія, / На многая лєта, / Многая лєта (УНД 1972: 
339), На многая літа, До конця віка! (УНД 1972: 358).

Спостережено, що, наприклад, ранній час, ранок є актуальним для зачинів 
соціально-побутових дум. Здебільшого вранішній час позначається адвербіальною 
текстово-образною універсалією рано-пораненько (рано-пораненьо). Одночасно зі вказів-
кою на ранній час є вказівка на день тижня – у неділю (у святу неділю): неділя – для пра-
вославних християн – святий день; це день воскресіння Ісуса Христа; слово неділя має 
сакральне значення, звідси епітет – свята.

Події, описані в багатьох думах, відбуваються в теплу пору року – пізньою весною 
або влітку. Про це жодного разу не мовиться. Такий висновок робимо на основі окре-
мих деталей, що зазначаються побіжно. Скажімо, у зачинах соціально-побутових дум 
(«Сестра і брат», «Була вдова і три сини» та ін.) такою деталлю виступає згадка про 
сиву зозулю, що кує: 

А в неділю рано-пораненько
З світовою зорею
То не сива зозуленька закувала (УНД 1972: 340),
В неділю барзо рано-пораненьо не сива зозуля закувала (УНД 1972: 349).
У зачині думи «Бідна вдова і три сини» вказується те, що діброва шуміла, отже, це 

своєрідна підказка на час протікання подій, описуваних у думі:
Не діброва шуміла,
Як удова старая <...> (УНД 1972: 347),
в іншій деталізується, що діброва – зелена:
То ж то не зелена діброва зашуміла <…> (УНД 1972: 363).
Те, що описувані події відбуваються в час розквіту природи, свідчить і така незна-

чна деталь, як згадка про зелену траву та зелене листя (дума «Втеча трьох братів з города 
Азова, з турецької неволі»).

Про те, що події в думі «Маруся Чурай» відбуваються ранньої весни, свідчить вка-
зівка на православне свято – Великдень, що завжди припадає на ранню весну.

Час літньої пори (середина літа) (дума «Атаман Матяш старий», «Три брати самар-
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ські») сприймається таким тому, що в зачині згадується наступне:
Уси поля самарскія пожарами погоріли,
Только два терни-байраки не горіли <...>(УНД 1972: 79).
Самарські поля могли горіти лише в спекотний літній час, коли дозрівали хліба, 

степові рослини тощо.
У низці дум відсутні жодні художні деталі, які б вказували на будь-яку пору (дума 

«Козак Голота»).
Отже, час – важливий і невід’ємний складник думової оповіді.
Думовий час – знаковий, естетично наповнений. Відтворення думового часу здій-

снюється з допомогою активізації текстово-образних універсалій (архаїчних структур і 
таких, що відповідають сучасним нормам словотворення). Думовий (епічний час) – час 
історично-героїчних подій (опосередковане сприйняття часу) і час ментальний (відпо-
відно до фольклорної традиції (на зорі, рано-пораненьку, ночної доби)).

Думовий час нерозривно пов’язаний з простором. Разом вони творять символічно-
узагальнений континуум. 
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Textual Imagery Universals with Temporal 
and spatial semantics in the Duma Discource 
(linguostylistic commentaries)
Tetiana beTsenKo

The authoress regards time and space as important and inseparable components of the duma narrative maintaining, 
simultaneously, that a reproduction of the epic and mental varieties of the duma time is made by activating textual 
imagery universals. Time in the folk dumas is inseparable from space. When taken together, they constitute a symbolically 
generalized continuum. The duma time and space is a fragment of the linguuistic, and, at the same time, folklore world-
picture of the Ukrainians. The duma’s epic time and epic space are measured by ethno-cultural values directly connected 
with reality, as well as by heroic-historical, political, and social factors.

Key words: time, space, semantics, dumas, folklore, narrative.

Текстово-образные универсалии с вре-
менной и пространственной семантикой
в дискурсе народной думы (Лингвостилис-
тические комментарии)
Татьяна БЕЦЕНКО

Автор статьи рассматривает время и пространство как доминантные составляющие  жанра думы, а так-
же отмечает, что воссоздание эпической и ментальной разновидностей художественного времени в думах осу-
ществляется с помощью активизации текстово-образных универсалий. Время в народных думах неразрывно 
связано с пространством. Вместе они создают символически обобщенный континуум. Пространство и вре-
мя в думах являются основными осями языковой, и, соответственно, фольклорной картины мира украинцев. 
Эпическое пространство и время в думах измеряется в этнокультурных категориях, которые непосредственно 
связаны с действительностью, а также историко-героическими, политическими, социальными факторами.

Ключевые слова: время, пространство, семантика, думы, фольклор, сказ.
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Античні теофорні імена  
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У статті розглянуто теофорні імена, які є важливим компонентом античної системи найменувань. Вони 
становлять невеликий відсоток від загальної кількості імен, однак завдяки їм ми сприймаємо давньогрецький та 
латинський іменники біблійного тексту як складну та неоднорідну систему, що експлікувала в собі елементи 
культурно-етичних констант античного суспільства. Те, що в антропоніміконі Нового Завіту натрапляємо 
на античні теофорні імена, не є винятком із правил, а свідчить про тяглість ономастичної традиції, яка 
моделює розвиток тієї чи іншої антропосистеми. Частина теофорних імен, що містили у собі відгомін давніх 
(у нашому випадку античних) релігійних систем, у координатах християнського віровчення набула нового про-
читання або була транскодована відповідними теоелементами. Нова парадигма світосприйняття означила 
траєкторію розвитку антропосистем етнокультурних утворень усього європейського регіону і змоделювала 
такий антроповимір, у якому, як у мозаїчному панно, поєдналися християнські онімні преференції (наприклад, 
гебрейські теофорні імена) із онімними уподобаннями попередніх епох, що побутували у координатах інших 
світоглядних систем.

Ключові слова: теофорне ім’я, теоантропонім, теофорний елемент, теонім, субституція, трансонімізація, 
псевдотеофорні імена.

До третьої групи теофорних імен новозавітного антропонімікону («Давньогрець-
кі теофорні імена, що є найменуванням божества») належить біблієантропонім Еней, 
«утворений на основі кореня «слава» (-)»; Aineas «є оригінальною формою дорійсько-
го діалекту» за словником Папе-Бенселера1 «; у латинській мові ім’я звучить Aeneas2: 
•  ®       3 ® Знайшов же там одного чоловіка, на 
имя Єнея (1а)4, Знайшов же там одного чоловіка, на ймя Єнея (1б), Знайшов же він там 

* Початок статті див.: Міфологія і фольклор. – 2009. – № 2–3. – С. 58–71.
1 Pape W. W`rterbuch der griechischen Eigennamen. Neu bearb. von G. E. Bensler. 1 vol. (А-К). – Brunschwig, 
1884. – XV-XXXII. – 755 S.
2 Dictionary of Deities and Demons in the Bible / [Editors Karel van der Toorn, Bob Becking, Pieter W. van der 
Horst]. – second extensively revised edition. – Leiden: Bryll, 1999. – P. 11.
3 Для порівняння використовуємо оригінальний давньогрецький текст (The Greek New Testament. 
Fourth Revised edited by Barbara Aland, Kurt Aland, Metthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, 
and Allen Wikgren. Fourht revised edition, 2nd print. Deutsche Bibelgesellschaft. – D-Stuttgart, 1994).
4 Для розрізнення новочасних україномовних перекладів Святого Письма Новозавітного Канону ми 
вводимо нумерацію, яка ґрунтується на хронологічному принципі відповідно до часу виконання пере-
кладу: (1а) – Святе письмо Нового Завіту мовою русько-украіньскою переклали вкупі П. А. Куліш и Д-р 
И. Пулюй, Відень, 1871. – Печатано у Львові в друкарні Товариства имени Шевченка, 1880; (1б) – Святе 
письмо Старого і Нового Завіту мовою русько-українською / Репринтне видання Ню Йорк, Лондон, 
1930. Переклад П.О. Куліша, І.С. Левицького і д-ра І. Пулюя. – Союз библійних товариств, USA, Sweden, 
1991 (у статті аналізуємо обидві редакції Кулішевого перекладу, оскільки вони відрізняються одна від 
одної); (2) – Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту із мови давньоєврейської й 
грецької на українську наново перекладена / Переклав І. Огієнко. – Druckhaus Gummersbach, West-
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чоловіка одного, на ймення Еней (2), Там він знайшов одного чоловіка, на ім’я Еней 
(3), Знайшов там одного чоловіка на ім’я Еней (4) [Дії 9: 33]5. На думку К. Давдена, «ви-
глядає дивним, що таке піднесене (врочисте – Г. Т.) ім’я могли дати каліці, але грецька 
культура, до якої належав автор Діянь, навряд чи звертала увагу на латинський текст, 
як-от текст Вергілія»6. 

1.4. Епіклези (епіклеси)7 давньогрецьких  
божеств, що стали власними іменами

Четверту групу теофорних імен новозавітного антропонімікону утворюють дав-
ньогрецькі імена, що є прізвиськами (епітетами) божеств, їх культовими іменами.

У фундаментальному дослідженні «Антропонімія давньогрецької мови»8 В. Гор-
пинич окремо розглядає прізвиська. До переліку давньогрецьких прізвиськ людей до-
лучені прізвиська античних богів9.

Ареал давньогрецьких прізвиськ дослідник поділяє на три групи: прізвиська з ней-
тральною конотацією; прізвиська з позитивною (піднесеною, врочистою) конотацією; пріз-
виська з негативною (зниженою) конотацією10. 

У першій групі (прізвиська з нейтральною конотацією) домінують прізвиська боже-
ственних сутностей (з 21 запропонованого 16 належать богам): « «підзем-
ний» – прізвисько Аїда (), брата Зевса...: прізвисько за сферою впливу»; « 
«Етопія» – прізвисько доньки Зевса Артеміди «епітет Артеміди за її святилищем в м. 
 на Евбеї»11;  «килленський» – прізвище сина Зевса Гермеса... за назвою 
гори Киллене «..., (...місце народження Гермеса і його культу)»12»; «,  
«Коленіда» – прізвисько доньки Зевса Артеміди «епітет Артеміди, ймовірно від Колена, 
міфічного афінського царя, що побудував храм Артеміди»13; « «Кратійська» – пріз-
висько доньки Зевса Афіни «епітет Афіни-Паллади за назвою її храму біля ріки »14; 
« «Киферійська» – прізвисько доньки Зевса Афродіти...: за назвою острова Ки-
фери»;  «Лабрандський» – прізвисько Зевса...: за назвою міста Лабранди..., 
де був розміщений відомий Храм Зевса»; « «Летогенія» – прізвисько доньки 
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Germany, 1988; (3) – Святе Письмо Старого та Нового Завіту / Перек. з давньогрецької І. Хоменко-
Плюта. – United Bible Societies, 1990; (4) – Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа: З 4-го повного 
перекладу Біблії / Пер. з давньогрецької о. Рафаїл Турконяк. – К., 2000.
5 У тексті статті використовуємо скорочення: Ап – Апокаліпсис; Дії – Дії святих апостолів; жін. – жіноче 
ім’я; Зн. в. – знахідний відмінок; Кол – Послання апостола Павла до колосян; 1 Кор – Перше послання 
апостола Павла до коринтян; Лк – Святе Євангеліє від Луки; присв. прикм – присвійний прикметник; 
Рим – Послання апостола Павла до римлян; 2 Сол – Друге послання апостола Павла до солунян; 2 Тим 
– Друге послання апостола Павла до Тимофія; Тит – Послання апостола Павла до Тита; Филм – По-
слання апостола Павла до Филимона; чол. – чоловіче ім’я.
6 Dictionary of Deities and Demons in the Bible... – P. 11.
7 Уточнення до класифікації теофорних імен новозавітного тексту, запропонованої у першій частині 
статті. Замість «Титули божеств античного пантеону, що стали власними іменами» доречніше ви-
користовувати «Епіклези божеств античного пантеону, що стали власними іменами». В англомов-
них дослідженнях для позначення додаткових імен божеств використовується словосполучення «titles 
of god» («cult titles of god»), де багатозначне слово title можна перекласти українською як: «3) ім’я...; 
4) титул, звання» // English-Ukrainian Dictionary: In II volumes. – Vol. II: N–Z // [склав М. І. Балла]. –  
К., 1996. – С. 530, напр.: «Теофорні імена можуть утворюватися від культових імен богів (cult titles of 
gods – в оригінальному тексті – Г. Т.), від менших богів, таких як німфи і річкові боги» // Encyclopedia 
of Ancient Greece [editor N. Wilson]. – New York-London, 2006. – Р. 519.
8 Горпинич В. Антропонимия древнегреческого языка. Монография // Ономастика и апеллятивы. – 
Вып. 27. – Днепропетровск: ДНУ, 2006. – 333 с.
9 Прізвиська давньогрецьких божеств В. Горпинич не вважає теофорними і подає їх разом із прізвись-
ками людей.
10 Горпинич В. Антропонимия древнегреческого языка... – С. 44.
11 Древнегреческо-русский словарь / [авт.-сост. И. Дворецкий]: В 2-х томах. – Москва, 1958. – Т. 1. – С. 49.
12 Там само... – Т. 1. – С. 995.
13 Там само... – Т. 1. – С. 963.
14 Там само... – Т. 1. – С. 977.
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Зевса Артеміди, ... буквально «Народжена богинею Лето, тобто Артеміда»15: за іменем 
матері...»; ,  «Летоген» – прізвисько сина Зевса, бога світла, Аполлона, бук-
вально «Народжений богинею Лето, тобто Аполлон»16: за іменем матері...»17 та ін.

У другій групі (прізвиська з позитивною (піднесеною, врочистою) конотацією) прізвись-
ка божественних сутностей утворюють меншу частину (6 з 17 номенів): « ... Ені-
алій «Войовничий» (епітет Арея)»18; « «Еркей»... «той, що знаходиться в огорожі 
дому, тобто охоронець домашнього вогнища (епітет Зевса)»19»20.

Третя група (прізвиська з негативною (зниженою) конотацією) є невеликою за обсягом. 
Лише одне з восьми прізвиськ, які утворюють групу, належить божеству: «... 
– прізвисько Зевса «Лафістій, «Пожирач» (епітет Зевса за іменем його храму на  
 в Беотії...)»21»22.

Зрозуміло, що у запропонованій класифікації представлено незначну частину бо-
жественних епіклез. Однак вона дозволила виявити, що серед прізвиськ давньорим-
ських богів превалюють прізвиська з нейтральною конотацією.

Формули теонімічних найменувань античного пантеону творилися впродовж три-
валого часу, зазнаючи численних модифікацій. Через це теонімія23 головних античних 
божеств є доволі розгалуженою та неоднорідною. За структурою античні теонімні на-
йменування є однойменними (містять власне найменування бога / богині чи додаткові 
імена, які ідентифікують з епітетами, прізвиськами (епіклезами)) та подвійними (тео-
нім поєднано з додатковими іменами). О. Суперанська пише: «…жодне з античних 
божеств не мало якогось одного імені. Грецьких богів називали часто подвійними іме-
нами: Аполлон-Феб, Афіна-Паллада»24.

У науковій літературі для означення найменувань, які супроводжували основне 
найменування божества чи використовувалися замість нього, існує розгалужена сіт-
ка термінів: епіклеза25, епіклеза-визначення26, епіклеза (у значенні врочисте найменування)27, 
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15 Древнегреческо-русский словарь... –  Т. 1. – С. 1026.
16 Там само. –  Т. 1. – С. 1026.
17 Горпинич В. Антропонимия древнегреческого языка... – С. 44–46.
18 Древнегреческо-русский словарь... – Т. 1. – С. 553.
19 Там само. – Т. 1. – С. 663.
20 Горпинич В. Антропонимия древнегреческого языка... – С. 46–48.
21 Древнегреческо-русский словарь... – Т. 1. – С. 1014.
22 Горпинич В. Антропонимия древнегреческого языка... – С. 48–49.
23 Термін «теонімія» використовується у ширшому та вужчому значеннях: 1) як сукупність теонайме-
нувань певної релігійної системи (Павлюк Е., Томилина Г. Из истории древнеримских теонимов // Язык. 
Культура. Взаимопонимание. Материалы международной конференции. – Львов, 1997. – С. 107–111); 
2) як сукупність теонімів окремого божества (Сазанов А. К изучению теонимии Боспорского царства // 
Этническая ономастика. Сборник научных трудов. – Москва: Наука, 1984. – С. 162). Термінолексема 
«теонім» – охоплює весь ареал найменувань того чи іншого божества: («Тепер розглянемо інший те-
онім, зафіксований у боспорських написах – Артеміда Володарка (Artemis medeousa). [...] Наступний 
теонім Артеміди у боспорських написах – Артеміда Порадниця.» // Сазанов А. К теонимии боспорско-
го царства... – С. 161).
24 Суперанская А. Имя – через века и страны. – Москва: Наука, 1990. – С. 26
25 «, ,  – 1) прізвисько, найменування, назва...» // Древнегреческо-русский словарь... – Т. 1. – 
С. 615; «, , прізвище, прізвисько» // Словар до Гомерової Одиссеї і Ілїяди / [зладив Іляріон 
Огоновський]. – Львів, 1900. – С. 166; напр.: «Вшанування Зевса з епіклезою  сягає далекої давнини» 
// Болтунова А. Зевс Отчий и Зевс Спаситель // Вопросы дрейней истории. – 1977. – № 1 (139) Январь 
– Февраль – Март. Москва, – С. 178; «Епіклеса (букв. прізвисько) – друге ім’я, наприклад, Зевс Гелліній, 
тобто Зевс усіх еллінів, або Зевс Ксеній – охоронець гостинності. Інколи епіклесою ставало ім’я менш 
впливового божества, яке ототожнювалося з більш впливовим: Зевс Амфітріон, Афіна Паллада. Най-
частіше в епіклесі відображена функція божества: Артеміда Тавропола (захисниця биків), Афіна Горайя 
(захисниця народних зборів)» // Антична література: Довідник / [Буркат О. П., Бєляєв Р. С., Вишнев-
ська Н. О. та ін. За ред С. В. Семчинського. Передм. О. Д. Пономаріва]. – К., 1993. – С. 123; «Епіклеса, 
епіклеза (гр. – прізвисько) – інше найменування впливовішого з об’єднуваних за функціями божеств. 
Унаслідок централізації культів те саме явище природи або суспільного життя уособлюється кількома 
божествами. Іноді процес зупиняється на певному етапі, і тоді в загальногрецькій міфології залишаєть-
ся кілька рівноправних божеств, які виконують ті самі функції (Геліос і Аполлон, Селена й Артеміда). 
Іноді божества ще більше зливаються й сприймаються як єдине ціле. Менш впливове божество посту-
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епітет 28, культовий епітет29, культові звертання30, співімена31, прізвиська32, культові імена33, 
культові та поетичні імена34 та ін. Онтологічно ці терміни є тотожними, адже познача-
ють так звані додаткові імена, які супроводжують основне найменування божества35. У 
сучасних дослідженнях їх уживають як: а) синоніми; б) мовні явища, що мають однакову 
мовну природу, однак нетотожні за сферою вживання (функціонування).

О. Суперанська зазначає: «античні боги мали додаткові імена кількох типів. Най-
ширше були представлені епітети (гр. епіклес), тобто імена, які прославляли. Були й 
специфічні культові імена, котрими називали богів під час святкувань, що влаштову-
вали на їхню честь»36. А. Тахо-Годі зауважує, що епітети37 є «священними іменами, які 
усталені в міфології певного божества»38, у яких символізовано й узагальнено «факти 
божественних діянь». Якщо потрібно здобути прихильність божества, «то концентра-
ція епітетів має підставу. Різноманітно іменуючи божество, ці епітети, що необхідні для 
молінь, підсилювали магічну дієвість інвокацій»39. «Біографію» бога можна описати за 
допомогою списку окремих «міфів»40 – епітетів41. «Античні боги у сучасній масовій сві-
домості, – зауважує М. Скржинська, – постають в єдиних завершених образах... Все це 
здебільшого відповідає віруванням давніх греків, але не подає їх вичерпно. Адже еллі-
ни вшановували більшість своїх богів у кількох іпостасях, яким відповідали різні, від-
повідно до виконуваної функції, божественні означення, які називають епіклезами»42.

пово забувається, а його ймення стає епіклесою» // Словник античної міфології / [уклад. І. Козовик, 
О. Пономарів; вступ. Стаття А. Білецького; відп. ред. А. Білецький]. 2-е вид. – К., 1989. – С. 101.
26 Скржинська М. Атрибути Аполлона й Артеміди на пам’ятках мистецтва з Ольвії, Херсонеса та міст 
Боспора // Київська старовина: наук. іст.-філол. журн. – 2006. – № 2. – С. 3–11.
27 Грейвс Р. Мифы Древней Греции / Пер. с англ. К. П. Лукьянченко; Под ред. и с послесл. А. А. Тахо-
Годи. – Москва: Прогресс, 1992. – С. 551.
28 « ... 1) доповнений, прикладений:  ... епітет, прізвисько...» // Древнегреческо-
русский словарь... – Т. 1. – С. 610.
29 «Культовим епітетом  елліни обдаровували різних богів, але раніше за всіх його отримав Зевс» 
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занский]. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 258.
60 «Смінтей, Смінфей – епітет Аполлона... Назву С. Виводять від слова sminthos, що в крітян означало 
«миша». Тому миша (dzoon mantikoteron – віща тварина) була атрибутом віщого бога Аполлона» // 
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* * *
Додаткові імена (епіклези, епітети та ін.), які в античній теонімній системі мають 

особливе місце, ідентифікують: 1) місце вшанування божества, розповсюдження його куль-
ту: Артеміда Тавропола (Таврійська)43, Ефеська44, Кіпріда (Афродіта)45; 2) місце наро-
дження божества: Афродіта Уранія46; 3) батьків божества по материнській: Летоїд (Апол-
лон) чи батьківській лініях: Кронід47 (Зевс); 4) місце перебування (побутування) божества: 
Хтоній / Хтонія48 – означення хтонічних божеств49; 5) функції божества, його роль у боже-
ственному «соціумі»50 та серед людей: Музагет/ Мусагет51 (Аполлон); Зевс Всецар52, Афі-
на Пронойя (провісниця)53; 6) сферу розповсюдження влади божества: Зевс Всееллінський 
/ Еллінський54, Афродіта Пандемос («всенародна»)55; 7) характеристики божества, 
його особливості, наприклад, ті, що стосуються зовнішності: Волоока (Гера)56, поведінки: 
Діоніс Бромій («шалений», «гучний»)57; 8) тварин-супутників та атрибути божества: 
Аполлон Дельфіній58, Лікей («вовчий»)59, Смінтей/ Смінфей60 («мишачий»), Дрімас 
(«дубовий»)61, Артеміда Бравронія («ведмедиця»)62 та ін.
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Божества античного теонімікону мали неоднакову популярність серед різних про-
шарків населення. Наприклад, бог Сильван у період імперії був «найпопулярнішим 
богом плебеїв і рабів»63 та ін.

Епітети (епіклези), які часто повторювалися, якнайповніше характеризують божество, 
бо в них «відгомін міфологічної архаїки, рудимент давнього зооморфного (фітоморфно-
го64 – Г. Т.) минулого тих чи інших богів чи множинна семантика міфу, яка вміщує в одно-
му образі часто протилежні аспекти, що іпостасно замінюють один одного»65.

«Уся суспільна діяльність людини давнього світу, – зазначає О. Суперанська, – була 
... впорядкована, і за кожен прояв цієї діяльності відповідало певне божество, у «ком-
петенцію» якого входили ті чи інші функції... Виявляння цих функцій і пов’язаних з 
ними символікою, атрибутами, ідеями дає чимало для вивчення імен богів (теонімів), 
тим більше, що з часом все це перейшло у сферу найменування людей... Атрибут Гери 
та інших богинь – діадема (грецьк. стефанос), звідси широко розповсюджене у багатьох 
народів ім’я Стефан (Степан)»66: •  (чол.) ® Стефан (1а), Стефан (1б, 3), Степан 
(2), Степан (4) [Дії 6: 8]. 

Склалося так, що «численні епітети давніх богів, їх культові імена і співімена, а також 
слова, що часто використовувалися в молитовних формулах, дуже швидко перейшли до 
розряду власних імен тому, що (їх власники) сподівалися опіки відповідного бога»67.

Епіклези античного теонімікону можна умовно поділити на такі, що належать: 
1) різним богам, напр.: Афіна-Паллада68; 2) одному богу/ богині, напр.: Евбул69 – (тео-
нім Зевса, Аїда70 та ін.). 

У теоніміці давньогрецьких богів виявлено чимало епіклез (епітетів), які належать 
кільком божествам. Ця обставина свідчить про тотожність божественних функцій, по-
ходження та ін. Варто зазначити, що «однакові епітети могли мати два чи декілька 
божеств. Це свідчить про те, що не всі епітети були абсолютно індивідуалізуючими. 
Метою створення епітета було прославлення, звеличення... Так, своєрідними «супут-
никами» імен майже всіх богів були Август (священний) і Сотер (спаситель)»71.

Широко вживаними є епіклези: Сотейра/ Сотейр72 (теоніміка давньогрецьких бо-
гів: Зевса, Аполлона, Гермеса та ін. та богинь: Артеміди, Афіни та ін)73; Хтоній/ Хтонія 
ська)...) [...] Давня Артеміда – не тільки мисливиця, але й медведиця. В Атіці (в Бравроні) жриці Арте-
міди одягали в ритуальному танці медвежі шкури і називалися медведицями» // Филлипенко А. А., 
Туровский Е. Я. Новые штрихи к портрету Девы – главной богини античного Херсонеса... – С. 201; 
«,   Браврон (місцевість в Аттіці, на східному березі ріки Ерасин, зі святилищем Артеміди)» // 
Древнегреческо-русский словарь… – Т. 1. – С. 306.
63 Мифы народов мира... – Т. 2: К – Я. – С. 435.
64 «Залежно від місця її (Артеміду – Тимошик Г.) називають «Лігодесмос», тобто та, що живе серед верб, 
іноді «Каріатіс» – за назвою горіхового дерева, ... «Кедріатіс» за назвою кедра» // Боннар А. Греческая 
цивилизация. Т. 1. От Илиады до Парфенона / Пер. с франц. О. В. Волкова; Предисл. проф. В. И. Ав-
диева. – Москва: Искусство, 1992. – С. 189.
65 Тахо-Годи А. А. Античная гимнография... – C. 36.
66 Суперанская А.В. Имя – через века и страны... – С. 26
67 Шимчук В., Цветков П. Значение и власть имени в период древного общества (и библейское 
переосмысление значения в ласти Божественного «Имени») // http://paveltsvetkov.book.ru/name.html.
68 «, ... ... Паллада (прізвисько богині Афіни...)» // Древнегреческо-русский словарь... – Т. 2. – 
С. 1224.
69 « ,  – ... той, що дає добрі поради (епітет Зевса, Гадеса та ін.)» // Древнегреческо-русский 
словарь... – Т. 1. – С. 684.
70 «Евбулей (гр.. Eubuleus) – 1) прізвисько Аїда та інших богів» // Словник античної міфології... – С. 91; 
«Eubuleus трапляється як прізвисько кількох божеств і описує їх як добрих порадників, таких як Аїд та 
Діоніс» // Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology / [edited by William Smith]. – In three 
volumes. – Vol. II. (Sarinus – Nyx). – London, M.DCCC.XLIX. – P. 60.
71 Суперанская А. Имя – через века и страны... – С. 27.
72 «,  , спаситель, рятівник чи хоронитель, покровитель ...  . ... Зевс-хоронитель...»; 
«,   рятівниця, визволителька, хоронителька (епітет Деметри, Артеміди та інших богинь)» // 
Древнегреческо-русский словарь… – Т. 2. – С. 1597.
73 «Сотейра (гр. Soteira – спасителька) – епітет, що його мали Артеміда, Афіна, Гігіея, Ісіда, Кора, Ніке, 
Тіхе, Феміда та інші богині; Сотер (гр. Soter – спаситель) – епітет численних богів: Зевса, Аполлона, 
Асклепія, Гермеса, Пана, Посейдона, Серапіса та ін.» // Словник античної міфології... – С. 186; «Сотейра 
(гр. , лат. Sospita, Спасителька), прізвище деяких богинь, напр., Артеміди, Гери, Персефони, 
Гекати, Афіни; Сотер (гр. , , Спаситель, Покровитель, лат. Salvator ), прізвище всіх богів, 
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(див. вище); Алексікакос74 (теоніміка Зевса, Аполлона, Геракла і Гермеса); Апотропа-
йос75 (теоніміка Зевса, Аполлона і Геракла76).

Когномен Лисій (77), що утворився на основі давньогрецької епіклези, на-
лежить до структури давньоримського імені: Лисій (чол.) ®  ® Claudius Lusias 
( ) – Клавдий Лисия (1а), Клавдій Лизия (1б), Клавдій Лісій (3), Клавдій 
Лисій (4) [Дії 23: 26]. 

1.4.1. Артеміда
Артеміда «(... від , неушкоджена), богиня полювання, донька Зевса і 

Лето, сестра-близнюк Аполлона, котра серед жіночих божеств мала такі ж функції, як 
її брат серед чоловічих. [...] Як Аполлон, Артеміда своїми стрілами може вражати рап-
товою смертю тварин і людей, особливо жінок, але водночас вона богиня-захисниця і 
рятівниця (, Sospita)»78. 

Ім’я богині виявлено у Діях; «товариш Павла мав теофорне ім’я ; гіпокорис-
тика, утворена від  ’дарунок Артеміди’)»79 (див. першу частину статті).

Сестру Аполлона «Артеміду-діву (ототожнюють із дещо несхожою на неї рим-
ською Діаною). Вона зберігає архаїчні риси Володарки звірів, але також і місячного 
божества. Співвідношення її з Місяцем як із небесним тілом – приблизно таке ж, як 
співвідношення Аполлона з Сонцем; на небі вона Селена (Місяць), на землі – Артеміда, 
в Пеклі – Геката»80.

Епіклезу Феб/ Феба81 використовували в античній теоніміці щодо Аполлона й 
Артеміди. У новозавітному тексті натрапляємо на жіноче ім’я, утворене від епіклези 
Артеміди: •  (жін.) ®    ,        
 ® (Зн. в.) Фиву, сестру нашу, служительку церкви, що в Кенхреях (1а), Фиву, 
сестру нашу, служительку церкви, що в Кенхреях (1б), сестру нашу Фіву, служебницю 
церкви в Кенхреях (2) Фиву, сестру нашу, служительку Церкви в Кенхреях (3), Фиву, 
служительку Церкви в Кенхреях (4) [Рим 16: 1].

У теоніміці Артеміди вживаним є прізвисько , що означає «добра 
порадниця»82: •  (чол.) ®      ® (присв. прикм.) 
Витайте Аристовулових (1а), Витайте Аристовулових (1б), Вітайте Аристовулових (2), 
Вітайте Аристовулових (3), Вітай те, що в дому Аристовула (4) [Рим 16: 10].

1.4.2. Зевс
Зевс «(гр. , , від і.-є. Djeus, той, що належить до небесного світла, денний, 

лат. Jupiter), в грецькій міфології верховний бог, син Кроноса і Реї (звідси імена Кро-
ніон, Кронід, Сатурній), брат Посейдона, Аїда, Гестії, Деметри і Гери, чоловік Гери. 

що захищають країну і місто, а також життя і здоров’я окремих людей» // Иллюстрированный словарь 
античности... – С. 1024.
74 «- той, хто відвертає зло, захищає від біди (......)» // Древнегреческо-русский словарь... – 
Т. 1. – С. 77.
75 «, 1) той, хто запобігає біді (епітет Аполлона і інших богів)» // Там само. – Т. 1. – С. 220.
76 G`tternamen Versuch einer Lehre von der religi`sen Begriffsbildung / [Verfasser Hermann Usener]. – 
Frankfurt/ Main: Verlag G. Schulte-Bulmke, 1948. – S. 313.
77 «1) той, що звільняє (від прокляття), пробачає (...)» // Древнегреческо-русский словарь... – Т. 1. – 
С. 1041; « боги, що звільняють від гріха та прокляття» // Греческо-русский словарь, составленный 
А. Д. Вейсманом. – Изд. 5. – С.-Петербургъ: Изданніе автора, 1899. – С. 772.
78 Иллюстрированный словарь античності... – С. 116.
79 Dictionary of Deities and Demons in the Bible… – P. 91.
80 Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада… – С. 150.
81 «Феб (гр. , лат. Phoebus), епітет Аполлона; Феба (гр. ) ... 2. Прізвище Артеміди, Місяць 
()» // Иллюстрированный словарь античности... – С. 1144; «В римській міфологій «Феба» – одне з 
імен Діани» // Антична література: Довідник... – С. 293.
82 «Aristobule... прізвисько Артеміди, якій Темістокл побудував храм в Афінах» // Dictionary of Greek 
and Roman Biography and Mythology... – Vol. I. (Abaeus – Dysponteus). – P. 300; « ... той, що дає 
найкращі поради (епітет Артеміди)» // Древнегреческо-русский словарь... – Т. 1. – С. 234.
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Це могутній і найвищий з богів грецького народу, державний владар світу, бать-
ко богів і людей»83. «Як земне божество його називали Зевс Трофоній (Годувальник, 
Вихователь)84; «Аластор і Алістерій – месник, Алексікакос – той, що відвертає нещастя, 
Елевтерій, Ефестій – заступник дому, Камелій і Зигій – захисник шлюбу, Генетлій – 
прародич, Гелленій, Пангелленій – той, що посилає дощ, Гіпатос, Гіпсістос, Катарсій 
– очисник, Катабатіс – той, що сходить з гори, громовержець, Меліхій – милостивий, 
Морій – заступник маслин, Нікефор, Патроос, Фратрій – захисник фратрій, Фіксій – 
заступник бігу, Поліей – захисник міста, Сотер, Стратій – захисник»85. «Зевсу посвячені 
орел і скіпетр, громовий молот і чаша як знак його культу...»86.

І. Дьяконов пише, що: «етимологічно Zeus... – бог не грому, а дня і денного неба. У 
грецькій міфології ... в ньому поєднано «денні» і «грозові» функції»87. О. Суперанська 
зазначає, що найбільшу кількість епітетів мав Зевс. «За місцем відправлення культів 
Зевса іменували Оронт(ій), Ларисій (в Ларисі біля Аргоса), Луканій (в Лукані, в Арка-
дії), Марей, Малеїн (із Малеї), Мідиній (з Міди), Парфеній (у Парфенії на межі Аргівії й 
Аркадії), Піссей від містечка Піса в Олімпії, Сатрапій в Ларисі Пергамській... Крім зга-
даних, у нього були й такі, які можна виявити у складі сучасних російських чоловічих 
імен: Агафій, Анікіт, Арей, Арист, Аристарх, Астерій, Аттій, Афродісій, Вакх, Василь, 
Василик..., Віл, Гелій, Георг(ій), Гордій, Євангел, Еввул, Єєклей, Євтихій, Ієрон, Іриней, Кали-
ник, Карп, Кассій, Кинфій, Кирій, Кронід, Левкей, Макар, Мілій, Міней, Никій, Никифор, Ніл, 
Олімпій, Панкарт, Пантелей, Папа, Папий, Піст, Помпей, Потій, Севаст, Селевк(ій), Созон, 
Сотер, Стратиг, Трифілій, Фалассій, Філ, Харитон, Хрисій»88.

У новозавітному тексті виявлено групу імен, які за О. Суперанською89, могли утво-
ритися від епіклез Зевса: •  (чол.) ® Аристарх (1а, 2), Аристарх (1б, 3. 4) [Кол 
4: 10]; •  (чол.) ® в (у) Карпа (1а, 2), в Карпа (1б, 3, 4) [2 Тим 4: 13].

Розповсюдженою серед епіклез Зевса є епіклеза 90. Близьким за семантико-
генетичними ознаками до усталеного божественного прізвиська є біблієантропонім  
• 91: ®  ® (Зн.в.) Олимпана (1а), Олимпана (1б), Олімпіяна (2), Олімпія 
(3), Олимпа (4) [Рим 16: 15]. Припускаємо, що гіпокористика  могла утворити-
ся від Олімпіадор92 (< ,  – «Олімп»93 + ,  – «дар», «подарунок»94; «дар 
Олімпу»95). Ім’я  було широко розповсюджене в Римській імперії96.

М О В А  –  М І ф  –  ф О Л Ь К Л О Р

83 Иллюстрированный словарь античности... – С. 428.
84 Там само. – С. 430.
85 Там само. – С. 430.
86 Там само. – С. 430.
87 Дьяконов И. Архаические мифы Востока и Запада... – С.203.
88 Суперанская А. Имя – через века и страны... – С. 27.
89 Варто зазначити, що, з-поміж означених, лише невелика частина епіклез може претендувати на автен-
тичні. Автор дослідження не зазначає джерел, якими користувалася, виокремлюючи прізвиська Зевса.
90 «І  олімпійський ( ...), ІІ   - олімпієць, тобто (здебільшого) Зевс» // Древнегреческо-
русский словарь... – Т. 2. – С. 1168; «Olympius () ... трапляється як прізвисько Зевса..., Геракла... та 
всіх богів, які жили на Олімпі» // Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology / [edited by 
William Smith]. – In three volumes. – Vol. ІІІ. (Oarses - Zygia). – London, M.DCCC.XLIX. – P. 25.
91 «Старинні греки говорили, що їх найстарший бог Зевс з иншими йому підвладними богами мешкає 
на найвищій горі Олімпії. Помешканнє його знаходить ся на самім вершку сеї гори, котрої нїколи око 
людське зобачити не в силї. Там вічно тепло, ясно і осьвічено, зимна там нїколи нема і дощ не паде» // 
Федчишин Т. Мітольоґія в Біблії. – Нью Йорк, 1913. – С. 12; «У ролі чоловічого імені використовується 
епітет Зевса Олімпій (олімпійський)» // Суперанская А. В. Имя – через века и страны... – С. 29.
92 Трійняк І. Словник українських імен. – К.: Довіра, 2005. – С. 268. «У Новому Завіті, якщо першим, ви-
значальним іменем у складанні, є назва якого-небудь давнього (мітологічного) божества, то основа - 
скорочується і приймає наголос на останньому складі -:  = в  [Тим 3:12] ...,  у 
 [Кол 4:15] ...,  у  [Тим 3:13] ...,  в  [Рим 16:15] ...,  в  [Рим 
16:14], а також  у  [Кол 1:7] ...» // Фокковъ Н. Къ синтаксису греческаго новозавѣтнаго 
язика и византийскаго / Н. Фокковъ. – Москва : Въ Университетской типографіи (М. Катковъ). – 1887.
93 Древнегреческо-русский словарь... – Т. 2. – С. 1168.
94 Там само. – Т. 1. – С. 443.
95 Трійняк І. Словник українських імен... – С. 268.
96 Новый библейский словарь: Ч. 1. Библейские персонажи / Пер. с англ. – Санкт-Петербург.: Мирт, 
1999. – С. 235.
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1.4.3. Деметра
Деметра «(гр. , букв. земля-мати), у грецькій міфології донька Кроноса і Реї, 

сестра Зевса. Як божественна матір-земля була захисницею рослинного царства і ро-
дючості97». О. Суперанська пише: «культовими іменами Деметри були Гагне теа (без-
грішна (непорочна) богиня), Герміона, Європа, Кабірія, Лусія, Мелайна, Пантелея, Хлое, 
Юло»98. «Культові звертання до Деметри: Хлоя («зелень», «посів»), Карпофора («дару-
вальниця плодів»), Фесмофора («та, що дає закони»), Сіто («хліб», «мука») вказують на 
основні функції Деметри як богині плодючості»99.

У новозавітному тексті виявлено біблієантропонім, що утворився від епіклези  
• 100 (жін.) ®  ,    ® браттє моє від Хлоісових, (1а), браттє моє, 
від Хлоїних (1б), мої браття, від Хлоїних, (2), мої брати, від людей Хлої, (3), посланці від 
Хлої сказали мені про вас, мої брати, (4) [1 Кор 1: 11].

1.4.4. Гера
Гера – «дружина володаря світу, і в її олімпійській досконалості – вона втілення 

жіночності»101. Серед епіклез Гери уживаними є «(головно в Гомера): гарноволоса, бі-
лораменна або волоока»102. «Деякі епітети і прізвиська... натякають на характер боги-
ні» . Менш уживаною є епіклеза  – «прізвисько Гери, за яким їй поклонялися 
в Сіціоні. Храм Гері Олександр Адраст побудував після його втечі з Аргоса» . У ново-
завітньому тексті виявлено відтеонімне чоловіче ім’я: •  (чол.) ® Александр 
(1а), Александр (1б), Олександер (2), Олександр (3, 4) [Дії 4:6];

1.4.5. Арес
Арес є богом війни у грецькому пантеоні і репрезентує різні риси інших богів, та-

ких як: Zeus Areios, Athena Areia, Aphrodite Areia105. 
У новозавітному тексті теонім Areios з’являється як теофорний елемент в іме-

ні Areopagus106. Ареопагіт (гр. ) – «1. Член верховного суду, що засідав на 
Ареопазі»107, походить від Ареопаг «2. Давнє афінське судилище (дикастерій) і одно-
часно державна рада, що мала політичну владу (буле) і була названа іменем згаданого 
пагорбу, де проходили засідання цієї ради»108: •  ®    ® 
Дионисий Ареопагит (1а), Дионисий Ареопагит (1б), Діонисій Ареопагіт (2), Діонисій 
Ареопагіт (3, 4) [Дії 17: 34].

97 Иллюстрированный словарь античности... – С. 344.
98 Суперанская А. Имя – через века и страны... – С.26–27.
99 Мифологический словарь... – С. 181.
100 «Хлоя (гр. ), «Зелена» – епітет Деметри» // Иллюстрированный словарь античности... – С. 1199. 
«У період осіннього посіву святкували Фесмофорії; взимку, коли посіви в Греції проростали і зеленіли, 
здійснювали жертвоприношення Деметрі Хлої (зелені); а коли наставав час обмолоту зерна, святкували 
Філісії» // Нельсон М. Греческая народная религия. – Перев. с англ. и указатель С. Клементьевой. – 
Отв. ред. А. И. Зайцев. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 34; «Хлоя () – розквітлий (квітучий); прізвись-
ко Деметри, захисниці зелених полів... Це прізвисько пов’язане з тим, як називає її Софокл –  
...» // Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology... – Vol. I (Abaeus – Dysponteus). 
– P. 695; « – той, що покриває (все) зеленню, одягає в зелень ( Soph.)» // Древнегреческо-
русский словарь... – Т. 1. – С. 715.
101 Тренчини-Вальдапфель И. Мифология... – С. 143.
102 ««Волоока» значить се саме, що сильно- і ясноока, означає красу великих очей Гери» // Яворський С. 
Мітольоґія старинних греків і римлян... – С. 21; (див. вище) «,  adj. f волоока, з великими очи-
ма» // Древнегреческо-русский словарь... – Т. 1. – С. 305.
103 «, , , » // Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology... – Vol. IІ. 
(Earinus – Nyx) – P. 385. 
104 Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology... – Vol. I. (Abaeus – Dysponteus). – P. 110.
105 Dictionary of Deities and Demons in the Bible... – P. 85.
106 Там само. – P. 85; 
107 Иллюстрированный словарь античности... – С. 99.
108 Там само. – С. 98.
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1.4.6. Посейдон
Посейдон – давньогрецьке божество, якого «шанували як бога землі, конярства, 

будівництва; пізніше він став богом моря і мореплавства»109. Епіклезами божества є: 
« «володар землі»,  і  «землекоп»,  «з темними 
кучерями»110. Також до цього переліку епіклез варто додати прізвисько Посейдона111, 
яке зазнало трансонімізації і трапляється у структурі давньоримського імені: •  
(чол.) ® Pontius ® присв. прикм. Понтийський (1а), Понтийський (1б), Понтій (2), Пон-
тій (3, 4) [Дії 4: 27].

Демононім Аполион/ Аполліон/ Аполлон
Аполлон – важливе божество давньогрецької міфології. Дослідники вважають 

Аполлона «типовим божеством, яке репрезентує класичну грецьку культуру»112. «По-
пулярність Аполлона відображена у частому повторенні теофорних власних імен та 
топонімів: Apollodorus, Apollonia, Apollonius, Apollonides, Apollophanes, Apollos та 
ін»113. У новозавітному тексті натрапляємо на оніми, у яких теонім Аполлон «викорис-
товується як теофорний елемент...  (Дії 18: 24, варіант...   [до 
якого Apollos є демінутивом]; 19: 1, варіант... , 1 Кор 1: 12...),  (Рим 16: 10), 
 (Дії 17: 1...) і  (Ап: 9: 11)»114.

Для означеного божества, як уже було зазначено, типовим було подвійне ім’я 
Аполлон-Феб. «Подвійне ім’я, за уявленням греків, вказувало на дві сторони боже-
ственності Аполлона. «Феб» – світлий і «Аполлон» – ім’я, яке... пояснювали як губи-
тель. Ця подвійність відображена і в доборі священних тварин Аполлона; світла чисто-
та – в лебеді, нещадність – у вовку»115.

Те, що епіклези античних божеств можуть мати негативну семантику, пов’язане із 
розповсюдженою, за І. Дьяконовим, у багатьох міфологіях амбівалентністю божества 
«(двоякість щодо добра чи зла, зневаги чи прославляння та ін.)»116.

У Апокаліпсисі ми натрапляємо на демононім , який «не лише утворено 
від дієслова »117; він «непрямо натякає на грецького бога Аполлона, який (окрім 
світлих функцій – Тимошик Г.) є богом пошесті і руйнувань... Отже,  чи  
можна проінтерпретувати як демонів, які несуть руйнування»118: •  (чол.) ® 
       ,      ,   
     ® И мають над собою царя, Ангела безодні; имя іому по 
єврейски Авадон, а по грецьки має имя Аполион (Губитель) (1а), І мають над собою, 
ангела безоднї; імя йому по єврейски Авадон, а по грецьки має імя Аполион (Губитель) 
(1б), І мала вона над собою царя, ангола безодні; йому по-єврейськи ім’я Аваддон, а по-
грецькому він звався Аполліон (2), І мала над собою царя, ангела безодні: ім’я його по-
єврейськи «Аввадон», а по-грецьки «Аполліон» (3), Мала вона над собою царя – ангела 
безодні. Ім’я його по-єврейськи Аваддон, а по-грецьки Аполлон (4) [Ап 9: 11]. 

За іншою версією  – «титул чи ім’я, яке не обов’язково зараховуємо до са-
рани, але позначає демонічного ватажка сарани»119. У коментарях до тексту перекладу 
новозавітного тексту І. Огієнко інтерпретує ім’я Аполліон як «погубник».

109 Словник античної міфології... – С. 172.
110 Древнегреческо-русский словарь... – Т. 2. – С. 1359.
111 « ... 1) морський...; 4) той, що розміщений на морській глибині...; 6) той, що повеліває морем 
(...)» // Древнегреческо-русский словарь... – Т. 2. – С. 1355.
112 Dictionary of Deities and Demons in the Bible... – P. 74.
113 Там само. – P. 77.
114 Там само. – P. 74.
115 Тренчини-Вальдапфель И. Мифология... – С. 171.
116 Дьяконов И. Архаические мифы Востока и Запада... – С. 99.
117 «... 1) занапащати, знищувати...; 2) губити, втрачати...; 3) гинути...» // Древнегреческо-
русский словарь... – Т. 1. – С. 207.
118 Dictionary of Deities and Demons in the Bible... – P. 1.
119 Роджерс-младший К. Р., Роджерс III К. Л. Новый лингвистический и экзегетический ключ к греческому 
тексту Нового Завета / Перев. с англ. – Санкт-Петербург: Библия для всех, 2001. – С. 949.
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120 «Релігія епохи імперії – надзвичайно складне явище. Вона була такою ж неоднорідною, як і сама 
Римська імперія з усіма народами, племенами, що входили до її складу...» // Культура древнего Рима 
/ [отв. ред. Е. Голубцова]: В 2-х томах. – Москва: Наука. – Т. 1. – С. 173.
121 Суперанская А. Структура имени собственного (фонология и морфология). – Москва: Наука, 1969. – 
С. 34.
122 Там само. – С. 334
123 «Грецькій Т. (Тихе – Г. Т.) повністю відповідає римська Фортуна (Fors Fortuna) ... богиня випадку, 
щастя, достатку. [...] У цілому культ Фортуни у римлян був розповсюджений, вона мала багато хра-
мів, в яких її шанували під різними іменами, напр., F. Plebeia (Плебейська), F. Patricia (Патриціанська), 
F. Equestris (Вершницька), F. Libera (Ф. вільних), F. Liberum (Дитяча), F. Virginalis (Дівоча), F. Muliebris 
(Жіноча), Barbara (Та, що вирощує хлопчиків і юнаків), Virilis, богиня щастя чоловіків... Respiciens (та, 
що звертає увагу), Blanda (Милостива), Dubia (Та, що сумнівається), Brevis (Скромна), Stata (Сумнівна, 
Короткочасна, Непостійна), Bona (Добра), Mala, Averrunca (Та, що відхиляє біду), Cemes (Супутниця), 
Redux (Та, що вирощує) та ін.» // Иллюстрированный словарь античности... – С. 1101; «У класичний 
період Фортуну ідентифікували з грецькою Тихе» // Мифологический словарь... – С. 575.
124 «Для багатьох римських теонімів існують грецькі паралелі...» // Павлюк Е., Томилина Г. Из истории 
древнеримских теонимов... – С. 107.
125 «, ,  і   Тибр (ріка в Латії)» // Древнегреческо-русский словарь... – Т. 2. – С. 1625.
126 «Tiberis, is… m Тибр: 1) ріка в середній Італії...; 2) бог цієї ріки» // Латинско-русский словарь... – С. 773; 
«Тиберин (лат. Tiberinus), бог ріки Тибр» // Иллюстрированный словарь античности... – С. 1091.
127 Aslanov C. Entre theonymie: et anthroponymie: l’onomastique divine et humaine, indice de la confusion 
entre transcendance et immanence // http://basarab.nicolesku.perso.sfr.fr/ciret/bulletin/b14/b14c5.htm.

2. Латинські теофорні імена

Давньоримські теоніми120 та елементи теонімних найменувань трансформува-
лися в антропонімну систему. У латинському ономастиконі, на відміну, наприклад, 
від грецького, «теофорні імена нечисленні»121. У новозавітному тексті їхня кількість 
незначна. Давньоримські теофорні імена новозавітного тексту поділяємо на: 2.1. Ім’я-
посвяту; 2.1. Ім’я, що є найменуванням божества; 2.3. Епіклези (епіклеси) давньорим-
ських божеств, що стали власними іменами.

2.1. Давньоримське ім’я-посвята 
Сюди зараховуємо давньоримське ад’єктивне ім’я •  (чол.) ® Fortunatos 

(від лат. fortunatus, a, um [fortuna] щасливий, успішний, удачливий»122 пов’язаний з 
іменем богині Фортуни123) ®    ...  ® присв. прикм. Фортунатів 
(1а), Фортунатів (1б); Фортунат (2), Фортунат (3, 4) [1 Кор 16: 17].

2.2. Давньоримське ім’я,  
що є найменуваннями божества

У новозавітному тексті виявлено лише один теофорний біблієантропонім, який 
дублює найменування морського божества124: • 125 (чол.) ® «Tiberius утворене 
від Tiberis126, імені бога ріки Тибр»127 ® Тиверий (1а), Тиверій (1б), Тиверій (2). Тиверій 
(3, 4) [Лк 3: 1].

2.3. Епіклези (епіклеси) давньоримських  
божеств, що стали власними іменами

Третя група давньоримських теофорних імен є більш чисельна. Вона охоплює на-
йменування, що утворилися від епіклез (прізвиськ) давньоримських богів.

2.3.1. Марс
«З давніх часів, – зазначає О. Суперанська, – богам робили присвятні написи на 

каменях, які ставили в місцях їх вшанування та відправлення культів. У цих написах 
теоніми вводили у невеликий текст, що містив певні молитовні формули. З розвитком 
літератури ці формули перейшли в книжні тексти, стали загальноприйнятими. Осо-
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бливо багато написів було присвячено кельтському богу Марсу». У дослідженні О. Су-
перанської подано перелік епітетів Марса, які згодом трансформувалися «до складу 
російських чоловічих імен латинського походження: Август, Аврелій, Аттій, Бакула, 
Валеріан, Валерій, Вар, Вер, Віктор, Вікторин, Віталій, Гемелл, Євсевій, Кандид, Кварт, Кви-
рин, Кенсорин, Клавдій, Корнелій, Крисп, Ліберій, Максим, Маммій, Марин, Маркіян, Мерку-
рій, Модест, Октавій, Перегрин, Пій, Помпей, Помпоній, Прим, Приск, Роман, Руф, Руфин, 
Сабин, Савин, Савиніан, Сакердот..., Сатурнин, Северин, Севір, Секст, Секунд, Сильван, Силь-
вій, Сотер, Сперат, Тит, Тертуллій, Урван, Фауст, Фаустин, Фелікс, Филикиссим, Фирмін, 
Флавій, Флор, Юліан, Юній, Юст, Юстин, Януарій»128.

Відповідно до цього переліку у новозавітному тексті виявлено імена, які гіпотетич-
но інтерпретуватимемо як епіклези Марса129: •  (чол.) ® (< лат. felix «щасливий; 
той, що розкошує»130) Felix ® Феликс (1а), Феликс (1б), Фелікс (2), Фелікс (3, 4) [Дії 24: 
27]; •  (чол.) ® Justus (< лат. justus – «справедливий, м’який, законний»131) ® Юста 
(1а/б), Тита Юста (2), Тит Юст (3, 4) [Дії 18: 7]; •  (чол.) ® Cornelius (< лат. cornu 
– «ріг»132; за іншою версією номен Cornelius походить від лат. cornus – «ягоди дерну»133) 
® Корнелий (1а), Корнелій (1б), Корнилій (2), Корнилій (3, 4) [Дії 10: 1, 2]; •  
(чол.) ® Quartus (< лат. quartus «четвертий»134) ® Кварт (1а/б, 2, 3, 4) [Рим 16: 23]; • 
 (чол.) ® Crispus (< лат. crispans «той, що в’ється, кучерявий»135) ® Крист (1а), 
Крисп (1а, 2), Крисп (1б, 3,4) [Дії 18: 8]; •  (чол.) ® Rufus (< лат. rufus – «рудоволо-
сий, яскраво-червоний»136) ® Руф (1а/б, 2, 3, 4) [Рим 16: 3]; •  (чол.) ® Secundus 
(< лат. secundus «другий»137) ® Секунд (1а), Секунд (1б, 2, 3, 4) [Дії 20: 4]; •  (чол.) 
® Titus (від лат. titulus – «почесне звання, славне ім’я»138) ® Тит (1а/б, 2, 3, 4) [2 Тим 4: 
10]. До цього переліку долучаємо і жіноче ім’я • ,  (жін.) ® Priska (< лат. 
priscus, a, um – «старий, давній, патріархальний; ... старий, колишній (nomen O)»139) ® 
Прискила (1 а) Прискила (1б, 3, 4); Прискилла (2) [Дії 18: 26].

2.3.2. Сильван
В античній теоніміці окреме місце належить богу Сильвану140. •  (чол.) ® 

Silvanus141 ® (Сильван – «в римській міфології спочатку бог лісів і дикої природи; обо-
жнювався з Паном. [...] Він став покровителем і навіть ініціатором культурного земле-
робства, охоронець дому, подвір’я, маєтку...»142; «Сільван (лат. Silvanus), латинський 
бог, за своєю назвою (від silva, ліс) – лісовий бог і водночас бог полів і обробітку землі, а 
також бог стад, оскільки стада паслися здебільшого в лісах»143) ® Силуан (1а, 2), Силуан 
(1б, 4), Сильван (3) [2 Сол 1: 1]. 

128 Суперанская А. Имя – через века и страны... – С. 28.
129 Варто зазначити, що, з-поміж означених, лише невелика частина епіклез може претендувати на ав-
тентичні. Автор дослідження не зазначає джерел, якими користувалася, виокремлюючи прізвиська 
Марса.
130 Латинско-русский словарь... – С. 321.
131 Там само. – С. 443.
132 Там само. – С. 203.
133 Там само. – С. 203.
134 Там само. – С. 643.
135 Там само. – С. 209.
136 Там само. – С. 676.
137 Там само. – С. 695.
138 Там само. – С. 775.
139 Там само. – С. 618.
140 «Silvanus, i m [silva] 1) Сильван, бог лісів, полів і стад, покровитель сільських жителів...; 2) pl. лісові і по-
льові божества»; silva «ліс» // Там само. – С. 709.
141 Сильван є «могутнім верховним богом – «спасителем, борцем непереможним, небесним, пантеєм» 
// Мифы народов мира... – Т. 2: А – К. – С. 435.
142 Там само. – Т.2: К – Я. – С. 435.
143 Иллюстрированный словарь античности... – С. 992.
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Номен Сильван / Силуан був «також прізвищем Марса, і, ймовірно, вказувало на 
одну з рис Марса, який, як відомо, в давні часи був покровителем рослинності і стад»144. 
Епіклеза Марс Сильван / Силуан відображає один з аспектів божества, за яким його 
проінтерпретовано як сільського бога145.

Автори «Нового біблійного словника» не пов’язують біблієантропонім Силуан з 
античною теонімією: «Ім’я «Силуан» – це, очевидно, латинізована форма імені «Сила», 
хоча воно може бути і прізвищем, яке вибрали через подібність» у звучанні146. Автори 
«Біблійної енциклопедії Брокгауза» вважають це ім’я латинським147.

У новозавітному тексті натрапляємо на біблієантропонім •       (чол.) ® Silas 
® Сила (1а), Сила (1б, 2, 3, 4) [Дії 15: 32], який є неоднозначним за семантико-
генетичними характеристиками. Згідно з однією із версій, це ім’я є арамейською 
формою al*ya!v= гебрейського імені Wav* Саул148 («випрошений»)149. Сила «назва-
ний у посланнях своїм лат. іменем Силуан [від silva – ліс]»150. Варто зауважити, що 
у новозавітному тексті натрапляємо на дубльовані імена. Тому біблійний персонаж 
«теж міг мати два імені (як Павло), одне семітське, а інше латинське, чи           є 
латинською формою імені, яке гелленізувалося в      »151. Згідно з іншою версією, 
ім’я Silas (     ) «утворене від латинського silva «ліс»»152 і може бути гіпокористи-
кою до Silvanus (         ).

2.3.3. Аполлон
У давньоримському пантеоні Аполлон – важливе божество. «До римлян вшану-

вання Аполлона перейшло від греків»153. Аполлон – «прекрасний як день, його вид 
випромінює світло... Стріли Аполлона вбивають на місці, як сонячний удар»154. «Від-
си Фойбос (« – «Феб, Світлосяйний»)155 зн. чистий, світляний, лучистий, ясний. 
А був Апольон ще й «Лікейос» (156) зн. «пострах вовків»157. Однією з основних 
функцій Аполлона «був захист птахів від нападу вовків, ... з цього походить його епітет 
158, який означає «убивця вовків» Софокл (Електра 6-7), але є й інше тлумачення 
як Лікейський, оскільки його мати Лето насправді була лікейською богинею»159. Варто 
зазначити, що «епітет лікейський («вовчий») застосовували не тільки до Аполлона, а 
й до Зевса»160.

144 Иллюстрированный словарь античности... – С. 992. За однією із функцій Марс був покровителем (за-
хисником) лісу та його мешканців. «Як покровитель рослинного світу Марс мав епітет Сильванус, звідси 
... чоловічі імена Сильван, Силуян» // Суперанская А. Имя – через века и страны... – С. 28.
145 Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology... – Vol. IIІ. (Oarses - Zygia) – P. 962.
146 Новый библейский словарь… Ч. 1. – С. 294.
147 Библейская энциклопедия Брокгауза… – С. 892.
148 Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. – Third edition / revised 
and edited by F.W. Danker – Chicago and London, 2000. – P. 923.
149 Библейская энциклопедия Брокгауза… – С. 892.
150 Там само. – С. 892.
151 Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature... – P. 923.
152 A Dictionary of the Bible comprising its antiquities, biography, geography, and natural history / [edited by 
William Smith]. – In three volumes. – Vol. III. (Red-Sea – Zuzims). – London, 1863. – P. 1310.
153 Иллюстрированный словарь античности... – С. 87.
154 Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1. От Илиады до Парфенона / Пер. с франц. О. В. Волкова; 
предисл. В. Авдиева. – Москва: Искусство, 1992. – С. 195.
155 Древнегреческо-русский словарь... – Т. 2. – С. 1740.
156 «      , прізвисько Артеміди» // Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology... Vol. II. 
– P. 845.
157 Яворський Є. Мітольоґія старинних греків і римлян... – С. 27.
158 Варто зазначити, що епіклезу Лікей використовують й у теоніміці Зевса: «Епітет лікейський («вов-
чий») застосували не тільки до Аполлона, а й до Зевса» // Словник античної міфології... – С. 133. 
159 Dictionary of Deities and Demons in the Bible... – P. 92.
160 Словник античної міфології ... – С. 133; «Зевс Лікейський отримав своє ім’я від назви високої гори у 
південно-західній Аркадії – Лікайон» // Нельсон М. Греческая народная религия... – С. 10.
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Аполлона інтерпретують як божество, що народжене у світлі: «,  (, 
Lux, ), в сьвітлї зроджений, сьвітлоносний, сьвітляний (Апольон)»161; «світлонаро-
джений, по-інш. – народжений в Лікії (епітет Аполлона)162. 

К. Асланов вважає, що преномен Lucius «може бути оригінальним теонімом. Фак-
тично, у ньому можна впізнати... корінь luk – світло, який послужив для творення 
латинського теоніма Lucina (ймовірний епітет Діани) і грецького епітета , що 
належав Аполлону»163. У цьому дослідженні ототожнено лат. Lucius і гр. . У рим-
ській міфології зустрічаємо епіклезу «Юпітер Луцетій (від – світло)»164.

Варто зауважити, що проблема щодо інтерпретації епітетів (епіклез) Аполлона 
була актуальною ще у ХІХ ст.165

У святописемному тексті виявлено біблієантропонім, який нагадує означену епі-
клезу Аполлона: •  (чол.) ® Lucius ® (за однією з версій утворене від лат. lux 
– «світло»166 ® Лукий (1а/б); Лукій (2) Лукій (3, 4) [Рим 16:21]. Гіпокористикою до цьо-
го імені є біблієантропонім • 167 (чол.) ® Lucas ® Лука ® (1а, 2), Лука (1б, 3, 4) 
[Филм 1:23].

* * *

Вранішня зоря (Еосфер, Люцифер)
До переліку розповсюджених епіклез в античному теоніміконі належить епіклеза 

Люцифер168. Як уже зазначалося (у попередній частині статті), божества, що належали 
до інших релігійних систем (напр., античної) у новозавітному тексті зазнавали деса-
кралізації і потрапляли у розряд демононімів. Процес демонологізації відбувався не 
лише з іменами, а й з епітетами.

В античному теоніміконі Люцифер (Люципер) «(лат. Lucifer – світлоносець) – 1) епі-
тет богів, які відали небесними світилами – Діана, Аврора та ін.; 2) назва вранішньої зірки 
(Венери) як представниці світанку. Люципер уважався сином Еос і Титана Астрея (варі-
ант: Кефала)»169 має винятково позитивне значення. У латинсько-російському словни-
161 Словар до Гомерової Одиссеї і Ілїяди... – С. 261;  – світлонароджений, по-інш. – народжений 
в Лікії (епітет Аполлона); «, прізвисько Аполлона, котре називає його народженим в Лікії, або 
богом світла» // Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology... – Vol. II. (Earinus – Nyx). – 
P. 845. «Існує три варіанти трактування цього імені. По-перше, епітет  зводять до грецького 
слова  (вовк) і перекладають «народжений вовчицею»... Дещо штучною і не надто обґрунтованою 
виглядає інтерпретація епітета  як «світлороджений». Цікавим ... є зауваження Макробія, який 
ототожнював слово «світло» і «вовк». Зв’язок між світлом і Аполлоном звичайно існує, але божество 
скоріше є джерелом світла, а не його продуктом... Правомірним і переконливим є трактування епітета 
 як «народженого в Лікії»... Не маємо переконливих аргументів для скептичного ставлення 
до зауважень коментатора Гомера Євстафія, за яким  означає «народжений в Лікії»..., хоча він 
наводить і приклади тлумачення епіклези як «світлонароджений» чи «син вовчиці» ...» // Горожано-
ва А. Н. Аполлон Ликийский (по данным «Илиады» Гомера) // Мнемон. Исследования и публикации 
античного мира / [под ред. Э. Д. Фролова]. – Вып. 3. – Санкт-Петербург, 2004. – С. 345.
162 Древнегреческо-русский словарь... – Т. 1. – С. 1038.
163 Aslanov C. Entre theonymie: et anthroponymie: l’onomastique divine et humaine, indice de la confusion 
entre transcendance et immanence // http://basarab.nicolesku.perso.sfr.fr/ciret/bulletin/b14/b14c5.htm.
164 Культура древнего Рима... – Т. 1. – С. 118; «Римський Юпітер... був дуже подібний до грецького Зевса. 
Він був насамперед богом світла. Його часто називали  Л у ц е т і й  – світлодар» // Парандовський Я. 
Міфологія. Вірування та легенди стародавніх греків і римлян / Перекл. з польської О. Лєнік. – Київ: 
Молодь, 1977. – С. 192.
165 Наумова Е. Генезис и эволюция солярных аспектов мифологии Аполлона... – С. 17.
166 lux, lucis, f (рідше m) – «1. світло, освітлення, сяйво; 2. блиск, сіяння; 3. ясність...; 4. слава, прикраса...» 
// Латинско-русский словарь... – С. 462.
167  – «ласкаве чи зменшено-пестливе ім’я до Lucius» // Greek-English Lexicon of the New Testament 
and other Early Christian Literature... – P. 603.
168 «Люцифер – 1. Розповсюджене прізвисько багатьох богів, які відали небесними світилами: Діани, Еос 
та інших» // Антична література: Довідник... – К., 1993. – С. 178.
169 Словник античної міфології... – С. 131; «Персоніфіковано Люципера вважали сином Еос (Авро-
ри) і Титана Астрея» // Античность: Словарь-справочник / [сост. И. Е. Култышова, Е. И. Светилова, 
Н. Р. Шопина; под общ. ред. В. Н. Ярхо]. – Дубна, 1998. – С. 152.
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ку Й. Дворецького «lucifer, fera, ferum [lux + fero] 1) світлоносний, той, що несе світло...; 
освітлений...; той, що виносить на світло, полегшує пологи»170 «Lucifer, feri m 1) Люци-
пер, син Аврори, бог вранішньої зорі...; 2) вранішня зоря (планета Венера)...»171. С. Аве-
ринцев зазначає, що у християнській міфології це відомий демономен172. «Люцифер 
(lat. Lucifer, «ранкова зоря», тобто планета Венера; у тому ж значенні – гр. «  
(sc. ; лат. Lucifer) ... вранішня зоря, тобто планета Венера...»173, слов. (слов’янське 
– Г. Т.) денниця, у християнській традиції – одне з позначень сатани як бундючного 
та безсилого наслідувача того світла, яке становить містичну «Славу» Божества. Вона 
сягає старозавітного пророцтва про загибель Вавилона, в якому з історично актуаль-
ними аспектами переплетено есхатологічні мотиви, й цареві Вавилона надано рис 
язичницького демона планети Венера: «Як же ж це ти впав з неба, ти, блискучий сину 
зірниці?... (Іс. 14: 12-15)... Таке «світле» позначення сатани не могло не бути парадок-
сальним (навіть із урахуванням усієї одіозності астральних культів для християнства), 
тим більше, що цей самий символ використовувався у зовсім протилежному значенні. 
У новозавітних текстах Христос іменує Себе Самого: «Я ... ясна зоря досвітня (Од. 22: 
16)»174:        ,       ® Я корінь и рід Давидів, 
зоря ясна и рання (1а), Я – корінь і рід Давидів, зоря ясна і рання (1б), Я корінь і рід 
Давидів, зоря ясна і досвітня (2), Я – корінь і паросток Давида, ясна зоря досвітня (3), 
Я є корінь і рід Давидів, Зоря рання, досвітня (4) [Ап 22: 16]. «Вранішня зоря, планета 
Венера, котра з’являлася на небосхилі першою..., а вранці зникала останньою... Вона 
служить образом Ісуса (Ап 22: 16; пор. 2 П 1: 19; Ап 2: 28)»175:       
 ® и дам іому ранню зору (1а), і дам йому ранню зору (1б), і дам Я йому зорю 
досвітню (2), і дам тому зірку досвітню (3), і Я дам йому досвітню зорю (4) [Ап 2: 28].

У монотеїстичному віровченні давніх гебреїв, а згодом і в християнстві космічні 
об’єкти (напр., сонце, зорі) не були об’єктом поклоніння: «краса зірок, їх сяяння захо-
плювали ізраїльтян, однак вони ніколи не вважали зірки богами (як язичники)». Зорі 
«як сонце і місяць, виконували певну функцію – були світилами на небосхилі». Однак 
інколи ізраїльтяни потрапляли під язичницький вплив. У Діях згадано про те, «що 
жителі Північного царства (Ізраїлю) створили зображення зоряного бога Ремфана176 і 
носили його з собою»177:      []  ® и зорю Бога вашого Ремфа-
на (1а), і зорю бога вашого Ремфана (1б), і зорю вашого бога Ромфана (2), і зорю бога 
Рефана (3), і зірку вашого бога Райфана (4) [Дії 7: 43].

Август
Теоніми давньоримського ономастикону не часто у процесі трансонімізації пере-

ходили до розряду антропонімів. В період імперії це явище стало зворотним: значна 
частина людей потрапила до рангу божественних178.

170 Латинско-русский словарь / [авт.-сост. И. Дворецкий]. – Москва, 2002. – 7-е изд., стереотип. – Москва: 
Русский язык, 2002. – С. 458.
171 Там само. – С. 458.
172 «Люцифер (лат. Lucifer) чи Фосфор (гр. ), «світлоносець», назва вранішньої зорі. В отців 
церкви ... «син зорі» позначає диявола» // Христианство. Этимологический словарь / С. С. Аверинцев 
(главн. ред). – М., 1993. – С. 65.
173 Древнегреческо-русский словарь... – Т. 1. – С. 731.
174 Аверинцев С. Софія – Логос. Словник. 2-е видання / Сергій Аверинцев / [упор. та передм. К. Сігов]. 
– К., 2004. – С. 135.
175 Библейская энциклопедия Брокгауза. Chrisliche Verlagsbuchhandlung Paderborn. Lexicon zur Bibel. 
1994. Brockhaus Verlag Wuppertal. / [авт.-сост. Фриц Ринекер, Герхард Майер]; пер. с нем. В. М. Иванова 
и др.– Кременчуг, 1999. – С. 997.
176 «Ремфан [евр. Кійюн], бог зорі, котрого ізраїльтяни шанували під час їх блукання пустелею» // Там 
само. – С. 835.
177 Там само. – С. 344.
178 Aslanov C. Entre theonymie: et anthroponymie: l’onomastique divine et humaine, indice de la confusion 
entre transcendance et immanence // http://basarab.nicolesku.perso.sfr.fr/ciret/bulletin/b14/b14c5.htm.
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Особливу увагу варто звернути на біблієантропонім Август: • Augustus ® edictum 
a Caesare Augusto179 (   ) ® повеліннє від Кесаря Августа (1а), 
повелїннї від кесаря Августа (1б), наказ царя Августа (2), наказ від кесаря Августа (3), 
указ кесаря Августа (4) [Лк 2: 1].

З часів Августа встановлено імператорський культ180, який «мав різні форми орга-
нізації і ієрархію жерців... Часто посвяти імператору суміщали з посвятами іншим бо-
гам, особливо Юпітеру. Богів іменували Августами181, богині Августами, а імператорів 
і їх дружин зображали з атрибутами богів і богинь»182.

А. Токарєв зазначає: «в формулі Imperator Caesar divi filius Augustus, котра з 27 р. 
до н. е. стає офіційним іменем принцепса, Augustus відіграє визначну роль. Цей епітет 
символізує боговибраність його володаря..., хоча не так яскраво, як прізвище Сулли 
Felix»183. Когномен Сулли Felix (щасливий) «перекладений на давньогрецьку мову зву-
чав як 184, хоча точний переклад має бути  (щасливий). Але Сулла 
хотів бути скоріше улюбленцем Венери-Афродіти, ніж Тюхе»185.

Латинський титул «augustus» ® «удостоєний пошани»186 тотожний грецькому від-
повіднику «» – «високий, священний»187 і позначає почесний титул, який був 
присвоєний сенатом Гаю Юлію Цезарю Октавіану. У давньогрецькому тексті Ново-
завітного Канону для означення цього титулу використовується власне грецька лек-
сема  і транслітерована латинська . Мовознавець Й. Дворецький у 
«Латинсько-русійському словнику» зазначає, що Augustus «високий, священний, ве-
ликий» став когноменом Октавіана й переходив до всіх наступних імператорів188.

3. Псевдотеофорні імена

Окрім теофорних, у антропонімній системі тієї чи іншої мови можуть функціону-
вати так звані псевдотеофорні імена. Особливістю цієї групи імен є те, що вони «міс-

179 Цит за: Biblia sacra. Iuxta Vulgatam Versionem. Editionem qusrtam emendatam cum sociis B. Ficher, H. I. 
Frede, H. F. D. Sparks, W. Thiele. – Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1994.
180 «Пліній Старший писав, що «бог – це допомога людини людині», котра відкриває шлях до вічної 
слави» // Культура древнего Рима... – Т. 1. – С. 180. «Перші імператори, що йшли за Августом, певний 
час ще зволікали... приймати як це (ім’я Август – Г. Т.), так і інші почесні імператорські імена (Цезар, 
імператор, Батько вітчизни (pater patriae), цар (dominus), бог (deus))...» // Иллюстрированный словарь 
античности... – С. 9.
181 «Августа... 1. Сакральний титул дружин римських імператорів часів Імперії». – Там само. – С. 10; 
«Вперше аugustus як епітет божества використано у 13 р. до н. е. для римської персоніфікації миру 
– Pax Augusta. Особливо часто Augustus використовують для позначення Ескулапа, Аполлона, Герку-
леса, Юпітера, Лібера, Марса, Меркурія, Нептуна, Сатурна, Сильвана, рідше Діани, Сонця, Фортуни 
та ін.» // Токарев А. Н. AUGUSTUS и : о семантике терминов // Древности. Харьковский 
историко-археологический ежегодник. – Харьков, 2005. – С. 173.
182 Beaujeu J. La religion romaine a l’apogee de l’empire. – Paris, 1995. – P. 70. // Цит за: Культура древнего 
Рима... С. 182.
183 Токарев А. AUGUSTUS и : о семантике терминов... – С. 173.
184 « 1) той, хто навіює любов, милий, чарівний; 2) люблений Афродітою, тобто щасливий 
(відпов. лат. Felix – прізвисько, яке прийняв Сула)» // Древнегреческо-русский словарь... – Т. 1. – С. 589. 
Див. першу частину статті.
185 Токарев А. AUGUSTUS и : о семантике терминов... – С. 175.
186 Библейская энциклопедия Брокгауза... – С. 3.
187 Древнегреческо-русский словарь... – Т. 2. – С. 1465. У розвідці «AUGUSTUS и : о семантике 
терминов» А. Токарєв зазначає, що вони не були абсолютно тотожними. Семантика терміна augustus 
«змінювалася впродовж різних епох римської історії. Вивчення семантики  дозволило підсуму-
вати, що це слово в епоху імператора Августа було неологізмом, котрий «винайшло» оточення першо-
го імператора. Вибір Октавіаном нового імені як латинського, так і його грецького перекладу був свідо-
мим і ретельним. Імператор не зважав на те, чи буде грецизоване ім’я точним перекладом латинського 
оригіналу. Для нього важливим було те, що аugustus і  виражали його особливе становище 
у римській державі (адже юридично Октавіан не був монархом!)...» // Токарев А. Н. AUGUSTUS и 
: о семантике терминов... – С. 175. 
188 Латинско-русский словарь... – С. 92.

М О В А  –  М І ф  –  ф О Л Ь К Л О Р

` ` `
` `

` `



86 М І ф О Л О Г І я  І  ф О Л Ь К Л О Р,   № 2 ( 6 )  –  2 0 1 0

189 Словарь русской ономастической терминологии [авт.-сост. Н. В. Подольская]. – 2-е изд., испр. и доп. 
– Москва: Наука, 1988. – С. 76.
190 Суперанская А. Структура имени собственного (фонология и морфология)... – С. 32.
191 «З давніх часів використовується тип «indeclinabile + nomen»: ... грецьк. - «з гарними очима» 
// Там само ... – С. 69; С. 34; «... 1) добре...; 2) повністю, цілком...; ,  indecl. 1) добро, благо» // 
Древнегреческо-русский словарь... – Т. 1. – С. 680–681.
192 Утворене від гр. «-» та «  дор. = ...  1) перемога» // Там само. – Т. 2. – С. 1134
193 Утворене від  1) той, що дає вільний прохід, легкопрохідний; 2) зручний для проходу... // Там 
само. – Т. 1. – С. 700; (<«-» та «...  1) шлях, дорога» // Там само. – Т. 2. – С. 1152).
194 Утворене від гр. «- – 1) щасливий, успішний...; 2) багатий...; 3) щасливий, успішний...; 4) той, 
що дає щастя, сприятливий» // Там само. – Т. 1. – С. 713; (<«-» та «...  1) доля, талан...; 2) збіг об-
ставин, випадковість, випадок» // Там само. – Т. 2. – С. 1657.).
195 Утворене від гр. « розсудливий, розважливий» // Там само. – Т. 1. – С. 684; (<«-» та «...  
1) воля, бажання, рішення, задум...; 2) думка, намір...; 3) порада, настанова...; 4) роздум, обговорення...; 
5) нарада, порада... « // Там само. – Т. 1. – С. 303 – 304.).
196 Суперанская А. Имя – через века и страны... – С. 138.

тять імена пророків, апелятиви пророк, господин (пан – Г. Т.); морфему благо; різно-
манітні релігійні поняття типу раб віри, прикраса релігії»189.

Псевдотеофорні імена були численними в латинському антропоніміконі190. У но-
возавітному тексті не виявлено псевдотеофорних давньоримських імен.

Що ж стосується грецького ономастикону, то у новозавітному тексті виявлено де-
кілька псевдотеофорних імен. До псевдотеофорних зараховуємо давньогрецькі імена 
«з морфемою »191: 192 (жін.) ® Євникию (1а), Євникию (1б), Евнікії (2), Евніку (3), 
Євникії (4) [2 Тим 1: 5]; 193 (жін.) ®  ® (Зн. в.) Єводию (1а), Єводию (1б), Ево-
дію (2), Еводію (3, 4) [Филп 4: 2]; 194 (чол.) ®     ® один мо-
лодець, на имя Євтих (1а), один молодець, на ймя Євтих (1б), Юнак же один, Євтих на 
ім’я, (2), Один юнак, Євтих на ім’я, (3), один юнак Євтих на ім’я, (4) [Дії 20: 9]; 195 
(чол.) ® Єввун (1а), Єввул (1б), Еввул (2), Евбул (3), Евул (4) [2 Тим 4: 21].

*          *          *
Античні теофорні імена – важливий компонент новозавітного антропонімного 

ареалу, який згодом трансформувався в численні європейські іменники. Оскільки 
«власні імена, що пов’язані зі світовими релігіями, передаються у повному обсязі від 
одного народу до іншого»196, то античні теофорні імена новозавітного тексту форму-
ють окремий фрагмент новочасної системи найменувань у багатьох народів, у тому 
числі й українського. У процесі використання античних теофорних імен у системі 
християнського іменника відбулося переосмислення природи імені та нове прочитан-
ня імені в системі інших світоглядних координат.

ancient Theophoric names in Present-
Days Translations of the Holy scripture into 
Ukrainian
Halyna TYMosHYK

The article examines theophoric names as an important component of the ancient system of nomenclature. They 
constitute a small percentage of the number of names in general, but because of them we perceive the ancient Greek and 
Latin nouns from the biblical text as a complex and non-homogeneous system that has integrated elements of cultural and 
ethical constants of the ancient society. The fact of our coming across ancient theophoric names among personal names 
of the New Testament is not an exception to the rule, but testifies to the fluidity of the onomastic tradition modeling the 
development of this or that anthropogenic system. Part of  the theophoric names that echoed old (in our case ancient) 
religious systems, acquired a new interpretation or was transcoded by respective theo-elements in terms of the new 
Christian religious doctrine. The new paradigm of world outlook has marked the trajectory of antropogenic systems’ 
development of ethno-cultural formations of the whole European region, having modeled an anthropodimension, where, 
like in a mosaic panel, Christian onymous preferences (e.g. Hebrew theophoric names) combined with onymous manners 
of the previous epochs existing in the coordinates of other world-outlook systems.

Key words: theophoric name, theo-antroponym, theophorous element, theonym, substitution, transonimisation, 
pseudo-theophoric names. 
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Античные теофорные имена  
в современных переводах Священного 
Писания на украинский язык
Галина ТИМОШИК

В статье рассмотрены теофорные имена, являющиеся важным компонентом античной системы наиме-
нований. Хотя они составляют небольшой процент от общего количества имен, однако благодаря им мы во-
спринимаем и древнегреческое, и латинское существительные в библейском тексте как сложную и неоднород-
ную систему, в которой отражены элементы культурно-этических констант античного общества. То, что 
в антропонимиконе Нового Завета встречаются античные теофорные имена, не является исключением из 
правил, а свидетельствует о текучести ономастической традиции, которая моделирует развитие той или 
другой антропосистемы. Некоторые из теофорных имен, которые содержали в себе отзвук архаических (в наше 
случае – античных) религиозных систем, в координатах христианского вероучения приобрели новое прочтение 
или были транскодированы соответствующими теоэлементами. Новая парадигма мировосприятия обозна-
чила траекторию развития антропосистем этнокультурных образований всего европейского региона и смо-
делировала такое антропоизмерение, в котором, как в мозаичном панно, объединились христианские онимные 
преференции (например, гебрейские теофорные имена) с онимными преференциями предыдущих эпох, которые 
бытовали в координатах других мировоззренческих систем.

Ключевые слова: теофорное имя, теоантропоним, теофорный элемент, теоним, субституция, трансони-
мизация, псевдотеофорные имена.
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Пархоменко Т. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: Ма-
теріали польових досліджень. – Рівне: Видавець Олег Зень, 
2008. – 200 с.

Пропоноване видання – це перша спроба комплексного дослідження 
традиційних календарних звичаїв та обрядів мешканців Рівненщини. 
Монографія є узагальненням польових експедиційних матеріалів авто-
ра 1995–2006 рр. із Рівненської, Житомирської та Київської областей. У 
книзі розкрито особливості народного світогляду, народних звичаїв і 
обрядів, перевірений часом календарний ритм сільськогосподарської 
та трудової діяльності. 

Збірка складається з двох частин: у першій викладено матеріал, у дру-
гій – музично-обрядовий фольклор. Уперше опубліковано світлини по-
чатку ХХ ст. з етнографічної колекції Рівненського обласного краєзнав-
чого музею (далі – РОКМ), а також авторські світлини початку ХХІ ст. Як 
важлива складова духовної культури краю в якості ілюстрацій викорис-
тані зразки народного іконопису ХV–ХVІ ст. РОКМ.

Іваницький А. Історичний синтаксис фольклору. Проблеми 
походження, хронологізації та декодування народної музики. 
– Вінниця: Нова книга, 2009. – 404 с.

У праці запропоновано принципово новий погляд на походження му-
зики. Особливість концепції полягає в урахуванні триєдності мови, мис-
лення й музики. Для виявлення і хронологізації стадій розвитку музики 
використано синтаксичний апарат. Дослідження має комплексний харак-
тер і спирається на досягнення етномузикології, логіки, палеопсихології, 
лінгвістики, археології, історії, етнографії. Часова дистанція дослідження 
– від зародків мовно-музичної синтактики у верхньому палеоліті до ви-
никнення респонсорного музичного періоду в пізньому Середньовіччі.
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Досвіток із півнями  
і тривогою, або міжчасся як
прогалина у тексті буття
Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ
Доктор філологічних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри 
теорії літератури та порівняльного літературознавства 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
79000 м. Львів, вул. Університетська, 1 
e-mail: teorija@franko.lviv.ua

У статті проаналізовано ситуацію «міжчасся» як екзистенційної категорії, у якій конкретний історичний 
момент здобуває метафізичний вимір. Приводом до її написання став один із віршів І. Муратова про таємничу 
небезпеку «надрання». Дослідник розглядає його як «знак» конкретної історичної ситуації, що виводить на ек-
зистенційний та онтологічний виміри розуміння стану невизначеності. Він може охоплювати не лише часові 
рамки, а й параметри топосу та етосу, то набуваючи вигляду одіссеївських мандрів («Еней і життя інших» 
Ю. Косача), то психологічного роздвоєння. На думку автора, його виникнення пов’язане з розривами і появою 
тріщин між історичним та онтологічним. Здатність подолати подібну втрату перспективи і відновити єд-
ність має культура.

Ключові слова: тривога, надія, історіософія, міф, невизначеність, топос, часовий вимір, асоціації.

Імпульсом до цих роздумів послужив вірш І. Муратова «В нас удосвіта…» Власне, 
не так сам вірш, як його інтерпретація в А. Ткаченка. Процитувавши рядки

В нас удосвіта, у серпні
Півні піють о четвертій.
Ще не видно й вже не темно,
Десь – дрімотно, десь – недремно,
Й знати хочеться мені:
Сонце визирне чи ні?

критик пише: «Коли виходити тільки з номінативних значень вжитої тут лексики, то 
можна зробити висновок, що йдеться про таку собі сільську ідилію з півнями та на-
півжартівливим ваганням з приводу сходу сонця. Але коли зважити на час написання 
твору (1971), як і на те, що від 60-х по 1973-й (рік смерті І. Муратова) в Україні, хвиля 
за хвилею, перекочувалися чимраз репресивніші заходи щодо інакодумців, молодих, 
задерикуватих, гордих, волелюбних (а поет – фронтовик, лауреат Сталінської премії 
1952 р.). І. Муратов був, як і чимало інших, на боці молодих, прояснював їх світобачен-
ня перед тими, кому «недремно…»1.

Тут маємо, за словами А. Ткаченка, перехід «тексту – в контекст», а коли говорити мо-
вою тогочасної критики, – у підтекст, розрахунок на сприйняття недомовленості, натяку. 
Цей підтекст вловлювали як читачі, на сприйняття яких поет розраховував, так і «недрем-
ні» – недарма у книзі «Вибраного» І. Муратова (Київ, 1980) цього вірша шукати марно.

У літературі часто трапляється, що якийсь образ, начебто цілком випадковий, 
стає формулою певного суспільного явища. Зокрема й стан між ніччю і ранком.  

ПРОБЛЕМИ ФОЛЬКЛОРИЗМУ

1 Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – С. 223.
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І якщо у вірші І. Муратова маємо натяк на щось більше, аніж просто картину до-
світку, то в повісті польського письменника Юзефа Мацкевича «Дорога в нікуди» та 
сама пора подана в іронічно-гротескному плані: «Застави спустошені, поверхня води 
відбиває місяць уповні: сплять піски, риба не плюсне, пес не гавкне. Тільки крапе-
лини млинового колеса спадають постійно й монотонно. […] Спить куркуль, ворог 
народу, спить по хлівах і стайнях приватна здобич селян, ланцюг не забринить при 
стійлі»2. Так в іронічній формі, за словами Александра Ф’юта, автор повісті демон-
струє «зіткнення двох цілком протилежних цивілізаційних форм чи, власне, цивілі-
зації з антицивілізацією»3.

У Ю. Мацкевича півні, мабуть, теж сплять, не наважуються будити «куркуля», 
щоб не проспав ранню годину. Очевидно, збагнули, що їм не вдасться виконати 
приписану віками функцію – розігнати всіляку нечисту силу, яка може вершити 
свої чорні справи тільки до «третіх півнів». У цитованому вірші І. Муратова півні 
вже «відпіяли», до того ж (у наступних рядках) «перші, другі, вже й останні», але 
певності про настання ранку («сонце визирне чи ні»?) немає. Отже, перед нами 
втілення сили зла космічного масштабу на зразок гоголівського Вія, почерпнутого 
з української фольклорної свідомості, або ж самого Сатани, як у поемі Т. Осьмачки 
«Поет».

Втім, півні у вірші І. Муратова постають як атрибут чи радше супровідний мотив 
тієї таємничої небезпеки «надрання», яку знала вже поезія раннього Середньовіччя, 
що засвідчує хоча б такий вірш анонімного автора ХІІ чи ХІІІ ст.:

Коли нічка темна-темна
Та стежина потаємна, 
Серце, чом не прийдеш ти?
Ніч мина, доба надрання, 
Та не йде, за ким сумую,
Лихо ж мені, що люблю я
У моєму безталанні4.

Отже, ситуація з «піянням півнів» чи їх мовчанням є одним із індикаторів того ста-
ну природи, який «випадає» з усталеного колообігу.

Таку ситуацію можемо назвати «міжчассям», зависанням між полярними стана-
ми (станом «між») і витлумачувати її як екзистенційну межу. Не дивно, отже, що 
стан, переданий у вірші І. Муратова, майже дослівно збігається зі станом, описаним 
у романі польського письменника Вітольда Ґомбровича «Фердидурке». Уже на пер-
ших сторінках твору автор вводить читача у ситуацію «між». Герой твору, Юзьо, про-
кидається «о тій безлюдній і невиразній порі, коли ніч уже начебто скінчилась, а сві-
танок усе ще ніяк не міг розгорітися»5. Дослідниця М. Гірняк не випадково трактує 
цю пору, як стан, що «викликає «жах небуття», фіксуючи це «між» як щось таке, що 
реально існує. Юзьо усвідомлює, що наше існування на цьому світі є рухом, а відтак 
«між» стає пунктом, коли вчорашній день став минулим, а завтрашній ще не зрозу-
міле майбутнє»6.

Сприйняття майбутнього як стану «між», як екзистенційної ситуації особливо ха-
рактерне для Українси, у якій конкретний історичний момент перетікає у метафізич-
ний вимір, змішуючи дійсність із маревом аж до пункту, де «останні світу межі», де, як 
читаємо у вірші Б. І. Антонича «ніч на площі Юра»,

`
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2 Цит. за кн.: Ф’ют Александер. Зустрічі з іншим / Пер. з польської Я. Поліщука. – Харків: Акта, 2009. –  
С. 181.
3 Там само. – С. 172.
4 Качуровський І. Генерика і архітектоніка. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 
2005. – С. 106.
5 Ґомбрович В. Фердидурке. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – С. 325.
6 Гірняк М. Між Сциллою і Харибдою власної ідентичності (за романом Вітольда Ґомбровича «Ферди-
дурке») // Цит. за рукописом.
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Північ чорна, наче вугіль,
попіл сну на очі сипле,
різьбить сріблом в довгі смуги
небо, до землі прилипле.

Дзвонить ніч на площі Юра,
хрест, неначе ключ могутній.
І стає, мов тінь похмура,
нерозгадане майбутнє.

Стан невизначеності може охоплювати не лише часові рамки, а й параметри то-
посу та етосу, то набуваючи вигляду одіссеївських мандрів («Еней і життя інших» 
Ю. Косача), то психологічного роздвоєння (один із магістральних мотивів української 
літератури ХХ ст.). Ситуація «міжчасся», як і загалом стан «між», вписується в ширшу 
філософську парадигму, яку можна назвати помежів’ям і яка описана уже в Платоново-
му «Банкеті». Формулює її жриця Діотима у діалозі з Сократом. Порівнюючи Сократо-
ве слово про Ероса з уснонародною традицією, вона стверджує, що є щось середнє між 
мудрістю і невіглаством, красою і потворністю, добром і злом. «Визнавши, – конкре-
тизує вона, – що Ерос не прекрасний, а також і не добрий, не подумай, що він мусить 
бути потворним і злим, а вважай, що це щось проміжне між цими крайнощами»7.

Таким чином, маємо універсальну формулу зависання, хисткий місток, переки-
нений між двома полярними станами людини, ситуацію, що її загострило ХХ ст. Не-
певність, сумнів, розриви між біосом і соціумом охопили всі сторони життя й набули 
різних форм виразу, чи то буде «розсіяння» Жака Дерріди, чи «недужої провесни» 
Стефана Малларме (сонет «Відновлення»), що «прогнала дні зими, де творча тиши-
на», але не дала надії на творчу весну й асоціюється з передранням, коли:

Темніють присмерки під черепом у мене,
Що здавлений, мов гріб, залізним обручем.
І я, зажурений, уздрівши сон мигцем,
Бреду в поля й ліси на свято трав зелене.

Припавши до землі, я в ній чолом довбаю
Могилу для надій, де буз розкинув цвіт,
І жду, аж зла нудьга пойме мене до краю.
(Переклад О. Зуєвського)

Тут можемо говорити про провесну як про «ідеал» у специфічному в Малларме 
розумінні цього поняття. За словами Б. Рубчака, «ідеал для поета стає на очах білою 
порожнечею всередині тексту буття»8. Цей простір зависання між вічністю і тимчасо-
вістю, життям і смертю як антиноміями породжує стан міжчасся як своєрідну сталість 
несталого, реальність примарного.

Коли повернутися у часовий вимір помежів’я в українській літературі, то виявимо 
його уже в Шевченковому «і день не день, іде й не йде» («Три літа»): непереборна стіна 
незрушності у природі має суто психологічну мотивацію, бо день «не йде», але «літа 
стрілою пролітають».

В. Неборак трактує Шевченкові мотиви часоплину в історіософському плані і зі-
ставляє їх із «міфо-космологічною одночасністю» Б. І. Антонича, зокрема в його вірші 
«Країна Благовіщення», у якому, на його думку, прочитується Антоничеве розуміння 
Шевченкової візії пробудження України, її майбутнього9.

7 Платон. Сочинения: В 3 т. – Москва: Мысль, 1970. – Т. 1. – С. 131.
8 Рубчак Б. Майстер зористого «перекладу» // Зуєвський О. «Я входжу в храм…»: Поезії. Переклади. 
Статті. Матеріали для біографії. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 512.
9 Неборак В. Змістовий розгляд вірша Богдана-Ігоря Антонича «Країна Благовіщення» // Педагогічна 
думка. – 2009. – № 3. – С. 46.
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«Країну Благовіщення» Б. І. Антонича годі звести до якоїсь логізованої схеми, годі 
випрямити образи, що постають мовби розмитими чи поставленими в опозицію («за-
вія зелені» і «пожежа зелені»), але поступово рух сповільнюється, динаміка замінюєть-
ся статикою, вірш завершується образом-формулою у третій строфі:

В ромашок спів слимак дороги ввився круто
і ранку кіш, що в ньому птаха – сонця помах.
Задума – не задума, смуток і не смуток,
це на країні цій трагічна паполома.

Тут варто зупинити погляд на вихідних елементах поетових асоціацій: «слимак до-
роги» асоціюється із застиглістю, попри те, що дорога призначена для руху, як і птаха, 
що уособлює сонце. Але коли «сонця помах» – явний оксиморон, то помах птаха мав 
би означати небезпеку якоїсь катастрофи, як в одній з картин литовського художни-
ка Микалоюса Чурльоніса, де крило велетенського птаха нависло над дитиною, що 
бавиться кульбабою. Але крило у вірші Б. І. Антонича – сонячне, а в коші ховається 
небезпечна птаха з вогненним крилом. Втім, ранок ще не настав, птаха-сонце ще захо-
ване в коші досвітку, ранок ще очікування. Очікування, треба сказати, дуже тривожне, 
коли передчуття його пов’язане з трагічною паполомою – покривалом, що ним накри-
вали мертвих князів, як відомо зі «Слова о полку Ігоревім». Ця деталь теж не випадково 
з’являється у тексті, вона символізує тривогу Антоничевого сприйняття майбутнього 
України, його «трагічної батьківщини».

Коли під таким кутом зору аналізувати «Країну Благовіщення», то в застиглості 
передсвітанкової задуми легко вловити рубіж, де сучасне зникає, стаючи прогалиною 
між минулим і майбутнім. Сучасна людина не вільна від міфологем, які склалися в ар-
хаїчних суспільствах, вона модернізує їх, припасовуючи до реалій сучасного світу, але 
міф при цьому зберігає роль моделі людської практики. Як стверджує Мірча Еліаде у 
праці «Люди, міфи і містерії», «міф – це справжня історія, яка відбувалася на початку 
часу і яка слугує взірцем для всіх типів людської поведінки»10, на якій би стадії людство 
не перебувало. Поведінкова модель сучасної людини, на переконання антрополога, 
теж має міфологічний характер і пов’язана зі сприйняттям часу: вона має повернутися 
у великий час, час втраченого раю, а це веде за собою заперечення сучасності, конкрет-
ного історичного моменту як самоцінності й до сприйняття його лише як межі між 
минулим і майбутнім.

У поезії Б. І. Антонича первісний міфологічний час сприймається так, наче при 
створенні його ліричний суб’єкт був особисто присутній. У Т. Шевченка він присутній 
імпліцитно як неприйняття теперішнього стану речей, як протиставлення його героїч-
ному минулому, зокрема часові козацьких походів у романтичних поемах. Безперечно, 
Т. Шевченко у своїх поезіях постає як людина історичного, Б. І. Антонич як метафізич-
ного світосприйняття. Але спільним між цими типами є момент досвітку: у Т. Шевчен-
ка день «іде не йде», в Б. І. Антонича – «задума – не задума, смуток і не смуток».

Шевченкова візія України, розгорнута Б. І. Антоничем у «Країні Благовіщення», 
збагачена космічним виміром, який охоплює як формування, так і руйнування світів, 
вічне повторення циклів дочасності й кінцесвітності.

Що переважає у болючих рядках Шевченкового «Подраджанія» (Осія. Глава ХІV)»:

Погибнеш, згинеш, Україно,
Не стане сліду на землі,
А ти пишалася колись
В добрі і розкоші –

тривога за долю України, отже – історіософське начало чи метафізична основа? Так, 
історична тривога, ствердимо ми, бо ж уся поезія Т. Шевченка напоєна цією тривогою, 

10 Еліаде М. Мефістофель і андрогін. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. –  
С. 125.
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всюди відлунює історична реальність часу й обставин. Водночас присутня тут і «кос-
мологічна формула» циклічності руйнувань і відновлень, туга за втраченим добром і 
віра в його відновлення? Тугу за втраченим раєм («А ти пишалася колись / В добрі і 
розкоші») змінює надія на відродження України («Ісаія. Глава 35»), коли

І честь Кармінова і слава
Ліванова, а не лукава,
Тебе укриє дорогим
Золототканим, хитрошитим,
Добром та волею підбитим
Святим омофором своїм.

Чи не за аналогією до Шевченкової символіки Б. І. Антонич назвав свою батьків-
щину «біблійною», поєднавши цю характеристику з такими її знаковими прикметами 
як «вишні» й «соловейко» («Вишні»). Отже, антоничівські космічні стихії в шевчен-
ківській темі приземлились, не втративши своєї «перстеневої» кругойдучості, підтвер-
джуючи єдність у великих поетів часу особистісного, історичного і метафізичного.

Наша розмова почалася з розшифрування стану природи (передрання) у вірші 
І. Муратова як «знаку» конкретної історичної ситуації, що вивела нас на екзистенційний 
та онтологічний виміри. Якщо між історичним та онтологічним виникає розрив і утво-
рюється тріщина, саме культура має відновлювати єдність, долати втрату перспективи.

Вона постає як Чаша Жертовна. Не випадково цей образ взятий назвою збірки 
В. Затуливітра, укладеної з творів посмертного архіву поета, який передчасно й при 
загадкових обставинах пішов зі світу. У збірці є вірш, який разюче нагадує цитовані 
на початку цієї статті рядки І. Муратова. Наче з того часу нічого не змінилося. Схожа 
ситуація – і разюча відмінність перспективи бачення:

В душі тремтіла тиша, як в струні,
і навіть півні вдосвіта… і навіть
щербаті півні у гіркій весні
перемирились у своїй неславі.

Що – сходило, що – з кореня повзло,
переупевнене в своїй потребі.
Всього було нам досить: і зело,
і качанисті верховіття в небі.
(«В душі тремтіла тиша…»)

Цей вірш уже не зможемо проінтерпретувати, відчитуючи в ньому конкретні ре-
алії часу. Зате виразно бачимо, що створена поетом картина здобула нові виміри, по-
силила враження міжчасся, а водночас об’єднала земну і небесну сфери, історичний і 
метафізичний виміри, земне «зело» і «верховіття в небі», та ще – непростий шлях від 
невіри до нової надії, між якими перебуває сучасна людина.

Dawn with cocks and anxiety or the 
between-ness as a Gap in the Text of being
Mykola Il’nYTs’KYI

The paper presents an analysis of the situation of «between-ness» as an existential category where a particular 
historical moment gains a  metaphysical dimension. The cause for writing the paper was a poem by I. Muratov on a 
mysterious danger of «prior-to-dawn-ness». The researcher analyses it as a «sign» of a particular historical situation 
leading the notion of the «vagueness condition» up to existential and ontologic dimentions. It can envelope not only 
time limits, but the topos and ethnos parameters as well, donning now the garbs of  Uliss’s  wanderings («Eney i zhyttia 
inshykh»[Aeneus and the Lives of Others] by Yu. Kosach), now those of a psychological split. In the author’s opinion, 
its coming into existence is related to fissures and the rise of splits between the historical and the ontological. It is only 
culture that is capable of overcoming this kind of a «perspective loss» and restore the unity.

Key words: anxiety, hope, historiosophy, myth, topos, temporal dimension, associations.
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Предрассветная пора с петухами и трево-
гой, или межвременье как разрыв в тексте 
бытия
Микола ИЛЬНИЦКИЙ

Автор статьи анализирует ситуацию «межвременья» в качестве экзистенциальной категории, в рамках которой 
конкретный исторический момент приобретает метафизическое измерение. Поводом к написанию статьи послужи-
ло одно из стихотворений И. Муратова о таинственной опасности «предрассветных сумерек». Исследователь рас-
сматривает их как «знак» конкретной исторической ситуации, когда «неопределенность» начинает рассматриваться 
в экзистенциальном и онтологическом измерениях. «Предрассветная пора» это не только временная категория, но в 
равной степени – пространственная и этническая, реализующаяся то в виде одиссеевых странствий («Эней и жизнь 
других» Ю. Косача), то в виде  психологического раздвоения. По мнению автора, возникновение подобного феномена свя-
зано с разрывами и появлением трещин между историческим и онтологическим. Способность преодолеть порожденную 
этим феноменом потерю перспективы и возобновить утраченное единство призвана культура.

Ключевые слова: тревога, надежда, историософия, миф, неопределенность, топос, временное измерение, ассоциа-
ции.
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Нові книги

Клоустон В. Народні казки та вигадки, їх вандрівки та пере-
міни / В. А. Клоустон; пер. з англ. А. Кримського. По поводу 
сюжета сказки № 94, послужившего темой первого ученого 
труда В. Ф. Миллера / А. Е. Крымский / НАН України. Ін-т 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – К.: Стилос, 2009. – 160 с.

У підготовленому збірнику перевидано дві ранні роботи видатного 
українського орієнталіста академіка А. Кримського. Перша публікація є 
перекладом на українську мову сходознавчої праці з фольклористики про 
народну казку В. Клоустона. Хоч цю працю англійського фольклориста, 
що написана під впливом міграційної теорії, А. Кримський переклав 
частково, проте вона містить значні за обсягом бібліографічні доповне-
ння, міркування та полеміку перекладача з автором, що дає право вважа-
ти її однією із перших орієнталістичних робіт академіка. Друге переви-
дане дослідження вченого – це історичний нарис про один мандрівний 
сюжет казки про вдалого самозванця російською мовою, яку надрукував 
під № 94 угорський тюрколог-фольклорист Ігнацій Кунош (1862–1945) і 
свого часу досліджував російський орієнталіст В. Міллер (1848–1913).

Первый Всероссийский конгресс фольклористов: Сборник до-
кладов / В 4-х томах. – Москва: Государственный республикан-
ский центр русского фольклора, 2005–2007.

До чотирьох томів однойменного видання увійшли тексти виступів, 
які були виголошені на Всеросійській науковій конференції «Сучасна 
російська фольклористика: класична спадщина і ХХІ століття» і на пер-
шому Всеросійському конгресі фольклористів (1 лютого 2006 р.). Їхніми 
авторами є учені, педагоги, діячі культури і мистецтва, які представляють 
різні напрями і школи, освітні установи та художні колективи.

Праці збірників присвячені найбільш актуальним історико-
теоретичним і методологічним проблемам сучасної фольклористики: 
осмисленню актуальних завдань науки та її історичного досвіду, визна-
ченню її місця й ролі в сучасному соціокультурному просторі та роз-
робці нового інструментарію дослідницької діяльності. Окремі розділи 
книг представлені традиційними дослідженнями поетики і мови фольк-
лору, етномузикознавчими працями, а також новаторськими статтями, 
які присвячені вивченню сучасних форм художньої маніфестації народ-
ної свідомості й утіленню народної культури в її найкращих виявах на 
сцені.

П Р О Б Л Е М И  ф О Л Ь К Л О Р И З М У
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З ПОЛЯ ФОЛЬКЛОРУ Й ЕТНОГРАФІЇ

Народні казки з Гуцульщини  
у записах Дмитра Єндика
ярослав ГАРАСИМ, Оксана ДУДА

Від початку зародження фольклористики як на-
уки в епоху романтизму найбільшого значен-

ня набуло збирання і видання національних скарбів української усної народної 
словесності як засобу утвердження і захисту національної ідентичності та гідності 
українського народу. Такими авторитетними збирачами в українській фолькло-
ристиці є З. Доленга-Ходаковський, М. Максимович, В. Гнатюк, І. Франко та ін. 
Були і менш відомі дослідники, які зробили чималий внесок у розвиток україн-
ської науки про фольклор. Серед них можна виділили постать Дмитра Семенови-
ча Єндика. Хоч він був звичайним сільським учителем, але його творчий доробок 
вражає своїм багатством і різноманітністю.

Д. Єндик народився 1868 р. у місті Комарно (нинішньому Городоцькому р-ну 
Львівської області). Тут закінчив українську, а потім польську школи. Згодом здо-
був вищу освіту, але де саме – на жаль, невідомо.

Він і його брат Михайло короткий час учителювали в українських школах 
колишнього Рудківського повіту, до якого належало містечко Комарно. З 1888 р. 
окружною шкільною радою в Рудках почав керувати шкільний інспектор, римо-
католицький священник Дуткевич – польський шовініст, який створив несприят-
ливі умови для українських народних учителів. Багато з них мусили шукати робо-
ту в інших повітах. Це трапилося і з братами Єндиками, які виїхали вчителювати 
на Коломийщину (тепер Івано-Франківська область).

У 1892 р. Д. Єндик навчав дітей у селі Зозулинцях на Коломийщині. З 1897 р. 
учителював у селі Тюдів (Косівщина), а вже 1902 р. працював учителем у Гриневі. 
У 1902–1925 рр. – учитель, а потім директор школи у селі Зозулинцях (Коломий-
щина). У 1932 р. повернувся в місто Комарно, де короткий час також учителював. 
Помер Д. Єндик у 1952 р. і похований у Комарно.

Його дітьми були Ростислав, Ярослав і Галина. Найбільш відомим був старший 
син Ростислав, доктор філософії, відомий український антрополог (учень Яросла-
ва Чекановського), знаний письменник і публіцист. Він народився 1906 р., у 1930-х 
роках працював співробітником «Вісника», був дійсним членом НТШ. Найбільш 
відомими є його праці: «Антропологічні прикмети українського народу» (1934), 
«Вступ до расової будови України» (1949). Помер Ростислав Дмитрович 1974 р. в 
Мюнхені.

Д. Єндик підтримував дружні стосунки з І. Франком. Про це свідчать письмові 
згадки самого Каменяра про нього. Наприклад, на початку однієї з робіт І. Фран-
ко, опрацьовуючи рукопис о. Іллі Яремецького-Білахевича, згадує, що ця багата 
рукописна збірка була доставлена йому «доктором» Д. Єндиком, тоді народним 
учителем у Зозулинцях над Дністром.

Про Д. Єндика маємо дуже мало інформації, тому що він не був широко ві-
домим у колі тогочасних науковців. Працюючи учителем, а згодом директором, 
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займаючись щоденними шкільними справами, він, на перший погляд, був непри-
мітною особистістю. Але, з іншого боку, це була людина, яка знала справжню ціну 
фольклорним скарбам, яку цікавило духовне життя народу. І цей живий інтерес 
проявився через записування казок, народних жовнірських пісень, легенд і пере-
казів, що пов’язані з ними.

Нещодавно було віднайдено архів Д. Єндика, який ще невідомий у науковому 
світі. Серед архівних матеріалів є цінний рукопис, на титульній сторінці якого 
сам автор зазначив його назву: «Народні пісні. Зібрав вчитель Дмитро Семенович 
Єндик в Комарні, Зозулинцях, Хороцовій, Залугу над Прутом». Уміщені в ньому 
записи відзначаються загалом достатньою на свій час точністю і подані зі збере-
женням окремих діалектологічних особливостей місцевої народної говірки. Тек-
сти часто супроводжуються примітками про час і місце запису, відомостями про 
інформантів. Все це дає нам право не сумніватися в автентичності записів зби-
рача.

Значне місце серед фольклорних матеріалів рукописного збірника займають 
казки, які високо цінував І. Франко. «Оті простенькі сільські байки, – писав він, 
– як дрібні, тонкі корінчики, вкорінюють у нашій душі любов до рідного слова, 
його краси, простоти і чарівної милозвучності. Тисячі речей у житті забудете, а 
тих хвиль, коли вам люба мама чи бабуся оповідала байки, не забудете до смерті»1. 
В устах народних оповідачів Карпатського краю, де жив Д. Єндик, казки незмінно 
користувалися великою популярністю. Вони супроводжували людину протягом 
усього життя – звучали над колискою дитини, вдома під час довгих зимових ве-
чорів, всюди, де збиралися люди. Казки передавали носії від покоління до поко-
ління, удосконалювали, підлаштовували під умови життя й історичні обставини, 
тому вони були й залишилися улюбленими оповідками серед народу.

Більша частина текстів казок у записах Д. Єндика, на жаль, не мають повної пас-
портизації. Найчастіше вказано лише рік запису, інколи – ім’я інформанта і дуже 
рідко – місце запису. Але з тих відомостей, які ми маємо, можна твердити, що зби-
ранням казок дослідник займався в період із 1890 до 1894 рр. Його інформаторами 
найчастіше були Левко і Микита Шепітка, Василь Андріяш, Мирослав М., Я. По-
гребняк, Я. Федір з Гори, Василь Антонович Вівчар, Тодор Чорний та Босий.

Основна частина записаних казок Д. Єндика містить сюжети, які поширені не 
тільки в Україні, а й у прозовому фольклорі слов’янських народів. Поряд із цим 
ці загальновідомі українські сюжети насичені гірським колоритом і «привязані» 
до місцевих умов, а також своєрідно трансформують популярні теми та мотиви. 
Регіонального забарвлення казки також набувають завдяки конкретним місцевим 
реаліям, життєвим обставинам і побуту людей. Самі тексти відзначаються наявніс-
тю яскравих персонажів, динамічним сюжетом і своєрідною художньою специфі-
кою, яка проявляється в повторах, антитезах, гіперболах, епітетах, нетрадиційних 
зачинах та кінцівках. Творча фантазія цих народних казок закорінена в міфоло-
гічний світогляд наших предків, у ній виявляються реальні, життєві сподівання і 
прагнення народу.

Хоч ми живемо на початку ХХІ ст., відродження української духовності ще й 
досі залишається однією з найактуальніших проблем сьогодення. Саме тому від-
чувається потреба в осмисленні багатьох культурних надбань, які донесли до нас 
завдяки щоденній копіткій праці наші славні звитяжці науки, до яких належить і 
Д. Єндик. Ця публікація – перша спроба ознайомити читача з цінним уснословес-
ним матеріалом, який фольклорист записав у Гуцульському краї.

 
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

1 Франко І. Коли ще звірі говорили. Передмова // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – Київ: Наукова думка, 
1976–1986. – Т. 20. – С. 78.
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№ 1
То такий був чоловік багач, єму ся добре діяло. Знали люди не так сільські, не так сто-

ронські, але знали купці далеко сторонські. Він був багач, мав що продавати, бо мав маєток 
й гроші. Він не стояв в нічо, лиш в золото. Єго город припирав до ріки, де понад берегом 
росли всіликі дерева старі, борткаві, котрі ще єго дід-прадід садив. «Теперечки, – каже до 
жінки, – гроші виходять якісь паперові, то ж вони можуть нині-завтра стратити вартість.То 
ж стараймося лиш о золото й срібло, бо, не дай Боже вогню або неприятелів. Тому мусимо їх 
скидати в бортнаву вербу над берегом». Як зачав зносювати срібла й злота, то насипав й по-
вну. Й подостатком мав всього й гроший, окрім сих в бортнавій вербі. Він лиш за гроші ста-
рався, а о бідного й правду він не стояв й не думав за него. Коли він нічо по-християнськи 
не робив й не споміг*, лиш все за гроші думав. «Шо мене се обходить?» 

Бого зіслав на него кару, запалився дім. То ж він каже, як люди збіглися ратувати. «Не 
ратуйте, я ще маю за що збудувати такі будинки, най се горить». Досить того, як се займи-
лося, так згорів весь єго маєток. Тепер він став думає: «Немає, де переночувати». Але все це 
не єсть для нього жура, бо він має в вербі гроші, так він собі думає. Й пішов до сусіда пере-
ночувати. Але встає рано, виходить на світ, приходить до свого дому опаленого, там має 
гадку поглядатися на сю вербу, бо він сего найбільше сокотить. Поглядаєся туда на вербу, а 
то так видаєся, що гей нема верби! Він тогди скоріше до сего місця, а то акурат нема верби. 
Приходить до Дністра, а то вода прибула й вербу взяла. Він аж тоді зажурився. Потому так 
єму Пан Біг дав, що поля, сіножати, худоба пішли на ніц. Сам зістав з нічим, лиш душа в 
тілі. Все протратив.

Головні рибаки вгоняли на своїх човнах за сим деревом, що їм потрібно, а один бідний 
чоловік стоїть собі з ключков на березі й лапє всьо, що пливе попри берег. Поглядає вгору, 
а то пливе верба, тай каже їй, коби сю вербу зловив, то би-м мав чим палити. То ключков, то 
граблями пригортає єі до берега ловли. Як єї переймив, аж втішився. То має грубе дерево, 
то не тріска. Пішов до хати кликати жінку, щоби винести вербу до дому. Беруть, не можуть 
взяти. Йде він до свого кума просити фіри. Йде кум та вивіз ‘му вербу. Висохла верба день-
два. Досить, одної днини ходить сей чоловік по подвірю й гадає собі: «Треба порубати, се 
скорше висхне, тай будемо мати паливо». Як єі розколов, то з неї аж блиск вдарив, як злото-
срібло розсипалося. Потім він з утіхи й радости побіг до хати й викликав жінку. Жінка ви-
йшла й каже: «Що будемо робити, забираймо до хати до скрині». За дві неділі купили собі 
поросятко й телятко. Потім продали корову, виплекану з телятка й купили пару бичків. 
Потім продали їх, урвали трохи гроший, купили пару телят, так помаленько, щоб ніхто не 
здогадувався, що вони відразу так йдуть на гору. Почали скуповувати по кавалкови поля, й 
зробився з него добрий газда. Горілки не пив. 

А богач, що єго домівство згоріло, з двора, та від громади, та від панотця від села в село 
носив письма. Прийшов він раз аж до того села з письмом, так му раз пришлось. Просився 
на ніч. Газда приймив єго на ніч, дав повечеряти, а по вечері сповілися**. «Колись й я був 
богач, й так мені сталося, що я тепер не маю нічого. Зістав я бідний, мушу слухати людий, 
де мене хто посилає, там я йду, бо согрішив проти Бога. Як моє домівство зачало горіти, а 
люди зачали гасити, я крикнув до людий: «Стійте, люди, не гасіть, я ще має, чим покласти». 
Я мав надію на вербу, де було золото й срібло. А вода вночі прибула, вербу взяла тай поне-
сла світом білим. Я зістався з нічим». Письмоноша ляг спати, а чоловік каже до жінки: «Тре-
ба єму щось виділити з його маєтку». Як рано но встали, пообідали, й на дорогу дала йому 
жінка хліб, в котрім відкраяла цілушку й насипала срібла й золота, й приїхала м’якушкою. 
Чоловік бідний бере хліб, дякує й відходить. Вже зайшов аж за село. На поли здибається із 
згінниками-свинарями. Ті знали його, бо в него нераз купували, як ще був богачем. Пита-
ють: «Чи не маєш, Аксентій, кавалок хліба, щоби-сьмо мали чим закусити, як вип’єм горіл-
ки». Він відзиваєся: «Є в мене цілий». Витягає з торби, дає їм цілий хліб. Вони кажуть: «Нам 
не треба цілого, нам лиш кавалок потрібний, але як даси цілий хліб, возьмем й цілий». Як 
взяли, один каже: «Їджмо». Другий каже: «Ні, ту вже недалеко до села, якщо купим, тоді 
будем їсти». Прийшли до села сего газди саме, де цесь чоловік ночував. Витягають той хліб 
тай хотять снідати. Але порадилися: «Ходім подивитися на пацюки, тоді будем снідати». 
Та жінка не доварила обіду. Хліб лишили на столі. Жінка поглядає на хліб, так якби єї хліб. 
Дивиться ліпше, є знак, той сам хліб. Сховала, а другий поклала. Як ввійшли до хати, пи-

* Не допомагав.
** Розговорилися.
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таєся їх, чи не здибали кого на поли? Вони кажуть: «Ми здибали такого чоловіка, що мався 
колись, як ви, але він не має нічо, геть підупав. Ще нам сес хліб дав». Вона вже знала, що то 
він. 

Другим разом знов він приходить до сего саме богатиря. Вони знали, що він з дарунку 
нічо не зискав. Радяться з жінкою, як би йому дати тих гроший троха, все їх охота зносить. 
Жінка каже: «То йнакше не буде, лиш я зав’яжу в хустку, й ми його виправим наперед з 
дому, а ти підеш другим боком там під цесь міст. Там будеш чекати, як він буде йти, тоді 
ти кинеш на міст. Але вперед оглянешся, чи не йде хто, щоби другий не взяв». Коли збли-
жається бідний чоловік до моста, зажурений, спогадує собі, як сліпі міст переходять. «Ану, 
зажмурюся, чи перейду я міст». Зажмурився й міст перейшов, а гроші лишив. Той газда під 
мостом, чуючи, що він так говорить, – міст перейшов, а гроші не взяв, – виходить з-під моста 
й гроші свої взяв додому назад. Каже до жінки: «Ой, жінко, єму Бог не каже дати сеї пайки 
грошей. Коли ми йому вже два рази давали, а все си до нас вертає, то теперечки вже йому 
не треба дати, бо Бог не каже».
Записано від Тодора Чорного, село Зазулинці біля Коломиї, 1892 р.

№ 2
Служив в мужика наймит, сирота, без батька й матери. Сей чоловік прийняв його за зятя 

й сказав: «Ти в мене служи й добре справуйся, а я дам за тебе свою дочку». Коли вже доріс й 
став парубочити, полюбив ся з його дочкою сердечно. Але тому мужикови жаль йому було 
дати свою дочку й каже йому таку загадку. Як її не відгадає, не дасть дочки за нього. Гово-
рив так до нього: «Згадай, чому сонце рано червоно сходить, а увечері блідо заходить?» Він 
каже йому: «Я йду довідатися». «Йди», – каже мужик, думаючи, що він не довідається. 

Пішов геть в далеку дорогу. Приходить до одного великого пана, просити о запомогу на 
дорогу. Пан поспитав його, де йде? Він оповів йому все. Пан дав йому много гроший й так 
повідає йому: «Коли ти йдеш в так далеку дорогу, то довідайся о це, що я тобі скажу. Маю 
доньку й щось серед обіду взяло, й не знаю, де поділася». 

Йде сей дальше, й почало вечоріти. Прийшов він до одного селянина проситися на ніч. 
Селянин приймив його й поспитав його, де йде. Він розповів йому, як слід. На то відповів 
йому селянин: «Коли йдеш розвідуватися, то розвідайся о се: чому моя грушка щороку цві-
те, а ніколи грушок не родить?» Переночував, подякував і пішов дальше. Приходить аж над 
море й просить корабельника, щоби його на другий беріг перевіз. Корабельник знов його 
питає, по що має він їхати. Сей відповів йому як слід. Корабельник каже: «Коли ти йдеш до-
відатися всього сего, то довідайся й то, бо я вже старий, перевозити не можу, доки ще буду 
перевозив». Перевіз його на другий бік, а він пішов собі в далеку дорогу. 

Приходить він аж на скляну гору, на тій горі стоїть маленька хатинка, дуже красно оздо-
блена. Входить він до середини й проситься на ніч. Скоро ввійшов в середину, уздрів там 
молоду й красну паню. Та пані поспитала його, де він взявся й чого прийшов. А він оповідає 
їй все, як слідувало. Вона відповіла, що вона тою панною сама єсть й що вона тутечки меш-
кає із злим духом, й каже до нього, коби ми мали як втекти. Постелила й казала йому під 
постеллю лягти, а сама закрила його простиралами. Злий дух прийшов вночи й зачув його. 
Але вона оповіла йому, що то може з вітру він прийшов, й може йому так здається. Злий 
дух ляг спати з нею на постіль. Вона, пробудившися вночі, розпитувалася о ті речі, котрі 
подорожний їй оповідав, – ніби то їй снилося. Одповів їй на тоє злий дух, що тота грушка 
вже давно не цвіте й не родить, бо там під нею гроші закопані, й все так перепаляють, що 
здається, що вона цвіте. Але там є в тім селі сусід піяк Іван. Як би йому дав кварту горілки й 
вінець часнику, то він би відразу виліз на грушу, звалив би й вивернув з корінням й гроші 
висипали б ся з неї. Рано тому сонце червоне сходить, бо все рано встає й бореться з сонцем, 
люди, птахи й звірина. А увечері спокійно, тихо все лягає спати, тому сонце тихо й блідо за-
ходить. Дальше каже чорт, що в світі є такий хлопець, хоче тебе звідтіль взяти, але не в силі 
він того. Вона питається, для чого? Тому, каже чорт, єсли би він хотів її взяти, треба вхопити 
мій ручник і гребінь.

Встала рано, чорт побіг геть за границю, а вони обидвоє чимскоріше зібралися й взяли 
утікати. Утікають, прийшло полудне, вже чорт їх доганяє. Кинули за себе гребінь, й зараз 
виріс дуже густий ліс. Й вони утекли над море. Чорт переломав ліс й вже недалеко. Тоді 
вони кинули ручник на море, й стало сухо, й тоді вони скоро взяли утікати, а чорт вже на 
середині моря за ними. Тоді, як перейшли, схопили ручник, а чорт втопився в морі. За-
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раз першому корабельникови оповів, що він він иншого пришле на його місце. Приходять 
вони до того пана у замок й віддає йому в руки віднайдену дочку. А пан каже, щоби ся з 
нею оженив. Він каже, що не може з нею оженитися, бо він вже одній обіцяв, так, що як він 
відходив, то мало не вмліла за ним. Роздерла хустину, розлупала перстень на двоє, дала 
половину перстеня й хустки йому, а пів собі зіставила. Пан дав йому за то чотири вози 
враз з кіньми, багацько гроший й повні вози хліба, а він, йдучи по дорозі, вступив до сего 
чоловіка і оповів йому, що його грушка вже давно не цвіте й не родить, тому що під нею 
перепалюються гроші, а цей сусід піяк, давши йому кварту горілки, бохонець хліба, вінець 
часнику, то він вилізе на верх й потрясе нею так сильно, що з корінем перевернеся, а гроші 
з неї висипляться. Так зробив, поділився з парубком грішми напів. Той, набравши грошей 
на свої вози, поїхав дальше аж до свого давного місця. Старий вибігає наперед него й не 
пізнавши його, взяв його до себе на ніч. Сказав своїй доньці, щоби йому приподобалася, 
жартуючи, граючися з ним. А донька зараз пізнала його, а той тоді каже до старого: «Не 
спізнались мене, що я єсьм за один. Я єсьм той, котрого ви післали довідатися, чому сонце 
рано червоно сходить, а ввечір блідо заходить. Й то тому, бо рано всьо сотворіння, птахи, 
звірина й люди встає й бореться зі сонцем, а ввечір все спокійно лягає спати, й сонце тому 
спокійно, блідо заходить. А ви за тоє мусите йти там над море, де єсть старий корабельник 
на його місце перевозити людий».

Старий на тоє йому нічо не відповів, тільки взяв палицю в руки й зараз пішов там, де 
йому сказав. Тоді витягнув парубок свої півхустини й перстеня й зложили разом докупи, до 
других половин, й все разом зараз стало ціле. Потім з нею він оженився й жили собі довгі, 
многі літа.
Записано від Василя Антоновича Вівчара.

№ 3.
Давно се діялося. Ось так люди оповідають. Давно-давнесенько, ще мій батько, а ваш 

дідо не пам’ятав, хоч мав щось вісімдесять літ, жив господар, чи газдаренко, чи князь – не 
знати. Досить, що жив якийсь великий пан-господар, багач на цілий світ. Добра всього ба-
гато, подостатком коров, овець, коний й слуг, пастухів, й війська в нього без числа – так 
багато! Всі жовніри в залізі, з піками на білих конях, – все їздять. Замок його на горбі, долом 
колами отинений, хворостом городжений. Все таке красне, ясне, аж за очі хапає. Єсть при 
чім, нівроку, жити й бити, й вбратися в що. Кормани шовкові, золотом-сріблом мережані. 
Слава Богу, є всього много. Й діточок в нього, нівроку, дванадцять синів, всі гей орлики-
соколи, жваві, веселі, а красні, чуд-пречудесний. Особливо наймолодшій син вдався в маму. 
Волосє золоте, очі сині, а голос солов’їний, гей дзвіночок далеко чутний, тому й звали його 
Дзвінголос. Літа мав малі й вигулькнув*, гей тополя, й сила в нього, гей у льва. 

Коли найстарший брат хотів женитися, Дзвінголос каже: «Трохченько зачекай, заким 
буду мав сім літ, то будемо всі женитися, хотяй би прийшлося цілий світ з’їхати». Рада в 
раду, згода, гаразд! Розказує напекти багато хліба, м’яса, а братам будувати чайку**. На-
везли багато дерева, почалась будова. Брати будували один день, другий, третий, не збуду-
ють, щось їм робота не клеїться, йно дерево нарізали, покавальцювали: «Най го заморить 
разом з тою чайкою». Забрали ся домів. Того вечора йди Дзвінголос до них, чи вже готова 
чайка. Приходить до Дунаю, нема ні душі з братів, тільки дерево лежить. На дворі вже 
гоже сонечко спочило, лиш червінь-зарево лишилося, й собі поволеньки ховається за го-
рами. Небо криється звіздами, а повнолиций місяченько-яворонько зазирає з-за гір і ліска, 
діброви-очерету. На плесу такий цікавий заглянути на синій Дунай – хто там купаєся. Рад 
і сам скупатися з ними. Вже здалека чув спів Милодзвони. Йде на кручу, звідки несеться 
той спів. Хоче лізти на кручу, ні, не полізе. Став за явором й дивиться. Чудо! Чудо! Беріг 
з кручею цвітний, стільчик кришталевий, на нім сидить дівчина не дівчина, а якась ца-
рівна! Личенько червоне, волосечко рожеве, золотеньке, розпущене по плечах, на голові 
вінець з зеленого барвінку, перетиканий жовтим та білим квітом. Сукня сина, запаска чер-
вона, цвітами мережані, всьо то красне, аж страх ся дивити. В рученятах кобзонька, й на ній 
струни шовкові, крутільця грусикові, й кобивка неабияка. Кругом неї дівчатонька стояли 
й співали. Як скінчила грати й співати та царівна, всі збігли на плесо гуляти. Її голос роз-
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* Виріс.
** Човен.
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лягався а трумкі кобзи милями аж до гір й за гори. Тому звали її посестри-русалки Мило-
дзвоною.Серце Дзвінголоса запалилося вогнем любові до богині Милодзвіни. Всьо гуляло, а 
Дзвінголос слухає та не може наслухатися такого чудового співу й надивитися на сю чудову 
дівчину. Далі й собі гуляти й співати. Милодзвіна, почувши гейби свій голос, перестала. 
По скінченню гульні дякували русалки-посестри й поклонилися діві Милодзвінній. Саме 
тоді присувається Дзвінголос до неї та каже: «Добрий вечір, соловієве серденько». «Добре 
здоровля, соколоньку». Як заспівав, усі шубовсь у воду. Дзвінголос поклонився їй і каже: 
«Вженив би-м ся з тобою, якби взнаки, що підеш за мене». «Та я би пішла, якби-сь віді-
брав від Антипця золоте ліжко й перстень з діаментом, викрадені зі світлиці». «А де ж він? 
Куди до нього дорога?» «Туди через сине чорне море за горами, в день, де вогонь-кипячка 
горить, гурма душ шквариться». Їдь, коли нема ні човна, ні чайки! «Човник буде, в мене є 
такі майстри». «Будьте так добрі, з просьби моєї, з ласки своєї, я там маю вже дерево готове, 
йно дій». «Добре, в той тріп підуть». Пішли. Заким з нею «галу-балу», вже чайка готова. 
Йно сідай і їдь. Попращавшися, йде домів. На дорозі додому здибався з братами. «Де ж ви 
були?» «Дома», – кажуть. «Вертайтеся назад. Нема часу, треба вибиратися в дорогу». На-
брали всього на дорогу, привезли, поскладали в чайку. Готові до вандрівки. Попращалися, 
йдуть, мати плаче, клонить головоньку до схід сонця, просить щасливої дороги й повороту. 
Зачали плисти. Чим раз глухло гребення весел, хлюпаня хвилі о береги та боки чайки, та 
голос пісні Дзвінголоса втихав, аж замовк. «Ого-го, не знати, чи я дочекаю ще їх побачити». 
«Як не дочекаєш, то долежиш», – каже чоловік, й вертають обоє до хати. 

Довго браття плили, блукли, всякі недогоди терпіли та й ще не доїхали до того місця. 
Вже минув тиждень, дві неділі, місяць, ще не допиталися. Аж за рік ледво-наледво до того 
місця доїхали. Висіли на березі, найняли коні, забрали решту живності. Хочуть їхати. «Ні, 
не поїдемо», – кажуть брати. «Ми тебе ту уб’ємо, а самі вертаємо додому». «Ов, зле», – по-
думав Дзвінголос, – не стане хліба, готові й убити». Коли так сперечались, надійшов Добро-
май, чоловік вже в старшім віці, тай каже: «На що ж то придасться, що будете сваритися. 
От ходіть до мене на службу». «Добре, татусю, добре. Здоров був за твоє добре серце». «Там 
будете орати, сіяти, на лови ходити, а один з вас все піде вівці пасти». Насамперед встала 
колія* на найстаршого брата. «А що, будеш пасти?», – питаєся Добромай. «Буду», – каже. 
Дав йому торбу хліба, сира, масла й каже: «Пам’ятай, аби-сь ішов попасом за нею. Хоть би 
тобі й хліба не стало, щоби-сь її не навертав». «Ну-ну, татусю, я так буду робити». Йде-йде 
попасом, вже й хліба не стало. Ні, не витримає голоду, навернув додому. «Е, ти нездалий, 
най йде другий». Ба, й той не допас. Так всі по колії, аж прийшла черга на Дзвінголоса. В 
нього инша вдача. Взяв хліба, масла, сира, звинув в тлумачок на кульбака й на плечі. Ящик 
з живою водою за пазуху, в руці фуярка тай гайда пасти. Вівця йде фурт попасом, йде-йде, 
а він приграває та приспівує, й їсти йому не хочеться. Пожива ще до півчасточки не мину-
лась, а вівця все йде, йде тай стала. Дзвінголос обзирається, випалюється, бо то вночі було, 
не виднося. Щось гейби горить. Гук, пікіт, зойк чути, плач. Ну, щось ту є, каже, прийшов 
ближче, а ту три печі, люди так звиваються. То не люди, а чорти дрова носять, палять, душі 
печуть, а ті зойкають з того болю, аж не можна наслухатися, надивитися. Як пришов ще 
ближче, надлетів чорт й несе на мотузку вішальника й кидає до купи. Другий якийсь дівку 
дуже красну, но застрілену, теж кидає там. Дзвінголос каже до них: «Дай Боже щастя! Що 
несете?» А печі в той тріп лу-д-лу, повалилися. Другий раз каже знов: «Дай Боже». А друга 
піч завалилася. Прийшов біля третої, знов каже: «Дай Боже щастя!» Завалилася. Й вівця на-
вернулася до оселі, обійшовши довкола печі й замчища Антипка. 

Як вернувся Дзвінголос з попасу, брати спали з Добромайом. Добромай збудився, по-
чувши голос фуярки. Незадовго вже й день був. Брати теж побудилися, привиталися з бра-
том й пішли за кіньми на толоку. «Ну, аж ти добре пас», – каже Добромай, нате за те хліба, 
масла, сира та йдіть з Богом». Зібралися тай поїхали, подякувавши Добромаєви за хліб-сіль. 
Йдуть-йдуть. Хоч Дзвінголос добре знає дорогу, не можна наїхати такі скали з лісами, ані, 
суди-Боже, права нема, як там дістатися. Труду, муки багато, ніж дісталися через гущавину 
до замчиська. Брати, побачивши залізну хату, дуже настрашилися й не захотіли йти в се-
редину. «Ходіть за мною, на то є моя голова», – й стукає пук-пук. «Хто там?» – загудів страш-
ний голос з середини хати. «Дзвінголос!» «Ше такого імени не чув». «Як не чув, то почуєш. 
Отвирай, батьку». Отворив. «Слава Йсусу Христу». «Слава на віки. Витайте, гості. А звідки 
так дорога провадить?» «Ми люди далекі, самі парубки, прийшли женитися, де будуть ді-
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вки нам рівні числом й багаті майном. Ні більше, ні менше, щоби їх не було». «Нема, то 
йдіть дальше». «Ну, що ж скажете на тоє, – каже Дзвінголос до Антипка. – Маєм ся зістати, 
чи в дорогу дальше їхати?». «Ні, зістатися, як ваша ласка. Не вірите, то прошу подивитися», 
– й провадить Дзвінголоса до комнат. Отворив одні двері, другі, треті, четверті. Дійсно є 
дванадцять. Вечеряють. Як повечеряли, дають пити якесь вино, не вино, а кров. Дізвінголос, 
уздрівши тоє, не хотів ні їсти, ні пити, хоч брати їли й пили. «А ти чому не кушаєш?», – пи-
тає Антипко. «Я не голоден, п’ю воду живу». «Не хочеш, то обійдеться, до їдження нема си-
ловання». По вечері пішли брати спати, вибравши собі дівчину, а Дзвінголос пив ще вино з 
Антипком. Жінка радилась Антипка, як би Дзвінголоса згладити зі світу, но зміркувала, що 
годі заходити з таким мудраком, гей Дзвінголос, й дала спокій. По хвили каже: «Не знаю, 
котрий з вас буде дужший?» «Спробуємо, будемо видіти хто, – відповідає Дзвінголос, – але 
вперед мусимо змірятися завгрубшки, заввишки, а вкінці силою». «Згода», – пристали обі 
сторони. Змірялися, гей один однакової грубості й високості. «Ну, тепер ще силою, каже 
Антипко, бери мене запід пахи». «Ні, не буду тебе гримав в землю, – мовить Дзвінголос, – 
коли ти пан своєї хати, то мусиш вперед мене піднести й гримнути». Антипко, багацько не 
надумуючись, вхопив Дзвінголоса, верг* ним о мідяний поміст. Застряг по кістки. Знов, як 
Дзвінголос Антипцьом гримнув, той по коліна застряг. По другому разови пішли ся дужати 
на мармуровий поміст. Ту також переміг Дзвінголос, впакувавши Антипця по бедра в мар-
муровий поміст, заким той його лиш поза кістки. По третому разови застряг Антипцьо по 
пахи, а Дзвінголос по коліна. 

Біда зажурилася з побіди й сили Дзвінголоса, й придумувала дальше, як би його згла-
дити зі світа. Антипцьо приніс ще вина царського, напилися оба й пішли спати. Брати вже 
спали, як зі світлом йшов Дзвінголос через їх комнати до своєї спати. По дорозі казав кожно-
му в сні шапку зняти й на голови дівок засунути. По хвили прийшла біда зі світлом, питаєся 
Дзвінголос: «Що ти ще не спиш?» «Я до перерісеньки гадаю». Приходить другий раз до них 
каганцем, присвічує. Він каже: «Я до перерісеньки дрімаю». По добрій хвилині йде ще раз 
до них з каганцем, й питаєся Дзвінголос: «Спи вже ти нині». А він йно «му-му». «Храпить й 
певно вже спить», – подумала собі в дусі тай не відзивається, нуже далі ріже по одному. Всі 
понакривалися, йно вуха понаставляли з-під перини. Біда «чах-чах-чах» по головах, накри-
тих шапками «На, маєш, – каже, – як я наважилася, так ся стало». «Гов, не чіпай Дзвінголоса, 
бо він віджиє від живої води». «Я йому взяла ящик ще з вечора, як дужався з тобою. Не бійся, 
не віджиє». Він вийняв йому з-за пазухи. По забиттю замкнули двері й пішли до печей, бо 
вже перші півні запіяли. Почалася робота, стуркіт, клекіт, шум, ковтанє, йойк, крик людий. 
Словом гамарня пекольна. Три печі не дармують, горить як день, так ніч. Чортята працю-
ють, смажуть в смолі, як хто заслужив, чи дочасну покуту чи на віки вічні. Серед найбільшої 
гамарні вивалив Дзвінголос двері, відпровадив братів до півліса й каже тепер вертатися до 
дому. «Втікайте, бо не життя ваше, як вас зловить в свої руки, й так щастя маєте, щоби не 
я, була би геть вам голови постинала, а так-во своїм донькам постинала. Будьте здорові, я 
вертаюсь». Брати пішли своєю дорогою, а він – своєю. Ті стали на службу в Добромая, бо не 
мали на дорогу хліба. 

А він знов приходить до замчища Антипка, його нема, йно біда. Привитались, питаєся 
за старим. «Нема, пішов за гістьми», й просить сідати. Він «мах» й по ній, туловище кинув в 
піч, а голову положив на подушку, прикрив периною, врічи ніби-то вона спить. Потім взяв 
золоте ліжко, перстень з діамантом тай пігнав додому. На дорозі, виїхавши з лісу, здибав 
братів, пасучих череду, отару овець Добромая.. «А втікайте ж, бо вам не життя, вогонь зза-
ду біжить», – кричить Дзвінголос. Антипцьо не знав, на котру сторону повтікали. Шукав, 
не знайшов, вернувся до замчища. Коли приїхав, біда спить, розглядається, бракує ліжка 
золотого й перстеня з діяментом. Йде будити жінку, розкриває подушки, нежива, голова 
без тулуба з кров’ю. Волосся розпелехане, губа отверта. Антипцьо зараз вибіг надвір, сідає 
на чортяку й жене чвалом. Ох, хиба б і не жив, щоби-м ‘го в руки не дістав! Заки дочвалав 
чортяка до берега, Дзвінголос вже з братами переплив синє чорне своєю чайкою. Вже до-
пливали до берега, як Антипцьо з сего берега коло Добромая гудів, мов скажений. «Гей, 
Дзвінголос, то ти пливеш? Правда? Сім літ тебе мати плекала, коби тебе хоч раз в гостину 
до мене прислала!» «Ая! Будеш мя бачив, як своє око бачиш!» «То ти мені дванадцять до-
ньок збавив! Бодай тебе Пан Біг життя убавив». Нараз буря на морі зірвалася, кинуло чайку 
сюди й туди, тай розбилась на мак. Як хто міг, так рятувався, але ніхто не врятувався, тільки 
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Дзвінголос. Йому післала Милодзвіна на поміч білого коня, гей сніг. Сів на нього, положив 
золоте ліжко й перстень з діямантом й привіз на плесо Дунаю. Вже було по гульні й співах, 
вже був день, як приїхав до кришталевої палати, мов горить, так засіяла червоним світлом 
сходячого сонця. Каже: «Добрий день, голубко, соловієве серденько». «Витай, гість, що за 
вість?» «Вість лиха, одинадцять братів нема. Як вертали, Антипцьо бурю наслав і чайку на 
мак погрохотав тай затопив. Я сам ледво вирятувався». «А ліжко й перстень є?» «Є, но чи 
буде, моє серденько, твоє?» «Тогди буде твоє, як Антипця принесеш живого. Тогди ти мене 
посватаєш. На оборону даю тобі золотий топірець. Як принесеш, то злучаться серця обоє й 
стануть під вінець. Як ні, то не будеш моїм милим, аж на очі тебе не хочу бачити». «Що ж 
робити, годі, треба їхати. Таку красуню я же знайшов, й хоч з’їхав майже чи не цілий світ». 
Ковалеви казав зробити сокиру, молоток й цьвяхи. Взяв зі собою 24 людий, 12 пар волів й 
їде, але вже так постарівся, сивий, гей голуб. Приїхав в ліс під замчиськом, шукає за деревом 
на домовину. По довгім блуканню знайшов ледво-неледво явір. Зачинає рубати. Як звалив 
на землю з дуже великим лоскотом, надходить Антипцьо й питає: «Нащо ви то рубаєте?» 
«Як нащо? Отам є вмер один чоловік, то йому на домовин, а я ся звав, то я забув». «Чи зна-
єте міру взяти?» «Е, то дурниці, ми оба прецінь мірились й дужались. То я такий грубий та 
високий, міра з мене саме добра». Ша-щар, ра-раз, відрізав дошку, позбивав, й вже готова. 
«Гей, старий, ану спробуй, чи добра? Може треба буде іншу домовину робити?» Йде Ан-
типко, лягає. Ані йому на гадці, що його може ждати. Дзвінголос «кля» віко на верху, тай 
нуко ділай* прибив цвяхами. Як прибив віко, міцно бере на ремені тай несе. По дорозі все 
питався Антипко, хто це його несе, чи той Дзвінголос? Як ніс через річку, знов Антипцьо 
питаєся: «Чи то ти на направду Дзвінголос?». «Аби-сь знав, що я тебе несу». Як приніс, ка-
зала Дана зробити дві дірки над очима, вибрати йому очі й назад занести й кинути на віки 
вічні в третю піч, а сам приходи зі сватами. 

Як повернув Дзвінголос з вояжу додому, застав матір в слезах, заплакану. Йому вибира-
тися на зальоти, а ту мати не хоче пустити. «Ой-ой, тільки дитини маю, а ти мене хочеш 
покинути». Рада в раду зі старим, врадилася мати, щоби його отруїти, бо то однаково, чи 
вмерти йому дома, чи там, де сонце не світить та когут не піє. Най хоч будемо його бачити. 
Мати приказує служницям варити чорну каву, а син слугам ладити вози в дорогу. Фірман 
повідає до нього: «Як питимеш тую каву, заплач дуже сердечно, поліцуй маму в руку, й 
пусти тую каву з чаркою на землю». Дзвінголос так і зробив: заплакав дуже сердечне, поці-
лував маму в руку й пустив чарку на землю. Чарка розбилась, а кава розіллялась. На той час 
прийшов фірман, чим борше взяв песика, щоби ту каву вихлептав. Хлепнув кілька разів й 
перевернувся. Дзвінголос каже до фірмана: «Викинь того пса на двір». Викинув, прилетіли 
два круки й видзьобали йому очі й утробу. Й ті отруїлися. Тоді фірман кинув ті два круки 
на віз. «А на що то?», – питаєся Дзвінголос. «То здасться в дорозі». «Навертай скоро, їдь до 
брами, я ще йду до хати». Вернувся, сів й їдуть, їдуть-їдуть, ще нема моря, тільки ліс. По-
серед нього горить вогонь, а кругом вогню сидять дванадцять злодіїв й печуть вола. Як при-
їхали, поздоровилися. Питаються, що вони за одні, звідки? «Ми мисливці, властителі того 
лісу, що заб’ємо, тим ся живимо». Каже Дзвінголос: «Може би були ласкаві й нам позволили 
спечи два птахи чи голуби». «Чому би ні, печіть». «Ну, то возьми їх й поскуб й спечи». Фір-
ман спік, покраяв на 12 частин, поділив між тих дванадцять злодіїв.

Злодії здивувалися, чого вони не їдять, а тільки їм все дали, ватажко питається: «А чому 
не берете?» «Ми завжди теє їмо, нам вже приїлося. Ми зате возьмемо собі вашої печені». 
Злодії з’їли лакомо й по хвилині всі попереверталися. Тоді Дзвінголос вийняв шаблю ско-
ренько й повідтинав голови. Тих два наїлися печені, забрали гроші та поїхали. Їдуть-їдуть: 
приїхали до Дунаю над синим морем. Гов, ту зліз Дзвінголос й пішов до палати цариці. 
Перед палатою були дванадцять стовпців, а на них були голови з вусами й без вусів, а два-
надцятий порожний. «Всьо знай, – каже, – нещастя тебе вгорне, так далі бути не може, то ся 
закінчить, й прив’язав до дванадцятого червону хустину й пішов собі за ним. Привиталися 
з Дівою й каже: «Скрізь ходив, всьо робив, тепер буду тебе сватав». «Засватаєш й вже днесь 
зі мною, но щоби-сь мені загадку відгадав». «Ну, коли так, то говори». «Один стратив двох, а 
з тих знов двох стратило дванадцять. Тепер маєш часу до завтра. Як відгадаєш, то я ще маю 
твою відгадати. Як ні, то маєш замуж йти». Згодилися. Пішли: він спати, а вона до своїх зага-
дочних чорних книг. Хоть всі перевернула, не знайшла. Як лягав спати Дзвінголос, то казав 
до нього Всезнай: «Ти спи на ліжку, а я коло порога. Вночі будуть приходити слуги Діви й 
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питатися в тій загадці. Отже ж, як лупну ногою, то зараз збудишся й крикнеш: «Що то за 
хвороба спати не дає?» Полягали спати. Вночі приходить дівка перша й стукає «пук-пук-
пук» й каже: «Всезнай, спиш?» «Ні, не сплю». «Знаєш загадку?» «Знаю». «Повідж». «Повім. 
Ходи сюда», – й казав скинути одну спідницю. Скинула, й зараз гупнув ногою «стук-стук». 
«Ов, пана ми збудили». Тогді дав їй стільчика коліном в спину, аж двері отворилися, зі стра-
ху пішла, аж закурилося за нею. Приходить та, питається Діва: «А що там сказав?» Післала 
другу, та теж з нічим пішла, як перша, так аж одинадцять. Дванадцятого зі злости вже не 
посилала, сама йде, хоч кожна з них лишила якийсь застав. «Тепер, – каже Всезнай до Дзвін-
голоса, – йди ти до дверий, а я на твоє місце, бо тепер наостанку прийде сама Діва, сама 
цариця». Послухав, пішов. Аж нема-нема, «пук-пук-пук». «Спиш, Всезнай ?» «Ні, не сплю». 
«Знаєш загадку?». «Знаю». «Повідж». «Повім, ходи сюда». Все робиться напошепки, «Ски-
дай якийсь лах*. Буду повідати загадку». «На що?», – питається. Рада-нерада, скидає. Тоді 
тупнув ногою. «Ов, ми пана збудили». Дав їй коліном стільчик в спину, пішла, аж двері нею 
отворились. «От тепер спім до полудня», – каже. Полягали кожний на своїм місци, сплять. 
Ранком хоче Дзвінголос вставати. «Ні, не вставай, спи до полудня». Як встанеш в полуднє, 
прийдуть до тебе навідатися. 

Настало полуднє, приходить Діва й питаєся: «Що вам снилося?» «Мені снилось, що я 
одинадцять серн зловив, а м’ясо повтікало, а дванадцята теж була втікла, гонив за нею до 
полудня, ледве її злапав. Ото дивний сон». Всезнай показав одинадцять шкірок. «Но та моя, 
що ту стоїть жива. То з тебе ловець злапав серну, як влетіла в горнець. Коли злапав, то ти 
моя навіки». «Коли так, то ти мій без розлуки». Й від тепер живуть обоє в великім щастю. 
Обоє сплять на тім золотім ліжку, кожне застелене зеленим барвінком, а подушки з трійзіл-
ля й материнки.

№ 4
Здибалися два вогні двох господарів й зачали між собою бесідувати. «Гей, брате, госпо-

диня мене не шанує. Розтріскує по припічку, бахорі плюють на мене». «О, мене господиня 
ліпше доглядає, гей чічку, шанує, панькається, гей не знати якого пана. Скоро випалить, 
позгортає, з огниска в кутик, ще й водицею похолодить, щоби я не ятрився й заснув спо-
кійнесенько». «А що, я такий вже останній, щоби мене не шанувати, най тоді ліпшого по-
шанівку доступлю». «Стій, не пали, бо там є мого господаря позичена борона й колесо. Як 
запалиш, то й згорить». «Знаєш, що я зроблю? Як буду палити, то борону й колесо відкину 
на бік». «Та, роби, як тебе Бог навчив», – сказав сусід. Кожний пішов до себе. По хвили 
горить. Хоч було тихо на Божім дворі, десь тоді з полудня вітер зірвався, а вогонь чимраз 
то більше будинків захоплював під свої крила. Як зачала мого газди возівля горіти, борона 
й колесо вже були на боці. Йой, горить скрізь! Зоподалік позбігались господарі ратувати, 
покинувши своє. «Куме, свату, сходіть, треба перерізати дорогу, хату розвалити!» Підважи-
ли стовп, другий лежить. Як догоряло, казали декотрі люди й господар загніваного вогню: 
«Підпалив сусід, бо його борона й колесо лежали на боці й не згоріли». Ввечір кличуть його 
до корчми на оправдання. В корчмі почали його страшно мучити. «Пан Біг видить, що я 
нічо не винен», – каже бідний хлоп. Ті не слухають, йно б’ють розлючені, місять чобітьми 
по грудях, аж ребро зломили, а він ледве дихає. Аж ту вбігає до корчми вогонь в постаті 
чоловіка, з лицем червоним, гей кров, з волоссям білявим, розпелеханим, й каже: «Люди, 
пустіть того чоловіка, бо він нічо не винен, то я сам». Не слухають, своє роблять. Так само 
й другий раз каже, хлопство обзирається довкола, не видно нічого. Аж за третим разом по-
явився в постаті чоловіка, й каже: «Гей, люди, пустіть того чоловіка, бо він нічо не винен. 
Я сам підпалив того газду, бо мене господиня не шанувала, діти на мене плювали, Його 
борону й колесо я сам відкинув на бік, тому що в нього вогонь шанують, мають за щось». Як 
то сказав, перестали катувати.
Записано в Комарному від Віктора Коцютина.

№ 5. Як три мужі біди шукали
Йде раз дорогою кушнір, здибає він кравця. «Добрий день», – каже кушнір. «Добре 

здоров’я», – відповів кравець. «Куди, чоловіче, йдете?» – каже кушнір, а кравець каже: «Ка-
жуть люди, що є «біда», а я йду шукати». Каже також й кушнір, що йде шукати «біди». Вони 

* Одяг.
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кажуть, що будуть собі товаришами. Йдуть вони, тай здибають й третього. «Добрий день». 
«Добре здоров’я», – каже третій. «Що ти за один?» Він каже: «А я коваль». «Куда йдеш?» Він 
відповів: «Я йду шукати біди». «Но то будеш нам за товарша». Він каже: «Буду». Йдуть вони 
та знаходять малу хатину. А то вже настав вечір. Вони раді, що знайшли хатину. Чують, а то 
щось грюкнуло. Дивляться, а то баба латер дров коло хати кинула. Вона входить в хату тай 
нічо їм не каже. Наклада у печі ватру з латра дров, а коли дрова згоріли, вона питається у 
кушніра: «Що ти за один?» А він каже: «Я кушнір». А вона нігтем роздерла одяг на кушніру 
і вергла його в піч, а як спікся, вона його з’їла та питається кравця: «Що ти єсть за один?» 
Він каже: «Я кравець». Вона й того кинула в піч, а як спікся, вона його з’їла. Питається вона 
у «цигана»: «Що ти єсть за один?» Він каже: «Циган». Вона каже: «Добре. Ти мені скуєш око 
й ногу». А тота «біда» була хрома й сліпа. Циган каже: «Чому ж ні, я тото дуже вмію роби-
ти, але треба ланцюга залізного й миски смоли». Біда принесла ланц, жигало й смоли. Він 
тоді «біду» зв’язав, нагрів жигало, стопив смолу, тай ніби хоче око робити, та як жигалом 
бабі шурне в око, й ще смоли висипав миску тай утік. «Біда» як зачала піштрикувати, то всі 
ланци пірвала, та як зачала бігти слідом за циганом тай здогонила. А що з того, коли вона 
його не виділа.

Але там у лісі, у ялиці був дуже красний топорець. А «біда» каже: «Ковалю, озьми собі 
хоч той топорець, аби-сь мав признаку, що був у «біди». А він вже був коло топірця, він 
лише взяв рукою за топорище, а рука прилипла до топорища, а «біда» біжить д нему, а він 
лише обернувся тай лиш ножем по руці, та й утік з однов лиш руков.

Тоді циган пізнав, що є на світі «біда».
Записано в селі Тюдів, коло Кут, від Юрка Якимюка.

№ 6.
Три дівки брали льон. Їде пан чотирма кіньми. Одна каже: «Як би сей так сватав, я би 

єму одним хлібом весь дім наситила». Друга каже: «Як би мене сватав, я би єму весь двір 
убрала». А третя каже: «Як би мене той пан сватав, я би єму уродила хлопчики золотоволо-
сі». І він її взяв за жінку. Вже з ним рік жиє, діти мала тай гуляла попід стелю, тай літала. «Як 
би мій пан дав зброю, я би не так гуляла», – зачала його просити, він мусів дати.  І хлопчика 
забрала тай полетіла з ними на скляну гору, а він за нею в погоню. Йде-йде, здибає лиса. 
«Де ти йдеш, чоловіче?» «Я йду далеко. Ци-сте не виділи скляної гори, шовкової трави?» 
«Я не видів, але мо’ де войско». Потім свиснув, збіглося всьо його войско. «Ци-сте не виділи 
скляної гори, шовкової трави?» «Літали ми, але не виділи». Йде далі, здибав вовка. «Де ти 
йдеш, чоловіче?» «Йду далеко, ци-сте не виділи скляної гори, шовкової трави?» «Шось мені 
гей сниться. Не видів, але сам собі не вірю». Затрубів на своє войско. «Як моє войско не знає, 
то вже ніхто не знає. Ци-сте не виділи скляної гори, шовкової трави?» «Е, дуже далеко, сідай 
на крила, я тя занесу». От прийшов він, став собі за двері. Бігає хлопчик, а він купив йому 
штанята та черевички й яблуко. Дав йому штанята. Він зараз побіг до мами й каже: «Ой 
мамо, батько є!». «Ой, де, синку. Ворон його кости тут не занесе». Хлопчик знов вийшов до 
хором, а батько дав йому яблуко. Й вона зачала за ним шукати, заглянула за двері. «Ходи 
до хати», – каже. Пішла вона на три роки воювати, а його, свого пана, лишила вдома й дала 
йому ключі від одинадцяти покоїв, а від дванадцятого не дала, зав’язала мотузком. «Гей, що 
то таке, щоби я си до того покою не подивив!». Він отворив, а там пан її, давний коханець, 
на дванадцяти ланцюхах. «Ей, швагре мій, дайте мені кромку хліба, миску грани». Він то 
з’їв, потряс ланцюхами, пірвав їх. «Аж тепер тут твоя смерть!» – взяв паню свою під паху і 
з нею втікав. Той давний коханець її сів на коня, дігнав їх і зловив. Такий кінь, як ступив, 
то півмилі, а як скочить, то милю. Іван їх ловив до трьох раз. Він заліз під постіль й слухав, 
що вони обоє на постелі говорять. Вона йому каже: «Відкіль ти такого коня маєш, що мене 
зловляєш?» «Є баба на морю, я в неї три роки служив й собі такого коня заслужив». Сей усе 
вислухав. Вони позасипляли, а він виліз з-під ліжка, отворив собі двері й пішов на море до 
баби Змії. Привитався. «Чого ж ти прийшов, що мені скажеш?» Ой я прийшов до вас служи-
ти, три кобилиці пасти». Вона дала йому хліба й сира. Вкусить хліба, вже й дрімає, вкусить 
сира, вже й спить. Кобилки втекли в море, у великі вертепи. Він ся схопив (нагло спостеріг), 
прийшов над море. Вилізає рак. Й він бере його за вусик, ачей стане тобі в пригоді. Надибає 
комаря, бере з нього крильце: «Воно тобі стане в пригоді». Надибає мурашку, бере з неї 
крильце. «Воно тобі стане в пригоді», – каже мурашка. Тепер бере відірване крильце кома-
ря й пече. «Ей, паничу-королевичу, не печи то крильце, я скажу, де кобилки твої. Під цею 
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вербою, в підполочу, під скалою гори». Бере ще з рака волосок й пече його. «Ей, паничу-
королевичу, не печи той волосок, я скочу в воду, аби-сь сказав «Тпру! Гов!» Кобилки стали 
коло нього, й він привів їх додому. Баба Змія каже: «Шельми одні! Чого ви від нього не 
втікаєте, бо я би йому голову стяла, маю одинадцять голов, треба ще дванадцяту». Здибала 
його якась жінка й каже йому: «Щоби-сь не брав ще найгарнішого коня, але що найпогані-
шого». «Й на тобі сего гарного коня». «Я гарного не хочу, я хочу того поганого». Він взяв і 
сів. Що ступне, то миля, що скочить, то дві. Тоді він поїхав на скляну гору, шовкову траву. 
Взяв собі свою жінку й свого сина, тай приїхав до того двора, де він був давно. В нього в тім 
дворі три панни. Його син каже: «Батечку, я буду женитися». Ті панни купаються, поски-
дали золоті крильця. «Як будеш брати крильця, вона буде кричати, ти оглянься». «Ти мій 
муж, я твоя жона». Не оглядайся, аж за столом. Як будеш оглядатися, вона тобі в лице дасть 
й крильця відбере». Він пішов й середущої крилья взяв, а вона кричить: «Оглянься, ти мій 
муж, я твоя жона». А він за столом оглянувся, вона прийшла й коло нього сіла.

№ 7
Пішов хлопець служити. Йде лісом, видать світло далеко в лісі. Пішов на це світло, прий-

шов до хати. Сидить баба коло печі й панчохи плете. «Бабко отворіть!». «А що ж ти, синку, 
скажеш?» «Я вздрів світло й прийшов до вас» «Будеш в мене, підеш скалу залізну лупати. 
Там є залізний стовп, як долупаєш на округ, то закличеш мене». Як обкопав стовп, вдарив 
три рази обухом, розхолітав стовп і витяг. На цім місці сталася керниця. Потім сів в ведро, 
спустила його в долину. Тоді він питається: «Як я крізь воду пройду до цих покоїв?» «Скоч 
з ведра». Він скочив і пролетів до тих покоїв. «Там як будеш йти, там будуть дванадцять ве-
черяти, аби-сь до них нічого не говорив, но аби-сь йшов рівно. Далі в покоях будуть стояти 
гроші в трубках, ти їх не бери, бо то не можна. Ще далі будуть стояти пукавочки гроший. 
Аби тебе не скортіло взяти, то маленьке кину в пазуху. Ще далі будуть стояти золоті речі, 
аби-сь в них не вгортався. Там далі буде залізний чоловік лежати на постелі, йому свічка в 
головах стоїть. Аби-сь до нього потихоньку зайшов і аби-сь йому ту свічку взяв. Як візьмеш 
свічку, йди рівно й нічо не бери». 

Йде він звідти, взяв пукавочку гроший й кинув в пазуху. «Взяв-єсь гроші?» «Ні». «Взяв-
єсь гроші?» «Ні!». Тягне його вгору й каже: «Подай свічку». «Не подам, тягніть вище». Під-
тягає вище. «Подай свічку!». «Витягніть наверх, то подам». Як витягнула, зібрав бабу тай 
кинув в керницю, прикидав камінням й пішов собі додому, засвітив свічку. Летить залізний 
чоловік: «Гей, не світи, що хоч, то ти дам». «Я хочу, аби в мене ті гроші були, що там є!» При-
ніс сарака, пішов. Сей знов засвітив. «Гей, чоловіче, не світи, що хочеш, тобі дам, бо то моє 
серце горить». «Принеси мені всі ті речі, що там є». Як приніс і пішов, сей ще раз засвітив. 
Прибігав залізний чоловік з криком: «Гей, чоловіче, не світи, бо то моє серце горі горить! Що 
хочеш, то дам!» «Я хочу мати сісарську доньку». Він полетів, приніс її. Потім вона втекла, 
він здогонив її, сам приніс і пішов. Той лиш пішов, а сей знова засвітив. Прибігає й каже: 
«Що хоч, я тобі дам». «Я хочу бути цісарем». Як цей се сказав, вневдовзі притаскав його до 
цісаря. «Гей, чоловіче, чоловіче, що хочеш, дам тобі, лиш мого серця не печи». «Хочу, щоб 
було весілля в моїм замку». Приніс його, зроблено весілля, а по весіллю каже: «Тепер твоя 
смерть». Коли вбив його, каже до його жінки: «Тепер будем обоє жити». Цес каже: «Відси 
ти не будеш жити, бо я ще жию». Тоді взяв й вбив кулею пшеничного зерна, котре змолов, 
розчинив і спік з сего тіста кулю, на котрій панотець правив дванадцять служб Божих.
Записано 1891 р.

№ 8
Йшов циган полем й здибав Бога. «Де ти ідеш, цигане дурний?» «Йду за Богом, та ти 

таки Бого», – циган каже». «Ну то ходім оба», – каже Бог. Прийшли в село, де була слабість, 
й каже до цигана: «Йди до сего богача, най мені порося спече, з нього усе повикидаєш, лиш 
серце лишиш». Спік чоловік, дав циганови, несе, але в дорозі розшив та з’їв серце. Бого роз-
шив, дивиться тай питає цигана: «Де-сь, цигане, серце подів?» «Я не видів». «Де-сь серце 
подів?», – ще по-трете питається Бог. «Бігме, Боже, я не видів, я не їв». Прийшли вони до 
пана, а його донька дуже слаба. Бого каже: «Замкніть мене в тім покою з циганом лиш на 
хвилинку. Ходи, цигане, будем дивитися». Трібує в нього розуму. Замкнули їх. Бого посік 
слабу, хухнув з трьох боків, полляв цілющою водою, та зцілилася. Полляв живою водою, 
перехрестив, вона ожила. Тоді каже: «Погуляй», вона погуляла. Пан каже: «Що ви хочете за 
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це вилікування?» Він не знав, що се Бог. «Я, – каже, – вже без міри видав гроший, а ніхто не 
міг вилікувати». «Два крейцарі», – каже Бог. «Та я дам більше, донька ж здорова». «Я хочу 
лиш два крейцарі», – відповів Бог. Пішли від пана до одного чоловіка ночувати. А той чоло-
вік такий багачисько каже: «Я таких дідів не приймаю, йдіть до сего, бідного». Вони пішли 
до бідного, а сей звивав полотно. «Ми будемо ночувати». «Та переночуєте, ви мені хати не 
перележите, йно же маю ще чим вам постелити». «То коби не на сутках», – кажуть Бого з 
циганом. Як зачав звивати полотно дітям на сороченята. «Будеш звивати полотно, поки 
тебе, поки буду мати ся гаразд», – тай пішли оба з циганом. Чоловік погостив їх кулешею з 
цибулею та сіллю. «Більше не маю вас чим. Четверо дітий тай їх двоє, а нема, де заробити». 
Подякував Бого, пішли. Йдуть оба через воду та через такий Дністер глибокий. Бого йде 
поверхи, а циган вплав йде. Тоді Бог каже до цигана, як йому руки помліли: «Цигане, де-сь 
серце подів?» «Бігме, Боже, я не брав». «Але, цигане, де-сь серце подів, бо вже води напився 
ти». «Бігме ж, Боже, я не брав». Як за третім разом, як циган води напився й туй вже що не 
топиться. Каже Бог ще раз: «Цигане, де-сь серце подів?» «Бігме, Боже, я не брав!» Взяв Бог 
тай виратував дурного цигана. Тепер вже оба йшли поверх водою. Як перейшли на той бік, 
кладе Бог три крейцарі на землю, кождий зосібна, а з того сталось три купи грошей, тай так 
каже: «Ся купа мені, а ця сему, що серце...» «Бігме, Боже, що я!» «Видиш, цигане, а ти божив-
ся, що-сь ти не з’їв, а тепер божишся, що-сь їв. Тепер йди сюди, а я туди». Розійшлися. Йде 
циган, йде, тай прийшов до цісаря, а там донька дуже слаба. Каже: «Я дам раду». «Дурний 
цигане, ту не такі лікарі були, та нічо не помогли». «А замкніть мене на годину до сего по-
кою». Пустили цигана. Він посік панну цісарівну, хухає з одного боку, з другого, третього, 
не зцілюється тіло: Плаче. Приходить Бог: «А ти, дурний цигане, що ж ти наробив?» Хухнув 
Бог, хухнув на три боки, полив цілющою водою, зцілилась; полляв живущою водою, пере-
хрестив три рази, ожила. «Тепер, – каже Бог, – погуляй». Погуляла, а цигана каже взяти 
на шибеницю, щоби на другий раз казав правду. «Боже мій, що мої діти будуть робити?» 
«Тихо, цигане дурний». «Боже мій, коби-м був з’їв ціле порося, не лиш серце». Повісили.

№ 9
Одна жінка мала хлопчика. Пішли обоє на губи. Мати поза один корч збирає, а він поза 

другий, та відблукався від неї; приходить мати додому, плаче, шукає за ним, нема. Йде 
хлопець лісом й зайшов аж до святого отця Миколая. Йде під порогом й каже: «Слава Йсусу 
Христу». А святий Миколай каже: «Слава на віки, ти звідки, синку?» «Я, – каже, – збирав 
губи й відблукався від них». Святий Миколай каже: «Ну, то будеш ти, що я, будеш читати 
книги» Вже там вибув вісім років, а, може, десять. Каже до отця Миколая: «Я вже хочу же-
нитися». Там на мори купалися три панни. Він пішов, взяв сорочечку одної, а вона наздо-
гнала й забрала. Приходить до отця Миколая, а Миколай каже: «А що, чи взяв чечку?» «Ні, 
відібрала», – каже парубчак. Тоді Миколай дав таку скриночку, як візьме сорочечку, тай 
замкне. Йде вдруге зі скриночкою, де купалися. Взяв сорочечку, замкнув тай приніс до отця 
Миколая. А панна за ним: «Віддай мені сорочечку». А він каже: «Як підеш за мене, то від-
дам сорочечку». «Піду за тебе, піду», – каже панна. Відтак святий Миколай зробив весілля. 
Пішли вони обоє на ярмарок на сторону, а се було далеко. Йдуть-йдуть, аж їх ніч захопила 
в тім селі, звідки сей хлопець. Пришли в хату і питають жінки, ци би не приймила на ніч. «В 
мене мала хата», – каже жінка, а вони просять ще. Прийшла, зварила вечерю, повечеряли. 
Та жінка зачьєла розповідати за свого сина, як його згубила в лісі, й так мусить сама свій 
вік коротати. «Може то я сам, – каже хлопець, – відблукався від вас». Як признався, то вже 
нігде не йшов, а газдував у мами. На другий день мама заставила його жінку миски мити та 
вчила шити. Як побула там з тиждень, убралася гей в свято. Мати свекруха питається: «А ти 
чо’ так вбралася?». «Я таки так». А як вийшла на двір, каже: «Я вже не буду тобі ні шити ні 
мити», – тай полетіла на море.
Записано від Я. Погребняка 1891 р.

№ 10
Один дуже бідний хлопчик здибав, як жаба з гадиною їлися. В нього був прутик такий, 

що за рік вріс, й він цим розігнав їх. Як їх розігнав, то відтоді, як схоче, пустить дощ, а як 
ні, то розжене. «Ех, пусти мене, бо лускаю», – прилетівший до нього коник. Тай став у пана 
служити. Каже пан: «Будеш у мене свині пасти». Вигнав їх на лан пасти, а там у межу були 
попові бараболі. Свині зайшли у ці бараболі, так зрили-зрили, а він ляг собі спати. Піп при-
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ходить, дивиться на бараболі, а то нема! Тогди пішов до пана, ганьбить, клене: «Ваші свині 
зрили мені бараболю, заплатіть!» Пан виходить в поле, а свинар спить. Як не зачне його 
бити, аж мало костий не порозтріскав. Хлопець махнув прутиком, збіглася хмарка невелич-
ка, о! Вже гримить, лускотить. Прилітає до нього сивий кінь: «Гей, пускай мене, бо лускаю 
вже зараз». «Йди там й там, де пшениця, жито й кукурудза». Як пан над вечером вийшов, 
лиш за голову ймився, вже нема достатків, лиш женці йдуть. «Що з ним робити, тре’ його 
десь стратити», – каже пан. А хлопець сів собі тай сидить. «Берім його на шибеницю». Ве-
зуть його. «Гей, – каже, – позволите мені махнути сим прутиком». Як махнув, сходиться 
хмарка невеличка, а то воздух прилітає. Прилітає до нього сивий кінь: «Гей, пускай мене, бо 
лускаю зараз». «Йди тов дорогов, куди іду». Везуть його на шибеницю. Як усипало градом 
повище коней, лиш вуха коням видно. «А стало би сухо», – каже хлопець. В тій хвилини 
посилає сонце вітерець і висушив. Стало сухо тай ідуть. Приїхали до шибениці, а хлопець 
каже: «А не видів бим тя». Нема вже шибениці, поніс вітер. Беруть його й радять, що з ним 
робити. «Тре’ з ним на зарву ставати, – каже пан, – а потім до битви». Таке вийшло войсько, 
обступило його. «А стало би-сь мухами», – каже хлопець. Дивиться, а тут його мухи обсіли. 
Тоді він каже: «А стало би-сь тарганами». Таргани лазять, а він прутиком «чалаб». Але ка-
жуть йому: «Тре тебе втопити». Зав’язали в міх і несуть до Дунаю. Прийшли, кинули до Ду-
наю, а він звідси виїжджає на золотім коні, що не їсть ні п’є, а стрілою жене. Як він приїхав, 
пан каже: «Я хочу такого коня». «Я в тебе взяв», – каже хлопець. – Втопи й мене!» Прийшли, 
втрутив в воду, а цей: «Йой!» Тай вже нема кому сідати на коня.
Записано від Я. Федіра з Гори 1892 р.

Нові книги

Колосова В. Лексика и символика славянской народной бота-
ники. Этнолингвистический аспект. – Москва: Индрик, 2009.

Праця петербурзького фольклориста В. Колосової присвячена фітоні-
мам (назвам рослин) в контексті слов’янської народної культури. Книга 
складається з трьох розділів. У першому описано ознаки, що виділяють 
рослини з числа інших і мотивують їх назви, а також формують їхній сим-
волічний образ у народній ботаніці. У другій частині монографії подпно 
огляд семантичних рядів, із яких у слов’янській культурі походять фіто-
німи. Це – назви частин тіла, головних уборів, сезонів і свят, етноніми, 
числівники тощо. Фітоніми дуже часто мотивували міфи, які поясню-
вали використання рослини. Третій розділ книги складається з етнобо-
танічних нарисів, у яких описано такі важливі для слов’янської традиції 
рослини, як: волошка, звіробій, кропива, жовтець, кульбаба, первоцвіт, 
подорожник, полин, цикорій, чортополох і зозулинець. 

У стосунках людини з рослиною В. Колосова виділяє дві домінантні 
моделі: людина або намагається запозичувати якусь властивість рослини, 
або, навпаки, з її допомогою від цієї властивості позбавляється. Грань між 
магією і наукою виявляється при цьому вкрай хисткою.
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Японські народні легенди та  
перекази про водні об’єкти

Ірина БАТЮК

Багато народів у своїх національних міфологіях 
та фольклорних творах обожнювали сонце, мі-

сяць, зірки і гори, а також інші могутні сили природи. Японці в додаток до цього 
описували красу червоних квітів азалій і вогні богів, білий сніг гори Фудзі та 
красу місяця в нічному небі1. Можна сказати, що японські легенди надзвичайно 
поетичні. Жителі Японії, які схилялися перед величчю гори Фудзі, склали також 
чарівні легенди про найменших і непомітних її мешканців – метеликів. У цих 
та інших легендах одухотворено дерева, квіти, комах, виражено шанобливе до 
них ставлення, а одночасно дбайливо й наполегливо проявляється божественна 
велич природи.

Фольклорних творів, які прийнято називати народними легендами та перека-
зами, в японській усній традиції незліченна кількість. Вони вражають читача тема-
тичним діапазоном і контрастами. На їх означення в японській фольклористиці 
прийнято використовувати терміни densetsu – «легенда» і sekenbanashi – «переказ». 
Відповідно на окреслення інших оповідних фольклорних жанрів вживають такі 
поняття: mukashibanashi «казка», douwa «оповідь (казка) для дітей», minwa «народна 
казка», shinwa «міф».

Віра в духів, демонів глибоко вкоренилася в японському фольклорі протягом усі-
єї історії. Вона тісно пов’язана з міфологією й «забобонами», що перейняті від япон-
ського синто, а також від буддизму й даосизму, які були завезені до Японії з Китаю та 
Індії. Часто у легендах присутні герої-тварини, які мають надприродну силу і можуть 
перетворюватися на будь-кого. Це стосується, наприклад, зміїв і драконів, що можна 
побачити у легенді «Онсен Тота». Багато легендарних мотивів про ці істоти є запози-
ченими з Китаю, Кореї та Індії. До речі, на стиль японського дракона помітно впли-
нув його китайський образ.

Подібно до інших азійських, більшість японських драконів і зміїв є водними 
божествами, яких зазвичай зображають як великих, безкрилих, зміїних істот із 
пазуристими стопами2. Так, в одній із поданих нижче легенд зображене одне з 
таких міфічних чудовиськ – багатоніжка. У фольклорних творах поширені розпо-
віді про людей, котрі перетворилися на зміїв після смерті через погані справи, які 
чинили за життя. У легендах також часто трапляються мотиви про перетворення 
жінки у змію. Існує чимало сюжетів, де люди відроджуються після смерті в образі 
змія, особливо коли хочуть помститися за протиправні вчинки. Образ месника в 
японській міфології та фольклорі, як правило, вважається героїчним. Також при-
кметно, що змія в японській традиції не завжди є символом зла. Дуже часто вона 
символізує безмежне кохання.

1 Ильина Н., Юрьева О. Японская мифология. Энциклопедия. – Санкт-Петерсбург, 2007. – С. 464.
2 Norman A. Rubin. Ghosts, Demons and Spirits in Japanese Lore // http://www.asianart.com/articles/
rubin/
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Легенди, які подаємо в нашій публікації, об’єднані спільною темою водної стихії. 
Джерела і криниці є архетипними символами життя, процвітання та енергії япон-
ського народу. Підземні джерела, котрі дають життя, мали для їхніх навколишніх 
мешканців релігійне значення. Криниці та джерела, що, по суті, є одним і тим са-
мим, – це місця, де вода виринає на поверхню. Саме вона згодом наповнювала дже-
рела, басейни, фонтани. До них типологічно також належать озера та ріки – водні 
резервуари, що мають божественне походження і пов’язані з певними богами.

Так, у легенді «Непересихаюча криниця» розповідається про сосну, завдяки корін-
ню якої у колодязі не меншало води. Цей дендрологічний символ можна розглядати 
як образ Світового Дерева3. Міфи про колодязі, біля яких є одне чи декілька дерев, що 
також виконують свою сакральну функцію, наявні у кельтській, ефіопській міфоло-
гіях і міфології майя. Тут варто згадати і образ Дерева Життя з Біблії. Світове дерево 
наче пов’язує людський і надприродній світи. Вода ж дуже часто є символом Великої 
Матері, яка дає життя всьому сущому.

Дібрані для публікації народні легенди та перекази про водні об’єкти в оригіналь-
них джерелах подаються, як правило, японською літературною мовою. Але серед них 
трапляються фольклорні твори, у яких вжито діалект. Наприклад, у легендах «Розпо-
відь про те, як зупинилася вода у Юда» та «Струмок Ойородзуґороші», «Вода феода-
ла», «Непересихаюча криниця» натрапляємо на мовні одиниці хіросімського діалекту, 
що становило певні труднощі при перекладі на українську мову.

1. Розповідь про те, як зупинилася вода у Юда
У старому селі Такада було місце, що називалося Юда. Це була мальовнича місцина, 

що простягалася вздовж морського узбережжя, яке омивалося течією Цукумо. А крім того, 
воно слугувало головною артерією сполучення сусідніх сіл. Якщо пройти від берега вглиб 
приблизно на двадцять метрів, то можна було натрапити на невисоку скелясту місцевість, 
серед якої стрімко пробігав жвавий струмок із прохолодною та чистою водою.

Цю історію розповів житель Такада пан Фукуда Джюнсо (1907 року народження), яку 
ще дитиною почув від свого батька (Фукуди Ікічі 1877 року народження).

«В давнину на Юда не було прохолодної води, а тік лише окріп. Селяни дбайливо ста-
вилися до нього. Набрану воду не витрачали вдома намарно, а доливали до чаю і викорис-
товували для приготування їжі.

Проте одного дня узбіччям дороги здалеку йшла жінка з дитиною. Кажуть, що вона 
випрала у цій воді пелюшки та брудні речі. Після цього несподівано гаряча вода зовсім 
перестала текти, а замість неї полилася холодна. Жінка здивувалася і чимдуж помчала з 
дитиною геть, боячись, що селяни розсердяться на неї».

Почувши цю розповідь, Джюнсо сказав батькові: 
– Треба було її спіймати і покарати!
Проте батько голосно його висварив, сказавши: 
– Не говори таких дурниць! Ця розповідь не про те, що слід засуджувати жінку за скоєне. 

Та й поважні мешканці села казали: 
– Потрібно шанобливо ставитися до речей, якими всі користуються, до будинків, у яких 

перебувають, і до всього іншого. Якщо цього не робити, то всі зазнають великих втрат. 
Так мене повчали селяни».
Джюнсо стверджував, що хоча йому уже за дев’яносто, але він і досі пам’ятає, яким 

страшним і розлюченим був тоді вираз обличчя його батька.
Записав Тайґі Масао від Фукуда Джюнсо, 1907 р. н., почув від свого батька, Фукуди Ікічі, 1877 р. н. //  http: setouti.
web.infoseek.co.jp/enoukouiki/hurusato/hurusatonominwa/P40-P41.htm 

2. Непересихаюча криниця4

У давнину в околиці, яка ще називалася Акі, жив великий феодал. Його справи йшли 
чудово. У нього були повні комори рису, солі та одягу. І людей приходило до нього багато. 
Тому й казали, що помічників та слуг у феодала було стільки, що й не перелічити. 
3 Varner, Gary R. Sacred wells: a study in the history, meaning and mytholody of holy wells & waters. – New 
York, 2009. – P. 188.
4 Karezu ido.
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Навіть миття рису було великою справою. Потрібно було набирати багато води. Зазви-
чай, коли сім’я з трьох або п’яти осіб трохи черпала воду, то їхня криниця швидко пере-
сихала, але та, якою користувався феодал, була невичерпною. Це була така криниця, з якої 
скільки б не черпали, вода у ній ніколи не зникала. Криниця не тільки не міліла, але й вода 
її була дзеркально чистою, смачною, і коли її куштували, то на душі ставало веселіше. Чи 
була вода в чиємусь домі, чи її не було, але частенько траплялося, що за нею ходили до 
криниці  феодала.

І ще однією дивиною було те, що поблизу криниці росла красива сосна, наче виписана 
з картини. Ця сосна не належала до тих, що ростуть будь-де  в горах і садах. І як би не було 
важко, якою холодною не була б зима, проте в усіх на душі ставало легше, коли споглядали 
сосну, набираючи воду. Через це навколо криниці феодала юрмилося багато людей, летіли 
бризки і чутно було плюскіт прозорої води.

Спливло трохи часу. Один допитливий чоловік захотів дізнатися секрет цієї таємничої 
криниці. Він вирішив спробувати дістатися дна. І таки почав потроху спускатися. Не було 
ніякої дивини, що стіни криниці були викладені камінням. Але після того, як чоловік спус-
тився на дно, то побачив, що потрапив у велику залу з кам’яними стінами, мов тенетами, 
переплетеними корінням сосни.

Кажуть, що після цього чоловік зрозумів таємницю непересихаючої криниці5.
Перекладено зі збірника «Легенди міста Сето» (1988) // http: hiroshima.cool.ne.jp/yan-w/minwa.htm

3. Вода феодала6

У сиву давнину була гора Охіра. Зараз це місце знаходиться біля підніжжя гори Ода, де 
протікає Небесна ріка7, і зветься воно Цуе. Був там струмок дзеркальної чистоти, що нази-
вався «Вода феодала». Навесні він віддзеркалював красу гірської сакури, восени – жовтога-
ряче листя дерев. Це справді був чудовий струмок.

Завдяки благословенню гори Охіра струмок тік жваво, даючи подорожнім можливість 
втамувати спрагу. Зі струмка полюбляли пити діти, оскільки він знаходився недалеко від 
Хіросімського тракту, яким ходила челядь. Його оточував ліс, у якому росли ясени. І там 
завжди юрмилося багато люду.

У тринадцятому році Шьова (1938) струмок спіткала така доля: його прикопали до став-
ка Шьова. Вода, що б’є з нього, і зараз виривається на поверхню світло-голубим струменем, 
підтримує рівень води у ставку і зрошує рисові поля Цуе.

Про цей струмок розповідають таку легенду. Я чув її від чоловіка, котрий жив на полі, 
недалеко від «Води феодала».

Вона сягає ще того часу, коли в Цуе правив феодал Асано. Селяни захотіли пригостити 
його водою. І стали вони по всьому Цуе шукати найсмачнішу воду. Але ж її смак важко від-
різнити. Роздумуючи над тим, як краще це зробити, спробували зважити воду, і вирішили, 
що кращою буде та, яка найлегша. 

Селяни взяли свої відра і ходили по місцях за доброю водою. Потім зібрали усі повні 
відра разом. Переважили їх силу-силенну, проте найлегшою виявилася вода зі струмка, що 
впадав в Небесну ріку.

Відтоді стали вважати найсмачнішою в Цуе воду зі струмка Небесної ріки, котрою при-
гостили феодала. І з цього часу цей струмок стали називали «Вода феодала».
Перекладено з книги «Друга збірка легенд міста Сето» (1988) // http: hiroshima.cool.ne.jp/yan-w/minwa.htm

4. Онсен Тота8

У сиву давнину було озеро Шінтачіхейя, але воно пересохло, і на його місці утворилося 
болото. Ця оповідь сягає часів, коли ще ходили головною дорогою Ошю, що пролягала біля 
підніжжя гори Дайсаку.

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

5 Ця криниця і досі існує у місті Куросе на вулиці Цуекаміджьо (черпати з нього воду зараз важко). Со-
сну було зрубано під час Другої світової війни, оскільки вона кидала тінь на землю, що була потрібна 
для засіву.
6 Tonosan-no mizu.
7 Sorakawa.
8 Тавара Тота – це герой, котрий жив у десятому столітті (період Хейан) у префектурі Точіґі. Його 
дитячим ім’ям було Фуджівара Хідесато. Перебував на службі в імператора Судзаку. Разом із Тайрано 
Садаморі брав участь у придушенні повстання під проводом Тайрано Масакадо.
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Зараз це місце знаходиться поблизу молодшої школи Ідзака за два чьо9 вгору по ріці Ака10. 
Мало-помалу ширина ріки звузилася, і найвужче місце стали називати «Мис ріки». Ні з того 
ні з сього з’явився величезний змій і ліг на ріку, замінивши своїм тілом міст.

Селяни і мандрівники, що проходили там, побачивши величезного змія, дуже дивува-
лися. Більше того, люди почали боятися і перестали наближатися до цих місць.

Проте одного дня проходив хлопець-молодець із луком і спокійнісінько ступив на спи-
ну змія. Він перейшов на протилежний бік ріки. Тільки зробив це, як раптом змій обернув-
ся на вродливу царівну.

– Здоров самурає!
– Мене звати Тавара Тота, – відповів самурай. Коли придивився до дівчини, то побачив, 

що з виду їй даси не більше двадцяти літ. Перед ним стояла дівчина неземної краси, таєм-
нича та сліпуча. 

– Я не пригадую, щоб ми раніше з вами зустрічалися. Хто ви? – запитав Тота.
Дівчина підійшла і промовила тихим голосом: 
– Це правда, що ви мене не знаєте… Я змій, котрий зустрівся вам на мисі ріки Ака.
– Чому ж ти змінила свій вигляд і прийшла? – запитав Тота.
– Ще в сиву давнину від появи Японії я жила в озері Шінтацу. А коли воно зовсім пере-

сохло, і на його місці зробили рисові та звичайні поля, мені вдалося утекти до підніжжя 
гори Осаку, що називалося Коморісава, і жити там разом зі своїми дітьми. Проте від часу 
правління імператора Шьому (756 рік) в околицях ріки Сурікамі з’явилася багатоніжка11. 
Вона пройшла повз гору Катакура вздовж ріки Йоші, щоб пожерти моїх дітей. Вода у ріці 
стала червоною від їхньої крові. Через те її називають ріка Ака. Я хотіла знищити зловісну 
багатоніжку будь-яким чином, але це не було мені під силу. Я зміркувала: на це здатна 
лише людина з надзвичайними здібностями, тому чекала, перекинувшись на змія», – про-
сила вона плачучи.

Від початку до кінця Тота мовчки слухав. «Якщо я зазнаю невдачі, то зганьблю свій рід на 
всі наступні покоління. Але благословіння богів і здобута протягом довгого часу військова 
майстерність обов’язково відкриють мені шлях». Прийнявши рішення, самурай відповів: 

– Зрозумів. Протягом сьогоднішнього вечора дозвольте показати вам, як я знищу багато-
ніжку.

Дівчина невимовно зраділа і простягла йому три стріли.
– Я зробила їх на Отруйному болоті, яке утворилося від моїх сліз і крові. Будь ласка, 

якось зупиніть цими стрілами ту жахливу багатоніжку, – сказавши це, дівчина зникла, наче 
розчинилась у повітрі.

Тота відразу переодягнувся. Він почепив меч, що перейшов йому у спадок, в одну руку 
взяв великий лук шіґето12, котрого не подужає зігнути й п’ять чоловік, а в іншу – три великі 
стріли, що були товстішими за зв’язку з п’ятнадцяти стріл і втричі довшими за звичайні, та й 
попрямував до гори Тера, що була по праву руку від болота храму Тенно.

Настав вечір. Самурай стояв на місці для стрільби, стежачи за горою Катакура. Аж ось по-
чало яскраво блискати. Подув сирий вітер повз гору Осаку, і раптово почалася сильна злива.

Коли подивився на вершину гори, то на ній стало так світло, наче запалали тисячі смо-
лоскипів. Раптом пішов гул від дрижання гір, затремтіли долини. Це було раптове втор-
гнення бога Грому з храму Тенно.

Проте незважаючи на грозу та сильний вітер, Тота зачаївся, напнув стрілу на тятиву і 
чекав приходу багатоніжки. Вона наближалася, піднімаючись кручами онсену Анано та 
ріки Йоші. Під нею двиготіла земля.

Тота визначив місце, куди би точно долетіла стріла, щосили натягнув тятиву і вистре-
лив, взявши за ціль чоло багатоніжки. Але стріла легко зламалася і відлетіла.

Тоді Тота взяв другу стрілу, натягнув тятиву, вклавши у це всю свою душу і серце. Вона 
полетіла зі свистом. Але і ця також повернула назад, не зачепивши багатоніжки.

Тота був загнаний у глухий кут. Остання стріла… Як тільки помолився: «О великий 
Боже Лука й Стріл, я чекаю на твою допомогу проти ворога», сталося диво: з мушлі, що була 
на скелі, униз полетів тенґу13.

9 Чьо – японська міра довжини. 1 чьо = 100 метрів.
10 Akagawa – ріка Ака або Червона ріка.
11 Багатоніжка.
12 Шіґето – вид довгого лука, відомого з «Повісті про дім Тайра», який використовували самураї.
13 Тенґу (япон. «Небесна собака») – містичне створіння японської міфології. Воно має вигляд чоловіка 
високого зросту з червоним обличчям, довгим носом і крилами. Володіє надприродною силою.
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– Тота, цілься в око багатоніжки, – промовив він.
Заручившись підтримкою богів, Тота натягнув тятиву і пустив зі свистом стрілу. Вона 

прицільно влучила в око багатоніжки.
І в цю мить бог Грому храму Тенно відразу втихомирився.
Чи багатоніжка випустила дух? Коли оглянув околиці, побачив, що вона лежала вздовж, 

витягнувши тіло від гори Катакура до гори Муджіна.
Наступного ранку після минулої бурі дерева та зелень на горі Осаку швидко почали від-

новлюватися. На яскраво-зелену молоду траву, сезонні квіти, гриби, метелики – на всі божі 
створіння посилав сонячні зайчики водоспад, що весело протікав немовби танцюючи.

– Завдяки тобі вдалося втілити моє давнє бажання помсти. Для мене нема нічого кращо-
го, – від щирого серця промовила дівчина і в знак подяки простягла тисячу золотих, тисячу 
лакованих та тисячу світло-червоних листів.

Тота сказав: 
– Цього разу я показав військову міць свого роду, захистив свою честь, тому більше мені 

нічого не потрібно. Я не прийму подарунка.
Дівчина задумалася над тим, як би то краще було віддячити. Важко було визначитися, 

але вона вирішила запросити його на онсен, сказавши таке: 
– Одного разу біля селища Сабако важко захворів син дванадцятого імператора Японії 

Кейко, принц Ямато Такеру, коли придушував ворогів зі Сходу. Кажуть, він викупався в 
онсені Сабако (тепер його назва записується іншими ієрогліфами), і негайно видужав. У 
ньому б’є цілюще джерело. Я проведу тебе туди. Ходімо.

На це  Тота їй відповів:
– Не личить мені мити своє тіло, забруднене від крові багатоніжки, в онсені Сабако, де 

колись приймав купіль Ямато Такеру.
Дівчина зніяковіла. Через те вона вирішила порадитися з принцесою палацу Дракона.
Принцеса дуже зраділа, що Тота усунув перешкоду з гори Дайсаку, тому звеліла: 
– Нехай попере одяг, забруднений кров’ю багатоніжки в струмку, що тече на північ від 

онсену Сабако.
Совість Тота не дозволила йому вкотре відмовитися від такої люб’язності, тому він пого-

дився і зробив так, як йому сказали. Коли прав у струмку брудний одяг, холодна джерельна 
вода поступово ставала теплою, аж поки не забив онсен. 

Тота прошепотів: 
– Бувають же такі дива на світі.
І насолоджуючись онсеном, знімав утому від учорашньої лютої боротьби.
На тому кінець.

Записано від Сато Кен, 71 рік // http:// iizaka.com/contents/ imatomukasi /fujitayu.html

5. Онсен Оленяти14

В районі Ейбара міста Наґао є невеличкий онсен, який називається Шіканоко. Це є ти-
хий онсен, оточений зеленими горами, полями та садами, тому зараз сюди приїжджає ба-
гато людей із Осаки та Кобе, котрим набрид гамір великого міста. Про цей онсен є така 
легенда.

Якось однієї осені у ближніх горах гралися плодами дерев олениця та оленя. Раптом 
з’явився великий ведмідь, напав на малечу і вкусив його за ніжку. Олениця намагалася за-
хистити дитину, але ведмідь вкусив її за груди, чим завдав важкого поранення.

У цей час у горах поблизу почувся постріл із мисливської рушниці, ведмідь запанікував 
і втік. Оленя відбулося незначними травмами, але від болю рани і переляку у нього поли-
лися сльози. Тоді мати-олениха підійшла і промовила лагідним голосом: 

– Заспокойся. Мама зробить так, щоб зажило, – і пішла з ним похитуючись. З рани на 
грудях у неї струменіла багряна кров.

Задихаючись спустилися в долину. Коли підійшли до місця, де бив струмок, олениха 
звернулась до оленяти: 

– Потрібно промити цією водою рану декілька разів. Обов’язково  допоможе.
Сказавши це, на тому ж місці впала на коліна і тихо пішла з життя. Оленя стояло біля 

померлої оленихи і лило на ноги воду так, як вона його навчила. Проте від великої зажури 
плакало мекаючи.

14 Shikanoko onsen.
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Це почули селяни, поспівчували оленяті і поблизу струмка викопали могилу для його 
матері. Від такого дитячого розпачу не загоїлась би рана, але селяни дбайливо доглядали 
за оленям, і рана зажила.

Після того, як оленя пішло від селян, вони спробували води з джерела і зрозуміли, що 
вода лікує від різних хвороб і корисна для тіла. Тому набирали її ще й для купелі. Відтоді 
почали називати це місце долиною Шіканоко, де зараз починається онсен Шіканоко.
Прекладено з книги «Місцевий фольклор: Кобе».

6. Тисяча водоспадів і тисяча діжок15

На півдорозі від затоки Койо до берега Такасу є місце, котре називають «Три камені». 
Тепер воно знаходиться поблизу підприємства з утилізації «Фукада». Назва цього місця по-
ходить від того, що в давнину на березі моря лежало три камені. Кажуть, що позаду них 
був потужний водоспад, басейн якого досягав розмірів великої діжі. Називався він Тисячею 
водоспадів і тисяча діжок.

«Тисяча водоспадів і тисяча діжок» текли собі роками, століттями, і ніхто й не відав про 
них. Сила води обтесала верхню скелю так, що у ній утворилася канава. Висота водоспаду 
сягала десяти метрів, навколо були великі зарості, не було й дороги для людей, а тільки 
пробігали там лисиці та ласиці. Проте кажуть, що той водоспад і його басейн знайшов ле-
дар, котрий жив біля затоки Койо.

Кожного дня він ходив рибалити, гуляти в гори і жив із плодів дерев, риби і мушель, 
котрі сам діставав. Одного дня, спускаючись із берега «Трьох каменів» у ліс, він почув шум 
води. Коли він пройшов ще далі, то перед ним відкрилася галявина, у глибині якої був во-
доспад і його басейн. Шум води долинав звідти.

– Ось вирощу рис, використовуючи цю воду, та й здивую же людей Койо, – подумав.
Кожного дня він ходив до басейну водоспаду, аж поки не розбив рисове поле. Весною 

засіяв і чекав, доки рис достигне. Води було вдосталь. Через те, що рисове поле оточував ліс, 
воно було добре захищене від посухи й тайфунів. Коли настала осінь, рис дав тут кращий 
урожай, ніж деінде.

Люди здивувалися, коли побачили, як човном до затоки Койо повертався чоловік, якого 
називали ледарем і який віз на човні гарний достиглий рис. А коли почули, чому зібрав 
такий гарний врожай, ще більше здивувалися. Тоді було вирішено усім піти подивитися 
на водоспад, і чоловік повів усіх на те місце. Спочатку йшли берегом, далі рухалися лісом, 
щоби перевірити, чи дійсно там був басейн водоспаду. Аж ось вони побачили могутній 
повноводий водоспад і басейн із тисячі діжок, і всі захоплено вигукнули: 

– О, це чудово!
Відтоді стали називати цей водоспад та його басейн Тисячею водоспадів і тисячею діжок.

Записано від Такемото Теруо, місто Етаджіма, префектура Хіросіма.

7. Струмок «Вбивства Ойородзу»16

У місці, що називалося Кюдакатамураджішінґу, жила самотня добра жінка. Кожного 
дня вона долала відстань у півлі17 до свого поля і працювала, носячи туди і назад на спині 
важку ношу.

Проте одного дня вона не повернулася навіть тоді, коли стемніло. Сусіди почали хви-
люватися: 

– Що ж з нею сталося?
– Може, в море впала?
– Або ж від раптової слабкості десь знепритомніла?
Далі люди поділилися на тих, хто оглядатиме сушу, а хто – море. Усі шукали, але нікого 

не знайшли.
Наступного дня, коли прийшли на поле Ойородзу, то побачили стару корзину.
– Вона не могла далеко відійти. 

15 Sen no take sen no tarai.
16 «Oyorozugoroshi» izumi.
17 Приблизно два кілометри.
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І знову всі поділилися і стали обшукувати околиці. Аж ось знайшли її померлою біля 
гірського струмка. Провели обряд спалення так, як велів звичай, але таки не знали, чому 
вона померла. 

– Може, це була раптова смерть?
– Може, її укусила мамуші (японська отруйна змія), і отрута поширилася тілом.
– Та ні. Мабуть, коли вона пила воду, проковтнула п’явку, яка випила її кров.
Усі висували свої гіпотези, але правди ніхто не знав.
Незабаром струмок, де померла Ойородзу, стали називати Струмком убивства Ойородзу.
А зараз достатньо сказати «Вбивсво Ойородзу», і відразу стане зрозуміло, про який стру-

мок ідеться. І яким би посушливим не був рік, жодного разу не траплялося, щоб вода у 
струмку пересихала. Можливо, дух цієї доброї жінки Ойородзу у віддяку за те, що селяни 
добре справили поховальний обряд, оберігає струмок.
Записано від Фукуда Джюнсо, місто Номі, префектури Хіросіма.

8. Онсен ревнощів18

У давнину була одна жінка, котра дізналася, що її чоловік має коханку. Вона вбила кохан-
ку, а тіло її втопила у глибокому онсені, заразом заподіявши й собі смерть у тому ж онсені.

З часом, коли молоді красуні підходили до онсену, вода у ньому починала сильно за-
кипати, через те його стали називати «Онсен Pевнощів», і там побудували синтоїстський 
храм Ревнощів.

Із плином часу легендарний онсен пересох, але позаду нього викопали новий. Дотепер 
залишилися лише торії19 від храму Уванарі.
Матеріал зібрали працівники рьокану20 «Мотою рюсенкаку» міста Кобе префектури Хьоґо // http:ryuusenkaku.
jp/legend/03.html# uwanariyu

9. Безводна ріка Цусу

У районі Цусу протікає ріка Цусу, яка несе свої води під землю і через те не завжди в ній 
є вода. Про це розповідає одна легенда.

Це відбувалося одного спекотного дня в давнину. Мандрівний буддистський священик, 
обливаючись потом, підійшов до ріки Цусу.

Саме у цей час одна бабуся черпала воду поблизу ріки. Священик попросив:
– Бабусю, чи не могли би ви дати напитися мені води.
Але та йому відрізала:
– Я не можу таку цінну воду переводити на зовсім незнайомого подорожнього.
Священикові не залишалося нічого іншого робити, як податися на захід.
Він наблизився до ріки Акафучі, проте в ній не було ані краплі води. Ріка цілком висо-

хла. Буддистський священик розчарувався. Аж ось на допомогу йому прийшла жінка, в якої 
він також попросив води. Тоді вона сказала:

– На жаль, тут води нема.
Проте вона поспіхом пішла до ріки Цусу, набрала досить води в невеликий дерев’яний 

кухоль і повернулася. Після цього сказала:
– Пийте досхочу, – і подала кухоль.

Священик, змочивши горло холодною водою, весело від щирого серця сказав:
– Хоча у ріці на сході і тече вода, але коли я попросив напитися, мені відмовили. У цій ріці 

Акафучі немає води, і я поставив вас у незручне становище своїм проханням, але, незважаю-
чи на це, ви гарно повелися зі мною, – так подякувавши, подорожній подався на захід.

Наступного ранку, коли жінка поглянула на ріку Акафучі, то сталося диво – у ній текла 
чиста вода. Жінка, здивувавшись, поспіхом пішла до ріки Цусу. Кажуть, що у ній вода зни-
кла, і ріка зовсім пересохла.
Перекладено з книги «Казки рідного міста» // http:city.fuji. shizuoka.jp/hp/page000004700/hpg000004647.htm

18 Uwanari yu.
19 Торії – ворота перед синтоїстськими святилищами.
20 Рьокан – готель у японському стилі.
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Естетосфера української народної 
пісенності 
Гарасим я. Національна самобутність естетики українського 
пісенного фольклору: Монографія. – Львів: НВф «Українські 
технології», 2010. – 376 с.

У працях, присвячених парадигмі української націо-
нальної ідентичності, можна зауважити, що особли-

вою увагою їхніх авторів наділене відчування і пережи-
вання українцями стану краси, специфіка перебування 
у ньому. Причому цю ментальну ознаку вчені, виокрем-
люючи в процесі націологічних студій, у парадигмі іден-
тичності здебільшого генералізують. Інколи настільки, 

що сприймають підставовою в історичній динаміці національних перемог чи поразок. Як 
тут не згадати оцінки українського панестетизму (Є. Маланюк) у концепції інтегрального 
націоналізму Д. Донцова, за якими «культ краси», якому переважно служить національ-
не письменство, шкодить національному волюнтаризмові і, відповідно, державницьким 
устремлінням1. У протиставленні оцих «двох облич світа»2, у підпорядкуванні естетизму 
енергетизмові, у нерозумінні генези національних естетичних сенсів в образах «воріжень-
ків» чи в орнаменталістиці таборових інтер’єрів, що їх здійснювали інтерновані українські 
вояки після Першої світової війни, очевидно, лежить надмірна герметичність первісних 
естетичних значень, зумовлених рухом національного чуття, а також неповнота їхнього пе-
реходу із давнини в сучасність, із колективної свідомості в індивідуальну, із фольклорного 
тексту в літературний.

У монографії «Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору» 
Я. Гарасим зорієнтований на розкриття секретів національної естетики на матеріалі україн-
ської народної пісенності, як такої, що найповніше артикулює і зберігає національний стерео-
тип краси. Адже невипадково в національній свідомості пісня постає метафорою нас самих, 
у кризові моменти національної історії саме вона була з нацією, пересотворюючи у нових 
своїх жанрових формах образ національного дому та національної душі. Її історіософський 
пафос, національний етос і потужний естетичний заряд усвідомлювали творці національної 
героїки, знані й незнані творці нової пісенності, усвідомлювали і глорифікували:

Пісне! Велична рідна пісне!
В тобі є все: і древня наша слава,
Володимира хист, і мудрість Ярослава,
І наших прабатьків ворогування злісне,
І Богдана розвага,
І Богуна відвага,
І Дорошенка ум, і хитрощі Мазепи,
І гомін гір,
І блиски зір,
І шум лісів, і розговори степу.

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ

1 Донцов Д. Кріза нашої літератури // Донцов Д. Наша доба і література. – Львів: Друкарня «Медиць-
кий і Тиктор», 1936. – С. 5, 6.
2 Там само. – С. 5, 6.
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Устами матері у пісню колискову
Вливаєш ти любов до племени, до краю.
І донесе дитя твою таємну мову,
І донесе вражіння незатерті
Аж до самої смерті.3

Це рядки із «Оди до пісні» Р. Купчинського, співця стрілецької слави (Т. Салига). Взагалі 
культ пісні, витворений січовиками, вражає своїм масштабом. У численних творах Б. Леп-
кого, Б. Кравціва, М. Матіїва-Мельника, М. Кураха та інших пісенний жанр піднесено до 
рівня містичної сили, керованої Божим Провидінням: «Ти, мов лицар, стоїш на сторожі твоїх 
дітей! / Ти вибранцям під ноги стелиш рожі! // Під згук святий / Наказуєш хитких, мов заповіді 
божі. / Твоїх таємних, рідних, любих чарів / Не видержать серця й запеклих яничарів / ... Ти лицарям 
сталила серце в груді, / На бій кервавий / Ти їх вела крізь  смерть, пожар і труди /  До лаврів слави. //
Провідником була народові сліпому, / Як той Мойсей»4. А ще упівська пісенність, а також ближчі 
до нас хронологічно пісні українських «афганців», «чорнобильців», новітніх емігрантів.

Незважаючи на те, що естетичні порухи українців зауважувались у фольклористиці іще 
з доби романтизму, однак як наукова проблема в єдності генетично-методологічного, тео-
ретичного та аналітико-синтетичного ракурсів не поставала. Увага до терміна «естетика» 
в семантично-еволюційному ключі і в стосунку до фольклористичної науки та її методо-
логічних напрямків дозволила дослідникові з’ясувати, що певну системність у зверненні 
до естетичних проблем фольклористика як наука від часу свого зародження виявляє, при-
чому насамперед актуалізовано питання зв’язку народної естетики із функціонуванням 
національного організму у просторі й часі (національний імператив фольклористики від 
М. Костомарова до І. Денисюка).

Дослідник пропонує на означення національної естетичної системи, що її представляє 
фольклорна пісенність, поняття етноестетики5. Лексема на означення наукової категорії 
вперше з’явилася в царині мистецтвознавства (Т. Орлова). У царину фольклористики її 
впроваджує Я. Гарасим. Це «національно-традиційне (певною мірою стереотипізоване) ро-
зуміння краси», що репрезентується як система естетичних уявлень і критеріїв, властивих 
народові, базових для життя і творчості, ідентифікуючи його національну своєрідність і 
зберігаючи її (С. 14). Для цього розгортається дискурс загальної естетики, у структурі поня-
тійного категоріального апарата якої локалізується майже редуковане місце етноестетики 
(параграф 1.1). Простежено принципову відмінність національної естетики від загальної 
з допомогою дихотомії «універсальне – національне», що в транскультурній естетиці має 
зов сім інші пропорції (параграф 1.2).

Термін засвідчує актуальність вироблення і впровадження окремих системних підходів 
до сфери національних критеріїв краси та їх еволюції в процесі розвитку фольклору як 
національної творчості і фольклористики як окремої наукової гуманітарної галузі. Такий 
новаторський підхід видається доречним. Адже не лише фокусує увагу на специфічності 
методології тієї «спеціальної естетики», вмістилищем якої дотепер є словесна творчість, а 
й представляє конкретний варіант цієї методологічної практики. Обґрунтовано тезу про 
відмежовування естетично-фольклористичного аналізу художнього фольклорного твору 
від естетично-літературознавчого аналізу художнього авторського твору у зв’язку із крите-
ріями «індивідуальна – колективна творчість», «індивідуальна – колективна свідомість», а 
також тотальним переважанням у колективній художній свідомості імперативу збереження 
національної ідентичності. Тому доцільними постають представлені в роботі абсолютно 
інші аналітико-синтетичні підходи до національної естетичної парадигми, що її містить в 
образно-ментальному синтезі народна пісня, відмінних від тих, що пропонує літературо-
знавство в категоріях прекрасного-потворного, героїчного, трагічного тощо.

Серед принципів розгортання методологічного «поля» терміна – генетичний, із допо-
могою якого з’ясовується його початковий зміст у фольклористиці, ще до існування самого 
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3 Купчинський Р. Ода до пісні // Стрілецька Голгофа: Спроба антології / Упорядник, автор вступ. статті 
і приміток Т. Салига. – Львів: Каменяр, 1992. – С. 127.
4 Там само. – С. 128.
5 Гарасим Я. Етноестетика як предмет фольклористичних студій // Гарасим Я. Національна самобут-
ність естетики українського пісенного фольклору: Монографія. – Львів: НВФ «Українські технології», 
2010. – С. 13–84. При посиланнях на це видання вказуватимемо у дужках сторінку.
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поняття, складова національного характеру, яка не можлива без детермінацій географіч-
ної, часової, суспільної та психологічної, також складова семантичних змін фольклорного 
тексту (поетика образу і стилю) у зв’язку із генологічною динамікою жанру пісні. Таким 
чином, здійснено обґрунтування терміна для фольклористичної галузі.

Зауважимо, що рух наукової думки у роботі – різновекторний, сама ж праця – бага-
топроблемна, що виросла на стику різних дисциплін – естетики, культурології, фолькло-
ристики, етнографії, літературознавства, мовознавства, мистецтвознавства, етнопсихології, 
націології, філософії тощо. У царині власне фольклористичній маємо послідовні аналітико-
синтетичні дії і в ділянці теорії методології, і в ділянці мікроаналізу.

Разом із тим, що у праці генеральним напрямком є вироблення і функціонування спе-
цифічної методології і категоріального наукового апарату власне для фольклористичної 
галузі, Я. Гарасим не уникає тих перспектив, що їх побачив у терміні етноестетики. Іде мова 
про властивість терміна як універсалії. Дослідник накреслює перспективи гуманітарних 
студій принаймні у напрямку літературознавчому, зокрема в аспекті етноестетики літера-
турної творчості, тобто архетипів естетичної свідомості письменника, пропонуючи власну 
модель інтерпретації – творчості В. Стефаника6, Лесі Українки7 тощо.

Відзначимо, що робота визріла, їй передувала тривала праця й апробація на сторінках фі-
лологічних наукових видань України8. Її структура послідовно відкриває очам читача націо-
нальну самобутність естетики українського пісенного фольклору – від теорії, через «фізику» 
формування етностетичних еталонів до їх «метафізики» у категорії добропрескрасного, яка 
розпросторюється на всі рівні національної свідомості – від етногносеології, етнопсихології, 
до етноаксіології, етногносеології та етноетики, а також поетики і стилістики.

Наступним кроком у монографії є з’ясування ґенези і формування етноестетичних уяв-
лень та критеріїв (розділ другий, с. 85–194) через фактори детермінації естетичного канону 
в історико-культурній тяглості та в сукупності всіх національно-характеротворчих форман-
тів. Це кліматично-географічні чинники та природне довкілля, також історико-соціальний 
контекст та етноґенеза, які проявляються в психоетнічних рисах українського характеру. 
Автор творить власну науково-методологічну базу, виходячи із прийнятних для власно-
го об’єкта дослідження і головної наукової проблеми, добираючи і синтезуючи доречні та 
продуктивні тут підходи культурно-історичного напрямку, генетичного, ґенологічного, ти-
пологічного, поетико-психологічного, психоаналітичного, власне естетичного та герменев-
тики тексту. Продуктивні культурологічні ідеї натурадекватності художньої картини світу 
у творчій свідомості народу та скерованості народної поезії на світ екзистенційних потреб 
людини поєднуються із методологічними напрацюваннями в царині дослідження націо-
нальної ідентичності. Відповідно до цього автор доводить на фольклорному пісенному ма-
теріалі (календарно-обрядова та родинно-обрядова пісенність), що у творенні національної 
естетосфери беруть участь усі названі чинники: «Внаслідок цього особливого «вчування», 
тобто зіткнення психічної енергії людини та «дієво-контактної природи» (О. Найден) від-
бувається формування еталонного етноестетичного фонду фольклорно-пісенної образнос-
ті» (С. 97). Предметом осмислення постають власне поетичні символи, якими і наповнюєть-
ся «етноестетичний фонд фольклорно-пісенної образності». Їх згруповано за принципом 
категоріального споріднення (астральні, орнітологічні, зоологічні, ботанічні і т. д.).

Автор виділяє в українській фольклорній пісенності окремий мотив національної сте-
реотипізації краси на основі весільних пісень (С. 98–104), виводить його ґенезу із натур-
філософського розуміння категорії прекрасного, синтезованого із морально-етичними 
імперативами суспільної поведінки (С. 104). Загалом з’ясовано часові й жанрові рамки в 
процесі ферментації етноестетичної системи української народної пісенності, що розпо-
чинається фольклорною поетичною архаїкою і завершується «поетичною панорамою сі-
чових стрільців і упівців, яка високим потенціалом художнього узагальнення та стереоти-

6 Гарасим Я. Етноестетика Василя Стефаника // Міфологія і фольклор. – 2008. – № 1. – С. 63–68.
7 Гарасим Я. Етноестетика «Лісової пісні» Лесі Українки // Вісник Львівського університету. Серія філо-
логічна. – 2004. – Вип. 35. – С. 406–410.
8 Гарасим Я. Етноестетика в теоретичній концепції Івана Франка // Українознавчі студії. – Івано-
Франківськ, 2002–2003. – № 4–5. – С. 275–279; Гарасим Я. Етноестетика українських повстанських пісень 
// «Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах: Збірник наукових праць. 
– Львів, 2005. – С. 162–168; Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. – 
Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 142 с.; Гарасим Я. Нариси до історії української фольклористики: 
Навчальний посібник.– К.: Знання, 2009. – 301 с.
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пізації здебільшого актуалізувала прадавню архетипну символіку, наповнюючи її новим 
національно-екзистенційним смислом в умовах патріотичної героїки визвольних змагань» 
(С. 156). Роздуми Я. Гарасима над «естетичним смислом гекатомби УПА» (О. Забужко) в 
упівських піснях приваблюють тонким розумінням межової творчої природи (колективно-
індивідуальної) цієї пісенності, доповнюють літературознавчий та фольклористичний по-
шук власне увагою до «унікальних ідіоетнічних естетичних згустків, які генетично закладе-
ні у фольклорній поетиці, але у процесі перетворення «кипучою кров’ю» (І. Франко) певної 
поетичної індивідуальності трансформуються у національно канонізовані і літературно 
досконалі асоціативно-художні центри» (С. 158). Таким чином, етноестетичними, менталь-
но значущими потрактовано категорії народження, шлюбу, смерті, в яких розгортається 
поетично-пісенний сюжет упівської трагіки, а отже, наголошено на естетизмі як етномен-
тальній ознаці, що проявляється в архетипах національної пісенності.

Третій розділ дослідження вводить нас у сферу добропрекрасного. Іде мова про етно-
естетичну домінанту українського пісенного фольклору (параграф 3.1, с. 195–199), якій 
властиве злиття «морально-етичних настанов (ідея) та естетичних світовідчувань (форма)» 
(С. 198). Я. Гарасим зауважує, що «прикметною особливістю розвитку українського етніч-
ного світогляду стало те, що … найбільш стабільною виявилася єдність естетичних начал 
із морально-етичними нормами поведінки» (С. 197). Виправданим у контексті проблеми 
національної калокагатії є дослідження аксіологічних параметрів етноестетики української 
пісні. До речі, також продуктивним вважає аксіологічно-естетичний підхід до художньої 
творчості та до її аналізу літературознавець Л. Сеник, вважаючи його домінантною україн-
ського роману опору 20–30-х років ХХ ст.: «Мистецтво повинно знаходити нову, невідому 
красу, зображувати їх і таким шляхом створювати духовну основу побудови майбутнього. 
Така відвічна роль мистецтва. Однак тривкість цієї системи […] зумовлюється моральними 
факторами. Естетичне втратило б сенс, коли б з-під його ніг вибити мораль»9.

Встановлено, що процесу естетизації підлягають насамперед явища зі сфери морального 
сакруму українців. У морально-етичній парадигмі Я. Гарасим виокремлює насамперед культ 
роду як її ідеологічне осердя. Жанр колядки представляє етап фольклорної легітимізації цьо-
го культу. Звідси випливають інші складові – культ бога, культ родинного життя, шляхетність 
міжособистісних взаємин, вірність предківським звичаям, чистота дошлюбних взаємин, анте-
їзм, побратимство, культ праці, стримане ставлення до багатства (С. 201). Етично-естетичні 
секрети української колядки найяскравіше розкрито, мабуть, на прикладі мотиву глорифіка-
ції української дівчини: «Щоби зрозуміти його неперевершену значущість в аксіологічній па-
радигмі нашої звичаєвої системи, треба відчути ту атмосферу, яку під час Різдва створюють 
колядники у господаревій світлиці своїм обрядовим співом. Це правдива магія психологічно-
го комфорту, що на очах у всієї родини підносить молоду дівчину колядковою сюжетикою 
до найвищих етичних вершин» (С. 209). А ще хліборобська адорація родини у щедрівках чи 
персонажна моральна першочерговість вдови і сироти у пісенності як образів із неповною 
парадигмою роду (С. 214–219). Автор простежує також розвиток естетизованого піднесення 
ідеї роду, акцентує на униканні потворності, що випливає із моральної настанови в естетич-
ній візії світу. Появу нетипового, спорадичного мотиву родинного безладу мотивує реакцією 
фольклорної пісні на зміну соціальних формацій  в українському історичному хронотопі (ко-
зацтво, братства). Вперше, як бачимо, у козацьких піснях виникають категорії свого і чужого 
не лише як метафори зіткнення власного національного організму із сусідніми, а й на рівні 
генеральної біофільної орієнтації – поміж життям і смертю (С. 229).

Потужним естетичним зарядом у піснях наділено і спектр етнофілософських уявлень 
українців, які мають екзистенційний характер. Час, простір, гай-сад, земля, простір люд-
ського тіла – образні топоси відкриття і переживання космосу в логосі, себе у світі і світу 
через себе. Через них етноестетично означується у пісенному фольклорі всесвіт. Є увага 
до специфічності у технології створення неймовірних образно-просторових ефектів, як, 
наприклад, у явищі «подвійної локалізації» (С. 261), коли всередину одного просторового 
поняття вміщено інше, що засвідчує ететично значущу візію простору, зосереджує увагу 
реципієнта на основному сенсі національного поетичного пейзажу («Посеред гаєньку є 
там терновий городенько, / Над тим городеньком ясна зоря світила»; чи «Ой піду я в лісо-
чок, лісочок гайовий» (С. 262). Дослідник означує це як явище національного естетичного 

9 Сеник Л. Роман опору. Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності. – Львів: 
Академічний Експрес, 2002. – С. 109.
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емоційного переживання-освоєння простору, яке в пісенному фольклорі втілюється «через 
прийом етноестетичної інтимізації просторових координат»: «таким чином на аксіологіч-
но невизначений чужий просторовий вимір пісенна естетика накладає інший, ціннісно по-
зитивний і психологічно комфортний» (С. 262). Сад потрактовано як поетичну метафору 
інтимізованого локусу ідеалізованого персонажа (ґречної панни). Також спостережено пе-
ревагу образності в архаїчних піснях, яка апелює до слухових змислів, скеровує дослідни-
ка справедливо реконструювати певну «градацію змислів» в українському самобутньому 
сприйнятті дійсності – від звукових, до зорових, дотикових, нюхових (С. 265).

Оригінально потрактовано етико-естетичне стильове навантаження слухової образ-
ності в українському пісенному фольклорі – як «прихований модернізм фольклорної по-
етики», який сягає дохристиянських часів і зумовлений насамперед хліборобською мен-
тальністю: «розмірений ритм життя рільника давав йому можливість не лише схоплювати 
зорові ефекти у зовнішньому світі, але залишав достатньо часу, аби вслухатися, як цей 
світ звучить» (С. 265).

Предметом розгляду четвертого розділу роботи є поетика фольклорного стилю (тропі-
ка, поетичний синтаксис) із точки зору мовної експресії, що є технологічними засобами у 
фольклорній творчості для естетизації дійсності (С. 277–340). Адже аналіз естетично зумов-
леної специфіки фольклорно-мовного складу – актуальний аспект лінгвофольклористики, 
який полягає у встановленні ступеня його національної експресії: «Чому ми ніколи не ро-
зуміємо цілком лірику чужого народу: тут відсутні моменти, що є важливі для синтезу ес-
тетичного об’єкта» (С. 281). Загалом тут іде мова про етноестетичні контури фольклорного 
стилю. В основу методологічної «точки  відліку» покладено класифікацію І. Денисюка про 
три типи образності, стилістики і тропіки, яка вдало підкріплює генеральну тезу розвідки 
про те, що відбір, типізація і функціональність фольклорної образності відбувається в дусі 
етноестетики (С. 282). Власне ступінь естетичної вартості фольклорних тропа чи стилістич-
ної фігури і стає тим критерієм в процесі становлення комплексу фольклорного образного 
стилю (традиція М. Грушевського, І. Денисюка). Справді, аналіз і постійної тропіки («loci 
communеs», символізованих слів і словосполучень), і особливо унікальної тропіки («loci 
raritates») потребує інших підходів, аніж авторський текст. Дослідник справедливо акту-
алізує потребу органічного перебування того, хто досліджує той чи інший національний 
фольклор, так би мовити «inside», зсередини. Як збагнути прихований сенс такого, напри-
клад, образу: «стіг, як місяченько» чи «кленові ушка»? Адже без реконструкції технології 
образного мислетворення у цій стилістичній структурі не обійтися.

Дослідник наполягає на твердженні про стабільність фольклорних художніх стиліс-
тичних фігур (С. 288), аналізуючи таку формульність фольклорного стилю в діахронно-
генетичній площині, доводить, що вона є конденсатором естетичної напруги, запорукою 
тривкості фольклорного тексту та основним способом його (від)творення взагалі і «конвен-
ціональним способом репрезентації у першу чергу обрядової дійсності» (С. 324).

У процесі лінгвофольклорної естетизації виокремлено також такі функціональні особ-
ливості як: «консерватизм фольклорного стилю» (С. 300), що засвідчує етноестетичну ста-
більність фольклорної символіки і закріплення за певними мікроестетичними системами 
їх питомих символів; «парадигматичність фольклорного образу» (С. 289), тобто здатність 
до кількаетапної естетичної репрезентації; евфемізація табуйованих компонентів (С. 311) 
Автор доводить світоглядну продуктивність функціональних особливостей, бо «етнічний 
символ виконує функцію знака, який конкретизує приналежність фольклорного твору до 
культури народу» (С. 299–301). При цьому функціональна специфіка тропіки і стилістики 
сприяє позбавленню тексту індивідуальних ознак, на противагу тексту літературному.

У результаті мікроаналізу народнопісенної обрядовості виокремлено найбільш харак-
терні структурні елементи національної експресії мови пісенного фольклору, якими є 
образ-символ і символічна ситуація, яка передається через паралелізм. Принагідно зазначе-
но перспективність функціонально-стилістичного аналізу всіх народнопісенних символів 
як окремого напрямку фольклористичних студій. Окрім функціонального та структурного 
підходу до тропіки й стилістики в системі національної мовної експресії пісні, впроваджено 
також і «дериватологічний», із акцентом на способі творення експресивних мовних струк-
тур фольклорного стилю. Бачимо, як складно «розчленувати» оті фольклорні поетичні 
формули, які наділені здатністю функціонально-структурної поліваріантності.

Отож, поетична формула постає у науковій візії Я. Гарасима космотвірною точкою не 
лише фольклорного стилю, а й «сконцентрованим еквівалентом закономірності життєді-
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яльності всього етнокультурного організму. Виявлення провідних механізмів відбору тра-
диційної фольклорної образності для витворення лейтмотивної системи української на-
родної пісні, наголошує вчений, необхідно здійснювати з урахуванням етнопсихологічних 
підвалин принципу евфемізації, одного з чільних способів конструювання естетичної фор-
мули як уснопоетичного канону. Врешті, варіативна природа фольклорного знаку змушує 
розглядати формулу як ґештальт, як образносмислову цілість, яка не зводиться до суми 
складників і, змінюючи свій морфологічний статус, не втрачає при цьому власної тради-
ційної семантики» (С. 324). Взято до уваги також етноестетичну якість звукової організації 
фоніки народної пісенності (параграф 4.3), характерними ознаками якої є ритмізоване на-
лаштування речитативної метрики, ономатопеїстичні засоби евфонізованої звукострукту-
ри, асонансні, консонансні та римовані звукові групи, також унікальна евфонічність дери-
ватологічно модифікованих варіантів слів (С. 338).

Праця «Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору» – 
багатоаспектна, проблемна, із живим науковим нервом і постійною пульсацією думки, 
пошукова, у якій вперше комплексно (теоретично, методологічно і практично) окресле-
но проблему національної самобутності української народної пісенності. Осмислено не 
лише класичний континуум текстів народних пісень, введено в обіг зібраний фольклор-
ний матеріал кафедри української фольклористики, а також особисті знахідки Я. Гараси-
ма, записані і на сході України, і на заході, зокрема й від мами (С. 145, 232). Доречні ти-
пологічні зіставлення української фольклорної пісенності із подібними явищами інших 
народів (російська, польська, американська, орієнтальна тощо) не лише вдало підкреслю-
ють ментальні відмінності у сфері естетичного, а й актуалізують національний підхід. Без 
сумніву, пропоновані концепти етноестетики, добропрекрасного мають велику наукову 
перспективу, як і ті напрямки фольклористичних студій, що їх щедрою рукою вділяє ав-
тор своїм колегам.

Ірина ЯРЕМЧУК

Змістовний внесок у франкознавство 
й українську фольклористику
Пилипчук С. «Галицько-руські народні приповідки»: 
пареміологічно-пареміографічна концепція Івана франка. –  
Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана франка, 2008. – 218 с.

Знаю дисертаційний варіант цієї праці. Вже тоді, як 
офіційний опонент у процедурі здобування її авто-

ром наукового ступеня кандидата філологічних наук, я 
констатував важливість і дослідницьку продуктивність 
виконаної роботи. Бо ж не може бути сумніву, що таке 
феноменальне й неперехідне явище української фоль-
клористики (і не тільки української), як монументальний 
корпус «Галицько-руські народні приповідки» І. Фран-

ка, заслуговує спеціального ґрунтовного вивчення. Йдеться передусім про належне роз-
криття, освітлення того величезного накладу інтелектуальної та фізичної праці, яку вклав 
І. Франко в це своє широкомасштабне і багатолітнє діло, його наукового змісту, теоретико-
методологічних засад, ідей, ступеня реалізації авторського задуму, широкого фольклорис-
тичного контексту праці. Три об’ємні томи (у шести книгах) «Галицько-руських народних 
приповідок» І. Франка ставлять перед дослідником і низку інших питань, які потребують 
заглиблення, з’ясування. Рецензована монографія переконує, що, поклавши в її основу дис-
ертаційні напрацювання, С. Пилипчук значною мірою поглибив зміст дослідження, удо-
сконалив його текст. При цьому раціонально використав і дискусії з дисертаційного захис-
ту. З цього погляду заслуговує наслідування доречна послідовність «дисертація – книжка», 
а не навпаки. Добре започатковує наратив книжки мудре й образне вступне слово нашого 
незабутнього вченого І. Денисюка – наукового наставника автора.

У першому розділі традиційно здійснено аналітичний огляд зробленого на полі зби-
рання й дослідження українських прислів’їв і приказок та інших різновидів народних па-



120 М І ф О Л О Г І я  І  ф О Л Ь К Л О Р,   № 2 ( 6 )  –  2 0 1 0

ремій до і в час І. Франка, а також з’яcовано стан фольклористичного дослідження його 
(Франкової) пареміографічної і пареміологічної спадщини.

Другий найбільший за обсягом розділ присвячений розглядові досліджуваної праці 
І. Франка у пов’язаності з українською пареміологією та пареміографією. Текст цієї частини 
поділено на декілька підрозділів, а ці в свою чергу – на параграфи. У цій побудові викладу 
добре проглядається комплексний підхід автора до розробки теми і його бачення головних 
її предметних аспектів. Це висвітлення цікавої історії збірника, який починався школяр-
ськими і юнацькими записами І. Франка і закінчувався на схилі його життя, чи, властиво, 
так і залишився незавершеним у такому викінченні, в якому хотів бачити цю працю її тво-
рець. Маю на увазі проектовані кінцеві додатки «загального покажчика тем», доповнень 
паремійного матеріалу і покажчика «бодай найважніших слів, ужитих у приповідках», про 
які згадується у передмовах І. Франка до першого і другого томів.

Змістовно проведено дослідження пареміологічного і пареміографічного аспектів збірника 
І. Франка. Справді, «Галицько-руські народні приповідки» – не тільки вражаюче за своїм об-
сягом зібрання емпіричного матеріалу, але й ґрунтовна наукова праця, в основі якої закладено 
глибоке і в багатьох моментах оригінальне осмислення цілої низки теоретичних і методоло-
гічних питань, зокрема, стосовно специфіки і видового розмаїття жанру паремій, природи їх 
різного походження, творення, функціонування, змінності, співвідношення національного й 
інтернаціонального в їх генезисі, тісної пов’язаності їх змісту і форми з народним світоглядом, 
традиційним побутом, звичаями, віруваннями, вживленням у мовленнєву течію і т. д.

Автор слушно висуває цей науково-теоретичний, пареміологічний характер праці І. Фран-
ка на перший план. Коментуючи і розвиваючи відповідні теоретичні положення і зауваги 
вченого, висловлені в передмовах до томів збірника і в інших його працях та в листуванні, а 
також, спираючись на дані наукової літератури з пареміологічної проблематики, С. Пилип-
чук вдало реконструює цікаву системну цілісність пареміологічних засад І. Франка. Сюди ж 
прямо відноситься по суті й усе те, що мовиться в дослідженні про пареміографічний аспект 
збірника І. Франка, тобто більш технічну його сторону. Бо ж і засади фіксації та впорядкуван-
ня паремійного матеріалу, його паспортизації, і принципи збереження мовних особливостей, 
пояснення змісту паремій, вибудови варіантних гнізд тощо максимально витримані в дусі 
концептуально визначених І. Франком наукових нормативів і наукової доцільності. 

Саме заради того, щоб збірник досягнув найбільш оптимального, науково вмотивова-
ного і зручного для користування погрупування і розміщення багатотисячної кількості па-
ремійних одиниць, І. Франко пройшов непросту дорогу вибору класифікаційної системи. 
Зупинився на найкращому в його час досвіді в цій ділянці, який репрезентували, зокрема, 
п’ятитомний збірник німецьких паремій Карла Вандера і польських Самуеля Адальберґа.

Але модель опорно-гаслової системи класифікації І. Франко використав критично і зі 
своїми вдосконаленнями. Виходячи з зауваг автора збірника, С. Пилипчук зупиняється на 
цьому аспекті, хоч його простеження можна було дещо розширити і конкретизувати на 
основі порівняльного зіставлення конкретних зразків реалізації певних методологічних мо-
ментів у І. Франка та його попередників. Бодай хоч на основі збірника Адальберґа, який є 
у львівських бібліотеках.

Стисло, але змістовно і з цікавими спостереженнями проведено в монографії досліджен-
ня здійснення у Франковому збірнику засад порівняльної подачі українських паремій. На 
основі аналізу відповідного досвіду в українській та інших фольклористиках автор дохо-
дить слушного висновку про велику увагу вченого до цього аспекту опрацювання матері-
алу, особливо стосовно максимальної інформації про варіанти, паралелі до кожної наведе-
ної одиниці також з позаукраїнського паремійного фонду. Це переконливо засвідчує вже 
вражаючий список джерел, які були предметом пошукової праці І. Франка.

З допомогою сучасних науково-теоретичних напрацювань у ділянці пареміології С. Пи-
липчук предметно заглиблюється і в аналіз застосованого І. Франком принципу групування 
паремійного матеріалу у варіантні гнізда, із залученням до них якнайбільше семантично спо-
ріднених одиниць. Цікаві й змістовні спостереження дає аналітичне заглиблення автора ре-
цензованої праці в «секрети» поетики паремій та конотації цієї проблеми в доробку І. Франка, 
теоретичному і структурному узасадненні його «Галицько-руських народних приповідок».

Головним предметом дослідження третього розділу монографії є різні аспекти паремі-
ографічної теорії і практики І. Франка, методика і засади його класифікаційної системи, 
принципи фіксації, збирання та групування, впорядкування матеріалу та ін. Окрім ана-
літичного висвітлення низки сутнісних науково-методологічних складових цієї проблеми, 
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тут має місце і чимало корисних повчально-практичних моментів, особливо для молодих 
фольклористів-збирачів.

Словом, дослідження С. Пилипчука є змістовним оригінальним внеском у франкознав-
ство і в українську фольклористику. Важливою його позитивною рисою є те, що в непо-
одиноких місцях воно інспірує доцільність і потребу продовження вивчення різних питань 
і моментів теми. Так, зокрема, при з’ясуванні історії Франкового паремійого корпусу варто 
більше зупинитися на освітленні постатей і кореспондентів, чиї збірки, записи і відомості 
були використані при побудові збірника. У передмовах до томів «Галицько-руських народ-
них приповідок» названо близько 70 таких осіб. Поряд із іменами відомих людей є й чимало 
таких, які потребують вияснення.

Та й сам собою – це дуже цікавий і повчальний матеріал, багато відповідних фактів – у 
листах, збережених у Франковому архіві. Матеріали останнього можуть істотно поповнити 
джерельну базу студії над «Галицько-руськими народними приповідками» і пролити до-
даткове світло на зміст і процес постання цієї праці.

Тут не можна не згадати, що праця над рецензованим дослідженням пов’язала С. Пи-
липчука з надзвичайно важливим заходом, здійсненим у Львівському національному уні-
верситеті імені Івана Франка до 150-річчя від дня народження його патрона, – першого пе-
ревидання «Галицько-руських народних приповідок» із повним відтворенням змісту трьох 
томів. Він виконав науково-редакторський нагляд над текстом перевидання і подав свою 
вступну статтю до нього.

З усього видно, що молодий дослідник предметно і фахово увійшов у цю тему. Тому ба-
жаним було б продовження його праці в ній із тим, зокрема, щоб посильно виконати те, що 
не встиг зробити І. Франко, – заплановані ним кінцеві додатки: покажчик тем і найважні-
ших слів. Такі покажчики були би вельми потрібними і корисними для науки, допоміжним 
завершенням монументальної праці І. Франка і гарним підсумком студій С. Пилипчука.

Роман КИРЧІВ

Сторінками великої книги гуцулів
ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. – 
Львів: Інститут українознавства імені І. Крип’якевича 
НАН України, 2008. – 424 с.

Перечити часові – марно. Ще вчора на полонинах 
нуртувало життя... Трембітали пастухи, шумні бурх-

ливі води Че ремошу зливалися в унісон із блеянням по-
важних баранів і тендітних кіз.

Та сучасні реалії є такими, що навіть найпотаємні-
ші сфери буття людини не відгороджені від зовнішніх 
впливів, які торкаються нашої духовності, а відтак змі-
нюють і духовне буття як окремої особи, так і етносу.

Відгінне пастухування не є винятком. Прикро, що «сини вже мало знают, а внукі то таки 
не знают, як це було...». Швидкоплинність новозмін у суспільстві супроводжується зневираз-
ненням, нівеляцією тих знаково-символічних елементів лінгвальної системи, які репрезен-
тують архетипні елементи етнокультури й етносвідомості. Зберегти чи радше зафіксувати, 
«затримати в часі» традицію пастухування як одну із граней духовної культури етносу й 
мовне багатство з національно-культурним «Я» в усьому ареальному різнобарв’ї покликана 
праця Т. Ястремської.

На ниві гуцулознавства трудилося чимало науковців, розвідки яких і скомпонували Велику 
книгу про гуцулів – дивовижних за своїм світоглядом та світосприйняттям людей. Перед нами 
розгорнена ще одна сторінка субкультури цього народу – «Традиційне гуцульське пастуху-
вання» Т. Ястремської. Ця монографія – результат кандидатської дисертації (Львів, 2002) та по-
дальших років дослідження авторки над лексикою гуцульського пастухування – взірець робіт 
етнолінгвістичного спрямування, яких в українському мовознавстві маємо не так уже й багато.

Підхід Т. Ястремської до поставленого завдання – максимально «визбирати» все, що 
пов’язано з пастухуванням, аби чогось не пропустити, зреалізовано цілковито. Авторка від-
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початково прагне охопити величезний фактаж. Джерельною базою монографії є етногра-
фічний та діалектний матеріал, який дослідниця самостійно зібрала упродовж 1997–2008 рр. 
польовим методом на гуцульських полонинах та в 97 населених пунктах Івано-Франківської, 
Закарпатської, Чернівецької областей. Ці записи вперше введено до наукового обігу, та вже 
сьогодні їх, без перебільшення, можна вважати раритетними. Окрім того, використано фік-
сації у словниках, атласах, збірниках матеріалів.

Віддаймо належне експлораторці, адже матеріал записано на високогірних полонинах! 
Хто хоча б раз узяв участь в експедиції, зможе належно оцінити репрезентований автен-
тичний матеріал. Уже самостійно скрупульозно зібрані відомості мають самодостатню 
цінність, а їх систематизація та аналітичне опрацювання й поготів. Вивчення мови говірок 
– репертуар одиниць, їх системна організація за структурними рівнями, ґенеза, ареалогія 
– належить до актуальних проблем мовознавства, бо за наявності належної інформації мож-
на пізнати сутність діалектної мови, яка генетично є первісною формою існування націо-
нальної мови. Цим зумовлена й новизна праці «Традиційне гуцульське пастухування»: на 
власному матеріалі та на залученні попереднього досвіду науковців Т. Ястремська якнай-
повніше здійснила різнобічний опис номінації пастухування як одного із феномена тради-
ційної духовної культури гуцулів.

Струнка та логічна композиція монографії – детально структуровані три розділи та 
додатки: тексти, словник лексики пастухування гуцульського говору, лінгвістичні карти, 
індекс та тематичний покажчик назв. Очевидно, не менш цікаво було б ознайомитися із 
цільовим питальником авторки (690 питань), про який задекларовано у вступі (С. 5). Добре 
продумана побудова дослідження зумовила й доступний науковий виклад.

У теоретичному розділі «Лексика пастухування як об’єкт діалектологічного дослідження» ви-
світлено сучасний системний підхід до вивчення лексики; охарактеризовано основні лек-
сикологічні праці, розкрито стан лексикографічного опрацювання, досягнення лінгвогео-
графії гуцульського говору; у цьому ракурсі прозондовано й рівень дослідження пастуших 
назв. Зважаючи на праці українських і інших слов’янських метрів – М. Грицака, Й. Дзендзе-
лівського, Й. Пуйо, Г. Клепикової, А. Габовштяка, С. Росінського, А. Дроздовського, Я. Шті-
ки та ін. (С. 15, 16), – свою працю представила й Тетяна Ястремська. Хоча знаємо, які сумніви 
переповнюють науковця при опублікованих ґрунтовних дослідженнях із обраної теми: а чи 
зможу я ще щось «побачити» недосліджене? чи будуть мої розвідки гідними уваги? Проте 
автор самодостатня в усвідомленні глибини дослідження, адже наукова вичерпність є від-
носною, що нагадує своєрідний виток із початком, але без кінця.

Виношує Т. Ястремська й ідею мотиваційного словника пастушої лексики, який «зможе 
поєднати завдання тлумачних і перекладних діалектних словників, словотвірних діалек-
тних словників, а також допомогти в розв’язанні проблеми системних зв’язків» (С. 9). Зраз-
ки словникових статей – деривати лексеми весна – веснáрь, омоніми веснáрка (3), веснóванє, 
веснóвище, веснóля, веснувáти, веснянúк – наведено в монографії (С. 19–20). Отож у найближ-
чий час сподіваймося на появу мотиваційного словника пастушої лексики, який запропо-
нує нашій увазі Т. Ястремська.

У центральному розділі монографії – «Структурно-семантична організація пастушої лексики 
гуцульського говору» – у межах одинадцяти лексико-семантичних груп наведено пастуші номі-
нації у всіх фонетичних, морфологічних і словотвірних варіантах, указано їх локалізацію, від-
творено фіксацію назв в історичних джерелах, з’ясовано семантику, етимологію, способи тво-
рення та мотивації, відзначено наявність родо-видових, синонімних, антонімних відношень. 
Модель структурної організації цієї тематичної групи, відповідно до мотиваційних зв’язків між 
лексико-семантичними групами, проілюстровано схемою (С. 22), а розгалужену семантичну 
структуру пастуших назв представлено 46 (!) таблицями (СС. 47, 67, 107, 129, 132, 145 і т. д.).

Третій розділ – «Ареальна характеристика лексики пастухування» – присвячено вивченню 
пастуших назв гуцульського говору в загальнокарпатському (підрозділ 3.2) та загальноу-
країнському (підрозділ 3.3) контекстах. Звернено увагу на фонетичні, морфологічні, лек-
сичні особливості аналізованих говірок. Авторка наголошує на тричленному протистав-
ленні пастушої лексики відповідно до областей функціювання із дрібнішим членуванням 
говірок Івано-Франківщини на північно-центральну, середньо-центральну та південно-
центральну зони у зв’язку з їх лексико-семантичною специфікою (С. 203).

Залучення для порівняння пастушої лексики гуцульського говору з іншими мовами 
(західнослов’янськими – польською, чеською, словацькою та їхніми діалектами) і говорами 
Карпат (закарпатським, лемківським, бойківським, буковинським) уможливило окреслити 
мікроареали функціювання назв (С. 206–207).
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У монографії підсумовано, що найбільше спільних лексем, пов’язаних із тваринни-
ц твом, гуцульський говір має з контактним наддністрянським та зі степовим (у зв’язку з 
п овнотою репрезентації тематичної групи пастушої лексики, а також впливом переселен-
ців із Західної України (С. 210)).

У «Висновках» науковець за результатами дослідження підкреслює доцільність систем-
ного вивчення лексики в сучасній діалектній лексикології. Зокрема в тематичній групі 
пастушої лексики гуцульського говору домінують синонімні зв’язки; наприклад, найбіль-
ші ряди синонімів об’єднують відповідно 20 лексем та їх деривати (репрезентанти зна-
чення ‘сироватка’), 22 (‘вертіж (хвороба овець)’) (С. 211). Антонімні зв’язки переважають 
у лексико-семантичних групах назв тварин, аґентивів, обрядів, місць та ін., оскільки лек-
семи протиставляються за різними диференційними ознаками: ‘стать’, ‘вік’, ‘пора року’, 
‘час’, ‘місце’ і т. д. (див.: табл. 1, с. 26; табл. 2, с. 27; табл. 3, с. 30; табл. 10, с. 53). Характери-
зують цю тематичну групу лексики й родо-видові відношення, зокрема у назвах посуду 
(|посуд, |бутури, тер|к’іла, |нач’ін’а(е,і), принад|лежности поло|нинс’к’і É |путера, |путн’а, 
ко|те(а)л, ка|зан, ба|н’а(е)к, бу|даха, вур|д’аник, вес|н’аник, л’іт|н’аник, м’і|даник, криц’а|ник, 
бл’аша|ник, глек, |гле(ш)чик, збан, гла|дун, ко|ноўка, то|наґ, доў|ж’инка, бербе|ниц’і(а,е,и), 
|п’іўберебениц’і, |бриндза, ґе|лета, бе|р’і(и)ўка, бе|рилка, |гусниц’а(і), бур|д’уг, кл’аґо|вец, 
ґл’е|ґ’іўка, тер’|х’іўка, м’ір|тук, д’і|ниц’а, |жолоб(п), |вал’іў, |кошик, са|жок та ін.), назвах хво-
ріб (хво|роба, с|лаб’іст’, бе|т’іг, бо|ла, вер|т’а(и)чка, кру|т’ін’а, ч’ер|вак, дур, во|да ў голо|в’і, 
хра|пак, |жабпка, мотилич|н’ак, |икра, у|ров’ішч’е, |в’імн’аниц’а, |минка, сказ, скаже|ниц’а, 
хи|бачка, ко|ритн’іце, за|пал’ін’а, з|важена, надваже|н’ак та ін.), назвах місця (див.: схему 4, 
с. 116) та ін.

З’ясовано, що найпродуктивнішими способами номінації пастуших понять у гуцуль-
ському говорі є суфіксація (С. 212), аналітична номінація (С. 213) та вторинна номінація 
(здебільшого метафоризація) (С. 214); запозичення здебільшого складають румунізми (46%), 
унґаризми (22%).

На підставі зіставлення пастушої лексики двох хронологічних зрізів (ХІХ–ХХ ст. та сучас-
ні діалектні записи) авторка вміло узагальнює власні спостереження про те, що «більшість 
назв продовжує активно функціонувати, часто з незначними змінами плану вираження чи 
плану змісту», інші – мовці вважають архаїчними (С. 216). Отож Т. Ястремська підсумовує, 
що «пастуша культура має глибокі традиції, а її лексика сформована і стабільна» (С. 216).

Добірка «Полонинське пастухування Гуцульщини в текстах» (сс. 217–271) – особливо цінна, 
адже саме в «живому» мовленні гуцулів зберігається їхня духовна культура. Цінність мате-
ріалу насамперед у вимогах Т. Ястремської до його фіксації – закцентовано на природному 
автентичному записі: цілісне відтворення тексту, мінімальний вплив експлоратора, досвід-
ченість інформатора (С. 218). Для зручності в користуванні подано тематичний покажчик 
текстів (С. 420–423). Опубліковані записи дослідниці, безперечно, поповнять архів фонду 
української діалектології.

«Словник лексики пастухування гуцульського говору» синтезує проаналізовані в монографії 
номінації. Зважаючи на деякі труднощі (в уніфікації реєстрових слів, що пов’язано із фо-
нетичними відмінностями гуцульських говірок; у двозначності тлумачень лексем тощо), 
автор – як дбайлива господиня – зазначила, що «жодні свідчення не залишила поза увагою» 
(С. 272)) та успішно вирішила це завдання – «системно представити тематичну групу: усі 
зафіксовані фонетичні варіанти та значення» (С. 272).

Результатом лінгвогеографічного опрацювання пастушої лексики стали укладені лек-
сичні та семантичні картосхеми (С. 351–367).

Студія «Традиційне гуцульське пастухування» позиціонує повнотою висвітлення постав-
леної проблеми, індивідуальним орієнтиром дослідження, академічним науковим стилем, 
живим «розкутим» викладом, виваженістю та обґрунтованістю висновків.

Монографія Т. Ястремської заохочує нас спинитися, щоб ще раз осягнути всю глибину 
естетичної, духовної та наукової цінності культурних надбань гуцулів та прищепити лю-
бов і повагу до української традиційної культури.

Праця, безперечно, заслуговує на увагу, а її авторці – Тетяні Ястремській – велика дяка 
за виконану роботу.

Побажаю працьовитій колезі якнайшвидше знайти новий вектор наукового зацікавлен-
ня, тему, яка б «не давала супокою», а дослідницький темперамент спонукував до наступ-
ної, не менш унікальної студії.

Наталія ХІБЕБА

Р Е Ц Е Н З І Ї ,  В І Д Г У К И
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Журнали, збірники

Народна творчість та етнографія. – Київ: 
Інститут мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології імені М. Т. Риль ського 
НАН України, 2008. – № 4, 5, 6.

Ч е т в е р т е  число 
журналу «Народ на 
творчість та етно-
графія» за липень-
серпень 2008 р. 
Інс ти туту мистецтвоз-
навства, фолькло-
ристики та етнології 
імені М. Т. Рильсько-
го НАН України пов-
ністю присвячене із-
раїльській етнології. 
На думку упорядни-

ків, цей журнальний номер має на меті відкри-
ти для українських читачів наукові здобутки 
вчених сучасного Ізраїлю та накреслити нові 
перспективи для наукового та культурного 
співробітництва України та Ізраїлю. Тематика 
цього випуску відображена в таких рубриках: 
«Творення та репрезентація «Національного 
дому» (релігія, мова, звичаї та обряди)», «Осво-
єння довкілля і формування образу «нового» 
єврея», «Етнічні, мовні та релігійні спільноти». 
Рубрикам зі статтями передує вступна стаття 
Г. Скрипник «Актуальні проблеми українсько-
ізраїльських наукових студій».

Статті, представлені у цьому спецвипуску, 
досить різноманітні й висвітлюють різні аспек-
ти та особливості ізраїльського життя. Їхні ав-
тори – відомі вчені Єрусалимського, Хайфсько-
го, Тель-Авівського університетів, Техніону та 
інших наукових і навчальних центрів Ізраїлю. 
Серед статей можна виокремити наукові до-
слідження на фольклорно-міфологічну тема-
тику, а саме: Тамара Александера «Традицій-
на пам’ять та єврейська культура: календарні 
паремії у сефардів”, Хаї Бар-Іцхак «Легенди 
кібуців про дерева, поселення та світогляд жи-
телів», Аєлата Еттінґера «Мусульманське весіл-
ля в Ізраїлі – фольклор і традиції».

У статті Тамара Александера «Традиційна 
пам’ять та єврейська культура: календарні паремії 

у сефардів” (С. 38–42) зазначено, що єврейсько-
іспанські паремії, поширені серед сефардів, є 
невід’ємною частиною єврейської культури 
та колективної пам’яті. Ті, що стосуються ре-
лігійних тем, зокрема свят, містять принаймні 
одне слово на івриті (назву свята). Інші вжива-
ють слово на івриті замість іншомовного слова. 
Тексти мають коротку, стислу за змістом фор-
му, що сприяє їх швидкому запам’ятовуванню. 
Багато паремій повністю або частково ґрун-
туються на канонічних книгах на івриті, як-
от: Біблія, література мідрашів або Талмуд. 
Стаття написана на матеріалі двадцяти п’яти 
тисяч єврейсько-іспанських паремій із друко-
ваних видань та тих, що особисто зібрав автор, 
із яких близько трьохсот присвячені календар-
ному циклу.

У дослідженні Хаї Бар-Іцхак «Легенди кібу-
ців про дерева, поселення та світогляд жителів» 
(С. 51–59) використано фольклорні матеріали 
про заснування кібуцу Генносар. Кібуцами в 
Ізраїлі називали ідеологічні громади, створені 
на добровільних засадах. На початку свого іс-
нування вони мали не більше кількох десятків 
членів і зазвичай були розташовані далеко від 
інших єврейських поселень. Дослідниця зо-
середила свою увагу на місцевих легендах, в 
яких описані події не виходять за межі одного 
кібуцу, але яскраво відображають сіоністсько-
соціалістичний дух та всі проблеми, пов’язані 
з цим. 

У статті Аєлата Еттінгера «Мусульманське ве-
сілля в Ізраїлі – фольклор і  традиції» (С. 103–113) 
проаналізовано обряди та народні пісні арабів-
мусульман, які живуть в Ізраїлі. Ці ритуали та 
пісенні твори входили у структуру весільних 
церемоній трьох основних типів – традиційно-
го, сучасного і релігійного. Матеріали, які ля-
гли в основу дослідження, було зібрано 2006–
2007 рр. від дівчат-мусульманок із арабського 
поселення Сахнін на півночі Ізраїлю. На думку 
автора, вивчення мусульманських шлюбних 
традицій і змін, що відбулися за останні роки 
у звичаях і в пісенності, допоможуть краще 
зрозуміти сучасні тенденції життя арабсько-
мусульманської спільноти Ізраїлю.

П ‘ я т и й  номер журналу «Народна творчість 
та етнографія» за вересень-жовтень 2008 р. міс-
тить чимало аналітичних і оглядових статей 
про фольклор, міфологію та дотичну пробле-
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матику. До них належать такі дослідження та 
публікації: Н. Малинської «Функціональна 
специфіка категорії героїчного в українському 
епосі» та М. Тупчієнка «Символіка залізних ви-
робів у захисних обрядах від грози в традицій-
ній культурі українців» із рубрики «Розвідки і 
матеріали»; Т. Шевчук і В. Новійчук «З епісто-
лярної фольклористики 1920–1930 рр. О. Нікі-
форов і українська фольклористика 1920–1930 
років ХХ ст.» із рубрики «З архівів, колекцій та 
рідкісних видань»; три статті – І. Кметь «Бого-
родиця в сучасних польських дослідженнях», 
Л. Даниленко «З історії збирання, система-
тизації та видання чеських прислів’їв і при-
казок», Г. Максимів «Доля Франкових казок в 
англомовному світі», що ввійшли до рубрики 
«З історії вітчизняної та зарубіжної науки», 
а також рецензія М. Хая «Настільна книжка 
фольклориста».

Наталя Малинська у статті «Функціональна 
специфіка категорії героїчного в українському епо-
сі» (С. 4–7) обстоює тезу про субстанціональну 
різницю між українськими історичними піс-
нями, думами, з одного боку, та давньорусь-
кими билинами – з другого, носієм і найбільш 
імовірним «замовником» яких у княжі часи, 
як відомо, був не народ як свідома свого істо-
ричного призначення маса і сила, а певні сус-
пільні верстви, зокрема, князь, княжа дружина 
й дружинники. Таку відмінність, аргументу-
ючи конкретним фольклорним матеріалом, 
дослідниця пояснює тим, що народ на укра-
їнських землях часів билин київського чи нов-
городського циклів і народ кінця ХV – початку  
ХVІ ст. є феноменами різних культурологіч-
них шарів.

Аналізуючи «Символіку залізних виробів у за-
хисних обрядах від грози в традиційній культурі 
українців» (С. 13–21), Микола Тупчієнко на міфо-
логічному і обрядовому рівнях із використан-
ням фольклорно-етнографічного і дотичного 
матеріалу символічно зіставляє їх із самим гро-
мом і градом, а також із природними стихіями, 
які їх супроводжують – блискавкою та вітром. 
Полісемантичність заліза, на яку вказує дослід-
ник, може проявлятися в різних аспектах: у 
варіативності обрядових дій із залізом, у яких 
його використовують як своєрідний магніт для 
притягання стихій, як організатор космічного 
простору для захисту від впливу «стихійного» 
хаосу, і, врешті, як зброя громовержця, що асо-
ціюється з вогняною блискавкою.

Тетяна Шевчук і Валентина Новійчук у публі-
кації «З епістолярної фольклористики 1920–1930 
рр. О. Нікіфоров і українська фольклористика 
1920–1930 років ХХ ст.» (С. 32–38) пропонують 
читачеві ознайомитися з дев’ятьма листами 
О. Нікіфорова до секретаря Етнографічної 

комісії Всеукраїнської академії наук В. Пет-
рова. Олександр Нікіфоров – відомий санкт-
петербурзький дослідник і збирач російських 
казок, учень академіка В. Перетца. Листи ро-
сійського вченого, як стверджують автори пе-
редмови до підготовленого матеріалу, сповнені 
глибокої симпатії до тогочасного «Етнографіч-
ного вісника» і українських фольклористів. 
Крім того, вони містять цікаві відомості про 
наукові здобутки українських колег, про вну-
трішню атмосферу, зокрема, стан душі, думки 
і почуття науковців під впливом непростих об-
ставин суспільного життя, які пов’язані з пері-
одом ідеологічного тиску і початку нищення 
в двадцятих-тридцятих роках установ ВУАН 
і неперересічних особистостей. На відміну 
від багатьох тогочасних епістолярних зразків 
листи О. Нікіфорова написані дуже сучасно й 
ніби відновлюють безперервний живий зв’язок 
і духовний контакт із сучасниками.

Ірина Кметь у статті «Богородиця в сучасних 
польських дослідженнях» (С. 50–56) простежила 
стан вивчення марійної проблематики у пра-
цях польських теологів та фольклористів кін-
ця ХХ – початку ХХІ ст. Образ Божої Матері є 
одним із найпоширенішим у народній хрис-
тиянській культурі Республіки Польща, зазна-
чає дослідниця. Проаналізувавши праці поль-
ських учених, що присвячені вивченню цього 
образу, авторка виділила два найважливіші на-
прямки його осмислення: дослідження культу 
Діви Марії й повязаного з ним вшанування Бо-
городиці як Королеви Польщі, а також вивчен-
ня образу Божої Матері в народній культурі. 
В уявленнях простого народу, які віддзерка-
люють і польські фольклорні джерела, Бого-
родиця постає передусім звичайною жінкою, 
що піклується про долю свого сина. Вона асо-
ціюється з природою, із плідністю самої землі 
і є вічною опікункою та заступницею людей. 
Такий, позбавлений «королівських» рис, образ 
у цілому характерний загальнонаціональному 
культу Божої Матері в Польщі.

Людмила Даниленко, звертаючись до теми «З 
історії збирання, систематизації та видання чесь-
ких прислів’їв і приказок» (С. 56–65), зазначає, що 
чеська пареміографія має давню історію, яка 
відображена у виданні збірок Сміла Флашки, 
Матея Червенки і Яна Благослава, Я. Срнця з 
Варважова, Я.-А. Коменського. Виникнення в 
ХІV–ХVІІ ст. рукописних, а згодом і окремих 
друкованих збірок чеських прислів’їв та при-
казок було викликане необхідністю розуміти 
латинські тексти. Згодом, коли латинська мова 
перестала бути мовою професійних студій, се-
ред чехів з’явилося прагнення продемонстру-
вати можливості рідної мови. З цим повязані 
зусилля охопити і зафіксувати словникове ба-
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гатство чеської мови. Тому укладачі особливу 
увагу приділяли збиранню прислів’їв і при-
казок, які, як і чеські приповідки, порівняль-
ні звороти, притчі, були здатні формувати 
власну національну образність, бути бажаним 
стилістичним засобом у мові тогочасного су-
спільства.

У статті Г. Максимів «Доля Франкових казок в 
англомовному світі» (С. 72–81) досліджено голо-
вні проблеми перекладу літературних казок 
І. Франка англійською мовою. Питання роз-
глянуто з погляду трьох вимірів існування 
перекладного тексту: наміру автора, наміру 
тексту і наміру перекладача. Висвітлено голов-
ні аспекти, що їх слід враховувати переклада-
чеві під час інтерпретування казок І. Франка, 
а саме: відтворення персонажного хронотопу 
героїв; відтворення локального хронотопу 
(власних географічних назв); відтворення ет-
номовного компоненту: а) парні утворення 
лексичного рівня (приклади); б) реалії; в) фра-
зеологічні одиниці; г) авторські новотвори-
фразеологізми; д) традиційні казкові форму-
ли. Під таким кутом проаналізовано всі відомі 
англомовні переклади казок І. Франка у ви-
конанні Б. Мельника, А. Гнідя, М. Скрипник, 
В. Щезни та Р. Карпішки.

Уміщена в кінці п’ятого номера «НТЕ» ре-
цензія М. Хая «Настільна книжка фольклорис-
та» (С. 120–122) стосується нового навчально-
методичного посібника «Українська 
фольклористика ХІХ – початку ХХ століття і 
музичний фольклор», автором якого є відомий 
український етномузиколог і фольклорист 
Софія Грица. На думку рецензента, авторові 
книги вдалося адекватно поєднати невели-
кий формат і яскраве оформлення з місткістю 
та сутнісним наповненням викладеного в ній 
змісту, а найбільшими її чеснотами можна 
вважати наукову виваженість, послідовність і 
прос тоту поданого матеріалу, а також повноту 
й доступність його змісту.

В останньому за 2008 р.;  ш о с т о м у,  чис-
лі журналу «Народна творчість та етнографія» 
опубліковано низку цікавих широкому загалу 
читачів, а проте ґрунтовних фольклористич-
них статей, зокрема: М. Глушка «Фольклор: 
початок вживання терміна в українській науці 
та його значення» у рубриці «Питання теорії 
та методології»; О. Курочкіна «Образ єврея в 
драматично-ігровому фольклорі українців» і 
О. Чебанюк «Народний календар у традиційній 
картині світу українців» у рубриці «Розвідки і 
матеріали»; Р. Кирчіва «Маніфест української 
фольклористики» та І. Матяш «Студії з думо-
знавства (1818–1931): історіографічний нарис» у 
рубриці «З історії вітчизняної та зарубіжної на-
уки», а також праця Г. Лєснікової «Регіональні 

особливості балад українців румунської Добру-
джі» у рубриці «Зарубіжна етнологія».

Михайло Глушко у статті «Фольклор: початок 
вживання терміна в українській науці та його зна-
чення» (С. 12–23) зосередив свою увагу на вирі-
шенні трьох основних питань: коли і хто з укра-
їнських учених уперше почав уживати термін 
«фольклор»; з якою метою його використову-
вали спочатку і яке значення він мав у працях 
членів НТШ; а також що спільного і відмінного 
у з’ясуванні предмета, з одного боку, фолькло-
ристики кінця ХІХ – початку ХХ ст., з другого 
– етнографії й етнології. Автор констатує, що 
терміном «фольклор» в українській і ширше 
– у східнослов’янській народознавчій науці 
вперше став послуговуватися М. Драгоманов, 
вживши його у праці «З італьянської й фран-
цузької літератури про народню словесність», 
що була написана 1883 р. Закріпив вживання 
цього терміна І. Франко, згодом його викорис-
товували М. Грушевський, Ф. Вовк, Б. Грінчен-
ко, З. Кузеля та інші дослідники усної словес-
ності. Вживаючи поняття «фольклор» та його 
похідні, українські вчені кінця ХІХ – 30-х років 
ХХ ст. вважали фольклористику аналітичною 
філологічною дисципліною, на відміну від 
етнографії, представники якої лише збирали 
зразки народної словесності – джерельну осно-
ву для першої з них. Саме тому М. Грушев-
ський уважав журнал «Житє і слово» друко-
ваним фольклористичним органом, оскільки 
на його шпальтах публікували не лише твори 
народної поезії, але й дослідження аналітично-
порівняльного характеру.

О. Курочкін, характеризуючи «Образ єврея в 
драматично-ігровому фольклорі українців» (С. 31–
41), зазначає, що історичний досвід міжетнічної 
комунікації українців та євреїв можна визна-
чити як напружений і проблемний. Неодноз-
начне, амбівалентне трактування образу єврея 
простежуємо і в творах драматичного фольк-
лору. Для єврея як героя вертепної драми та 
новорічного обрядового дійства характерні 
всілякі дефекти мовлення. Його присутність у 
карнавальному дійстві позначена особливим 
«сміховим кліше», що покликане увиразнити 
«національну специфіку». Головними мар-
керами антропологічного портрета «жида» є 
великий горбатий ніс, бакенбарди або пейси, 
лиса голова, довга борода тощо. Поруч із жи-
дом у вертепній драмі і різдвяно-новорічних 
обходах часто виступає його дружина – «жидів-
ка», «Сара». Найбільш виразні етноспецифічні 
деталі вбрання цього карнавального персона-
жа – ярмулка, чорний крислатий капелюх, дов-
гий чорний сюртук, або «лапсардак». Учений 
дослідив типологію образу «жида» і охарак-
теризував такі його основні візуальні маски-
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образи в українському драматично-ігровому 
фольклорі: єврея-рабина, єврея-кравця, єврея-
корчмаря, єврея-гендляра.

О. Чебанюк у статті «Народний календар у тра-
диційній картині світу українців» (С. 41–45) ствер-
джує, що український традиційний календар є 
структурою складною, синтетичною, гетероген-
ною, багаторівневою й поліфункціональною, 
яка ділить, регламентує й упорядковує відлік 
часу. Його структуру складає послідовне спів-
віднесення ієрархічних одиниць (рік, місяць, 
тиждень, день, мить). Комплексне досліджен-
ня народного календаря вимагає застосування 
різних методик і методів аналізу. Традиційний 
календар українців розглядається як синтез 
різного рівня епістеміологічних моделей; як ін-
варіант, що існує в діалектних формах; як ме-
гатекст із чіткою внутрішньою структурою; як 
гіпертекст, який складають ієрархічно впоряд-
ковані текстові одиниці, що пов’язані системою 
перехресних і внутрішніх посилань.

Дослідження Р. Кирчіва «Маніфест україн-
ської фольклористики» (С. 46–59) присвячене од-
ному із зачинателів фольклористичної науки 
в Україні – Михайлові Максимовичу, першому 
ректорові Київського університету, авторові 
відомих збірок українського пісенного фоль-
клору. Автор зазначає, що видання М. Макси-
мовича «Малороссийские песни» 1827 р. було 
епохальним явищем української науки і мало 
широкий культурологічний розголос у рамках 
слов’янського відродження. Ідеологія всього 
збірника пройнята проукраїнською тенденці-
єю, хоч у прямому тексті вона висловлена дуже 
обережно. Наступний збірник ученого «Укра-
инские народные песни», що вийшов 1834 р. в 
Москві, вже самою назвою свідомо чи несвідо-
мо прихилився до поняття «Україна», семанти-
ка якого у сприйнятті української молодої ін-
телігенції набирала все більшого політичного 
значення на противагу нав’язаній імперським 
режимом назві «Малоросія». У цьому виданні 
на повний голос прозвучала принципово важ-
лива теза про генетичний зв’язок українців із 
давньою поетичною традицією Київської Русі, 
зокрема зі «Словом о полку Ігоревім». Третій 
збірник українських пісень 1849 р. став най-

повнішим виданням народних дум і саме цією 
предметною якістю привернув до себе увагу 
наукової громадськості.

І. Матяш у праці «Студії з думознавства 
(1818–1931): історіографічний нарис» (С. 64–89) 
осмислила історію збирання, вивчення і публі-
кацію українських народних дум від початку 
ХІХ до 30-х років ХХ ст. і виділила три етапи 
першого найпродуктивнішого періоду історіо-
графії думознавства. Перший етап пов’язаний 
із романтичним захопленням народною твор-
чістю і охоплює приблизно 1810–1840 рр. Він 
характеризується популяризацією ідеї збиран-
ня народної пісенності, відсутністю методи-
ки збирання, редагуванням думового тексту, 
появою псевдонародних творів. Другий етап 
(1850–1870) пов’язаний із формуванням нау-
кового розуміння дум і виробленням мето-
дики їхнього записування й публікування. У 
цей час збільшилася кількість записувачів дум, 
з’явилися наукові інституції, які займалися їх 
збиранням, публікацією та дослідженням. Тре-
тій етап (1880–1920) – це започаткування дослі-
дження думових мелодій, поява перших істо-
ріо- та бібліографічних праць про виконавців 
дум, наукове обґрунтування своєрідності ду-
мового епосу, кола мотивів, поетики тощо.

Джерельною базою дослідження Г. Лєснікової 
«Регіональні особливості балад українців румунської 
Добруджі» (С. 111–114) став пісенний фольклор, 
зокрема понад дев’яносто текстів балад, які зі-
брав упродовж 70–90-х років ХХ ст. серед україн-
ців Добруджі румунський фольклорист Віргілій 
Ріцко. Твори цього жанру, за спостереження-
ми автора, посідають одне з основних місць у 
ліро-епічному репертуарі задунайців. Серед 
творів найдавнішого походження тут побутує 
баладний сюжет про перетворення свекрухою 
ненависної невістки в тополю. Окремі пісенні 
зразки розкривають тему підмови дівчини на 
мандрівку, яка завершується для неї трагічно. 
Найпоширенішим сюжетотворчим чинником 
баладних пісень українців цього румунського 
населеного пункту є чаклунство в усіх його про-
явах. Чимало балад присвячені темі сімейного 
побуту і драматичним аспектам: чоловік вбиває 
жінку, подружня зрада тощо.

О Г Л я Д И  Н А У К О В И Х  В И Д А Н Ь
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ня прекрасного в українському фолькло-
рі: традиційний ідеал. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 
10.01.07 – фольклористика. – Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка, 
2010.

У дисертації проаналізовано способи худож-
нього моделювання дійсності в українському 
фольклорі. Основну увагу зосереджено на ви-
світленні традиційного ідеалу людини в різних 
видах і жанрах усної творчості. Наголошено, 
що зображення ідеальної людини пов’язане 
з пошануванням культу предків, а також з ге-
роїзацією, ліризацією як способами освоєння 
світу. Ідеальне минуле на рівні суспільного 
ідеалу має безпосередній стосунок до менталі-
тету народу, ідей патріотизму і проектується в 
майбутнє, а на рівні родинно-обрядового, осо-
бистісного життя відбувається певна констата-
ція ідеальної сфери через ідеалізацію.

Поетичне моделювання прекрасного, зобра-
ження ідеальної людини залежить не тільки від 
світоглядних уявлень народу, його менталітету, 
а й певною мірою від жанрової специфіки тво-
рів фольклору. Основою поетичного моделю-
вання в казках є фантастичний елемент, бажане 
тут стає дійсним; у легендах і переказах, думах 
та історичних піснях ідеалізується, як правило, 
домінанта патріотизму через концепти волі, 
віри, слави; у пареміях переважає морально-
етична складова ідеалу; у колядках і щедрівках 
сфера ідеального переноситься в майбутнє; на-
томість у поховальних голосіннях образ люди-
ни ідеалізується через ретроспекцію та конста-
тацію сучасного, але без проекції в прийдешнє. 
Дослідження традиційного ідеалу людини на 
прикладі фольклорних видів і жанрів засвідчи-
ло наявність стійких фундаментальних соціо-
нормативних компонентів народного світогля-
ду і культурних концептів, що відіграють роль 
стабілізатора духовно-культурного розвитку і 
оптимізують сферу майбутнього, виправдані 
логікою народного світогляду і культури.

П у б л і к а ц і ї: 
1. Проблема ідеалізації казкового героя в 

українському фольклорі (традиція і фальсифі-
кат) // Література. Фольклор. Проблеми по-
етики. – К.: КНУ, 2003. – Вип. 17. – С. 131–136.

2. Ідеал краси в українській народній пі-
сенності поч. XIX ст. (на матеріалах записів 
М. О. Максимовича) // Літературознавчі сту-
дії: 3б. наук. праць. – Вип. 11. – К.: Вид. дім 
Дмитра Бураго, 2004. – С. 365–368.

3. Фольклорні джерела ідеалів краси в твор-
чості О. Довженка // Літературознавчі студії. 
– Вип. 13. – К.: ВПЦ «Київський університет», 
2005. – С. 331–336.

4. Ідеальний образ дівчини в українському 
фольклорі (за матеріалами народних паремій) 
// Література. Фольклор. Проблеми поети-
ки.  – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. 
– Вип. 32. Присвячений 170-річчю від дня на-
родження Π. Π. Чубинського.– С. 376–383.

Сікорська І. «Мати й мачуха» в україн-
ській та німецькій казковій прозі (опози-
ція образів). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кан-
дидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 
– фольклористика. – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, 2010.

У дисертації вперше у вітчизняній фольк-
лористиці зроблено спробу комплексно до-
слідити художню образну антиномію «мати-
мачуха» в українській та німецькій казковій 
прозі. Проаналізовано великий пласт джерель-
них матеріалів із цієї проблематики, виявлено 
відповідники казкових сюжетів у німецьких та 
українських фольклорних текстах, на основі 
яких досліджено ґенезу сталого художнього 
образу «мати-мачуха» в його бінарній семан-
тиці у двох європейських казкових традиціях.

Обґрунтовано, що колізія «пасербиця-
мачуха» притаманна обом казковим репер-
туарам, проте природа конфлікту різна. До-
ведено, що антиномія «мати-мачуха» генерує 
образну дихотомію «сирітка-пасербиця».

П у б л і к а ц і ї: 
1. Образ Попелюшки в західноєвропейській 

та українській фольклорній традиції // Лі-
тература. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. 
наук, праць. – К.: Акцент, 2006. – Вип. 22, ч. 2. 
– С. 453–458.

2. Родинні звичаї, пов’язані з дитиною, та їх 
художнє відображення у фольклорі Павла Чу-
бинського // Літературознавчі студії: Зб. наук. 
праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 
2006. – Вип. 17. – С. 109–114.

3. Образ жінки-матері у праці І. Франка «Жі-
ноча неволя в руських піснях народних...» // 
Літературознавчі студії: Зб. наук. праць. – К.: 
ВПЦ «Київський університет», 2006. – Вип. 18. 
– С. 171–178.

4. Ґенеза образу мачухи в західноєвропей-
ській та українській фольклорній традиції. 
Міфологічна казка та історична дійсність // 
Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. 
наук. праць. – К. : Акцент, 2006. – Вип. 24, ч. 2. 
– С. 659–675.

5. «Мати» й «мачуха» в аспекті вивчення 
народних юридичних звичаїв (за матеріала-
ми «Трудов этнографическо-статистической 
экспедиции в Западно-Русский край» Павла 
Чубинського) // Література. Фольклор. Проб-
леми поетики: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київ-
ський університет», 2009. – Вип. 31. – С. 454–468.

6. Сирітка як концентр жіночих образів на-
родної казки // Література. Фольклор. Пробле-
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ми поетики: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київ-
ський університет», 2009. – Вип. 32. – С. 383–388.

Бородін K. А. Збірник «Pieśni polskie i 
ruskie ludu Galicyjskiego» Вацлава з Олесь-
ка в історії української фольклористики. 
– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук за спеціальністю 
10.01.07 – фольклористика. – Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка, 2009.

Дисертація є першим комплексним дослі-
дженням фольклористичної діяльності Вацлава 
з Олеська (В. Залеського). Проаналізовано збір-
ник «Pieśni polskie i ruskie ludu Galicyjskiego» 
(Львів, 1833), передумови його створення, кон-
цепційні засади передмови, жанровий склад 
уміщених фольклорних текстів, питання 
зв’язку збірника з українською і слов’янською 
фольклористикою початку XIX ст.

Особливість цього збірника як першого дру-
кованого джерела українського фольклору в 
Галичині, велика кількість уміщених у ньому 
текстів українських і польських народних пі-
сень, наявність музичного додатка, ґрунтовна 
передмова дають підстави вважати «Пісні га-
лицькі» помітним явищем в історії  української 
фольклористики.

В окремому розділі роботи досліджено ре-
цепцію збірника у слов’янському науковому 
світі, проаналізовано творче використання 
змісту, образів і мотивів народних пісень в 
українській, польській, чеській, словацькій, 
російській і словенській літературах.

Аналіз фольклористичної спадщини Вац-
лава з Олеська дозволяє зробити висновок про 
її особливу значущість для вивчення історії 
української фольклористики. Додаток до дис-
ертації містить передмову В. Залеського у пе-
рекладі автора цієї праці.

П у б л і к а ц і ї:
1. Внесок Вацлава з Олеська у розвиток 

слов’янського народознавства // Проблеми 
слов’янознавства. – Львів, 2005. – Вип. 55.– 
С. 116–125.

2. Літературна діяльність Вацлава з Олеська 
в контексті суспільно–культурного життя Га-
личини початку XIX століття // Літературоз-
навчі обрії. Праці молодих учених. – К., 2006. 
– Вип. 11. – С. 161–164.

3. «Pieśni polskie i ruskie ludu Galicyjskiego»  
Вацлава з Олеська в рецепції західнослов’ян-
ських учених XIX ст. // Проблеми слов’яно-
знавства. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 39–46.

4. Концепційні засади передмови до збір-
ника «Pieśni polskie i ruskie ludu Galicyjskiego» 
Вацлава з Олеська // Вісник Львівського уні-
верситету. Серія філологічна. – Львів, 2007. – 
Вип. 41. – С. 88–94.

5. Проблема класифікації польських і укра-
їнських пісень у збірнику Вацлава з Олеська 

// Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2008. – 
Вип. 57. – С. 238–243.

6. Постать Вацлава з Олеська в контексті 
культурного життя Галичини поч. XIX ст. 
// Świat słowian w języku i kulturze. VI. 
Literaturoznawstwo. – Szczecin, 2005. – S. 19–23.

Набок M. M. Українські народні думи: 
типологія героя і особливості національ-
ного характеру. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук за спеціальністю 
10.01.07 – фольклористика. – Інститут мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології іме-
ні М. Рильського НАН України. – Київ, 2009.

У дисертації досліджено жанрову природу 
думового епосу, національну своєрідність ха-
рактеру епічного героя, типологію героїв дум, 
специфіку їх образотворення; також виконано 
зіставлення героїв українських народних дум 
та героїв епосів інших народів світу, визначе-
но спільні та відмінні сюжетно-композиційні 
елементи у їх творенні тощо. Також зазначено, 
що своєрідність національного характеру епіч-
ного героя дум визначається психологізмом, 
особливістю епічного і ліричного зображення, 
народною філософічністю.

Це дозволило класифікувати героїв укра-
їнських народних дум на п’ять типів: 1) пер-
вісно-поетичний; 2) епічний тип лірико-
драматичного характеру; 3) епічно-героїчний; 
4) родинно-побутовий; 5) комедійно-сатирич-
ний. Характер взаємозв’язків зі світом для 
первісно-поетичного типу героя вказує на його 
споглядально-асоціативний спосіб мислен-
ня, глибоко закорінений у звичаєву культуру 
українського народу. Особливості характеру 
лірико-драматичного типу героя зображе-
ні у зв’язку з його суб’єктивною, емоційною, 
ідейно-естетичною оцінкою дійсності. Для 
епічно-героїчного типу героя світ, у якому 
він живе, – це світ слави, козацької честі та 
гідності, державотворчих прагнень. Героїчне 
в характері героя визначається тим, наскіль-
ки глибокий його зв’язок із народом, адже 
герой епічно-героїчного типу – носій кодексу 
лицарської честі. Характер взаємозв’язків зі 
світом для родинно-побутового типу героя не 
визначається лише побутовим фактором. Це 
гармонійна особа, в якої внутрішній світ фор-
мується на основі емоційної, світоглядної сто-
рін її характеру. Для комедійно-сатиричного 
типу героя дум характерне порушення ним 
правил суспільної моралі, тому тип цього ге-
роя зображено іронічно, висміюються його дії 
і вчинки.

Питання типології епічного героя відкриває 
широкі можливості дослідження національної 
своєрідності психологізму українських народ-
них дум, проблем духовності українського на-
роду, особливостей національного характеру, 

О Г Л я Д И  Н А У К О В И Х  В И Д А Н Ь
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міжжанрових зв’язків українських народних 
дум та їх типологічного вивчення з епосами 
інших народів.

П у б л і к а ц і ї:
1. Штрихи до характеристики світогляду 

героїв українських народних дум // Народна 
творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 95–
102.

2. Національний характер як форма буття 
етносу в українських народних думах // Укра-
їнська література в загальноосвітній школі. – 
2003. – № 3. – С. 11–15.

3. Диспозиція «своє – чуже» як вияв націо-
нального характеру в українських народних 
думах // Дивослово. – 2003. – № 10. – С. 18–22.

4. Своєрідність епічного героя українських 
народних дум у порівнянні з епосом інших на-
родів світу // Українська література в загаль-
ноосвітній школі. – 2007. – № 6. – С. 7–10.

5. Соціально-побутовий тип епічного героя 
українських народних дум і питання станов-
лення національної духовності на сучасному 
етапі утвердження української державності // 
Матеріали до української етнології: 3б. наук. 
пр. – Вип. 6 (9). – К., 2007. – С. 231–235.

6. Жанрова природа народних дум та націо-
нальна своєрідність епічного героя // Укра-
їнська мова й література в середніх школах, 
гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 2. 
– С. 68–74.

7. «Українські записи» П. Мартиновича і пи-
тання дослідження українських народних дум 
// Вивчаємо українську мову та літературу. – 
2007. – № 16 (128), червень. – С. 9–12.

8. Кобзарі та лірники як творці і виконавці 
українських народних дум // Тези Міжнарсд. 
наук. конф. «Європейське мистецтво на зламі 
століть: минуле в сучасному». – Суми: Сум-
ський ДНУ ім. А. Макаренка, 2007. – С. 20–21.

9. Лицарство і національна своєрідність ви-
шуканості та благородства духовного світу ге-
роїв українських народних дум // Берегиня. 
– 2008. – № 2. – С. 120–127.

Качмар М. Б. Українська етіологічна ле-
генда: структурно-семантичний аспект. – 
Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук за спеціальністю 
10.01.07 – фольклористика. – Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка, 2009.

Дисертація є одним із перших комплексних 
досліджень українських етіологічних легенд – 
творів про походження різноманітних об’єктів 
етноетіології. У роботі з’ясовано формо-
змістову своєрідність цих фольклорних зраз-
ків, проаналізовано сюжетно-мотивний фонд 
і закцентовано на семантичному наповненні 
центральних мотивів українських етіологіч-

них легенд. Вказано на поєднання у цих тво-
рах мотивів різного походження (міфологіч-
них, апокрифічних, соціальних). Дослідження 
засвідчує тяглість етнокультурної традиції 
на ідейно-тематичному та формотворчому 
рівнях. Актуальність етіологічних легенд за-
безпечують збереження вірувань і здатність 
сюжетно-мотивного фонду змінюватися відпо-
відно до часових вимог.

П у б л і к а ц і ї:
1. Першоакт світотворення в етіологічних 

легендах // Література. Фольклор. Проблеми 
поетики: Збірник наукових праць. – К., 2009. – 
Вип. 31. – С. 192–201.

2. Етіологічна легенда: до проблеми терміна 
// Література. Фольклор. Проблеми поетики: 
Збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 32. – 
С. 178–184.

3. Культурологічні мотиви українських еті-
ологічних легенд // Народознавчі зошити. – 
2009. – № 1–2. – С. 174–183.

4. Семантика антропогонічних мотивів 
українських етіологічних легенд // Мандрі-
вець: Всеукраїнський науковий журнал. – 2009. 
– № 4. – С. 61–65.

Романенко Л. В. Устим Кармалюк як іс-
торична постать в українській літературі 
та фольклорі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 
10.01.01 – українська література. – Київський 
національний університет імені Тараса Шев-
ченка, 2008.

Дисертацію присвячено дослідженню мис-
тецької концепції діяльності Устима Карма-
люка в українській літературі та фольклорі, 
вивченню художньо-естетичних особливостей 
творів цієї тематики, що побачили світ упро-
довж ХІХ–ХХІ ст.

У роботі осмислено вплив української, ро-
сійської, польської та радянської історіографій 
на художню творчість про виступи поділь-
ского месника, визначено ідейно-естетичну 
роль історичних документів у мистецькому 
моделюванні подій. Дисертантка з’ясувала 
місце Кармалюкових виступів як однієї з форм 
державницьких змагань українського народу 
в історичному поступуванні етносу та особ-
ливості художньо-образного її втілення в літе-
ратурі і фольклорі, обґрунтувала місце і роль 
фольклорної та літературної кармалюкіани в 
національному мистецькому процесі.

П у б л і к а ц і ї: 
1. Роман Василя Кучера «Устим Кармалюк» 

(до питання про джерела твору) // Наука і су-
часність. Зб. наук. праць Національного педа-
гогічного університету імені М. П. Драгомано-
ва. – К.: Логос, 2002. – Т. ХХХІ. – С. 228–234.
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2. Ватажок народних месників Устим Карма-
люк: фольклорні та літературні інтерпретації 
постаті // Наука і сучасність. Зб. наук. праць 
Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова. – К.: Логос, 2002. – 
Т. ХХХІІІ. – С. 221–227.

3. Інтерпретація постаті Устима Кармалюка 
в українському фольклорі (на матеріалі пісен-
них зразків) // Наука і сучасність. Зб. наук. 
праць Національного педагогічного універси-
тету імені М. П. Драгоманова. – К.: Логос, 2003. 
– Т. ХLІ. – С. 267–276.

4. Художня рецепція постаті Устима Карма-
люка в українській драматургії // Література. 
Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. 
– Вип. 22, ч. 2. – К.: Акцент, 2005. – С. 445–453.

5. Інтерпретація постаті Устима Кармалюка 
в українських легендах і переказах // Україн-
ська культура: питання історії, теорії, методи-
ки. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової 
конференції студентів і молодих учених: У 2 ч. 
– Ч. 1/ Упоряд. І. Цуркан. – Херсон: Видавни-
цтво ХДУ, 2005. – С. 150–153.

6. «Я вийшов у темну ніч із маленьким ка-
ганцем...» (Постать народного героя в драмі 
Л. Старицької-Черняхівської «Розбійник Кар-
мелюк») // Східнослов’янська філологія: Зб. 
наук. праць. – Горлівка: Видавництво ГДППМ, 
2006. – Вип. 8. Літературознавство. – С. 96–103.

7. Втілення визвольних змагань під про-
водом Устима Кармалюка у творчості поетів 
першої половини ХХ століття // Матеріали 
Х підсумкової науково-практичної конфе-
ренції викладачів МДГУ: Зб. наук. праць / За 
ред. К. Балабанова. – Маріуполь: МДГУ, 2008. 
– С. 218–220.

Логвіненко Н. М. Вивчення фольклор-
них джерел творчості українських пись-
менників на уроках української літерату-
ри в 10–11 класах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук за спеціальністю 
13.00.02 – теорія і методика навчання (україн-
ська література). – Інститут педагогіки АПН 
України. – К., 2009.

У дисертації представлено теоретично об-
ґрунтовану й експериментально перевірену 
методику вивчення фольклорних джерел твор-
чості українських письменників на уроках укра-
їнської літератури в 10–11 класах. Її особливості 
полягають у використанні розробленої вченими-
фольклористами методики елементарного роз-
пізнавання в літературному творі уснопоетичних 
за походженням елементів, яка визначає послі-
довність виконання певних завдань, що творчо 
реалізуються під час пошуково-дослідницької 
діяльності старшокласників.

Особливості сприймання творів мистецтва 

слова старшокласниками, їхнє вміння спілкува-
тися з художнім твором дотримані дисертант-
кою під час організації аналізу літературного 
тексту. Він забезпечувався передусім застосу-
ванням різних методів і прийомів читання ху-
дожнього твору як основи літературної освіти 
на всіх етапах, що сприяло оволодінню вміння-
ми виокремлювати фольклорний елемент, по-
рівнювати усний об’єкт рецепції з авторським, 
коментувати його роль у контексті цілого, ви-
значати проблематику прочитаного, витоки 
художньо-естетичного світу майстрів слова.

Доведено, що розроблена методика вивчен-
ня фольклоризму художньої літератури перед-
бачає засвоєння відомостей про фольклорні 
джерела творчості українських письменників 
як теоретико-літературне поняття й форму-
вання на їх основі аналітичних умінь, погли-
блення й розширення знань старшокласників 
про історію національної літератури, розкрит-
тя своєрідності народнопоетичної творчості як 
ідейно-художньої основи не тільки літератур-
ної творчості, а й усієї української культури.

П у б л і к а ц і ї: 
1. Програма з української літератури для 

середньої загальноосвітньої школи з україн-
ською і російською мовами навчання. Проект 
// Українська література в загальноосвітній 
школі. – 2002. – № 5. – С. 32–53.

2. «Криниця та з чудовими струями – То 
люду мого дух…» // Ми є. Були. І будем ми! 
Виховання національної самосвідомості учнів 
засобами художньої літератури: навч.-метод. 
посіб. – К.: Ленвіт, 2003. – С. 28–47.

3. Педагогічна цінність фольклору // Вісник 
Глухівського державного педагогічного уні-
верситету. Серія: Педагогічні науки.– Глухів: 
ГДПУ, 2003. – Вип. 3. – С. 60–63.

4. Роль і місце фольклору в літературній 
освіті школярів // Українська література в за-
гальноосвітній школі. – 2004. – № 2. – С. 6–14.

5. Фольклорні мотиви у повісті М. Коцюбин-
ського «Тіні забутих предків». Урок – заочна 
мандрівка по Гуцульщині. 10 клас // Укра-
їнська література в загальноосвітній школі. – 
2004. – № 10. – С. 24–29.

6. Казка кличе у мандри. Урок-бесіда з поза-
класного читання за повістю О. Бердника «Хто 
зважиться – вогняним наречеться». 6 клас // 
Всесвітня література та культура: пригоди та 
фантастика. – 2005. – № 4. – С. 28–36.

7. Уроки Маминої казки. Урок-бесіда з по-
закласного читання за повістю О. Бердника 
«Мати». 7 клас // Українська література в за-
гальноосвітній школі. – 2005. – № 10. – С. 29–
32.

8. Вивчення фольклорних джерел ранніх 
творів Павла Тичини. 5 клас // Українська 
література в загальноосвітній школі. – 2006. – 
№ 3. – С. 28–32.
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9. «Я вибираю красу…» Вивчення фоль-
клорних джерел творів О. Довженка. 7 клас // 
Українська література в загальноосвітній шко-
лі. – 2006. – № 10. – С. 41–46.

10. Розвиток мовної особистості під час 
опрацювання фольклорних джерел творчості 
українських письменників // Проблеми фор-
мування мовної особистості учнів середніх за-
гальноосвітніх закладів: Зб. наук. праць. – Рів-
не, 2006. – С. 262–267.

11. Застосування частково-пошукового мето-
ду під час аналізу фольклорних джерел творів 
українських письменників // Гуманітарний 
вісник Державного вищого навчального за-
кладу «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Ско-
вороди»: Наук.-теор. зб. – Тернопіль: Астон, 
2006. – Вип. 8. – С. 106–114.

12. «Казка – вічний заповіт народу від по-
коління до покоління» (Фольклорні джерела 
творів Олеся Бердника) // Літературознав-
чі студії. – К.: ВПЦ «Київський університет», 
2006. – Вип. 15. – С. 62–67.

13. «Як купала мене мати у любистку…» 
Вплив української усної поезії на становлення 
й розвиток поетичного обдарування Тодося 
Осьмачки. 8 клас // Українська література в за-
гальноосвітній школі. – 2007. – № 1. – С. 23–30.

14. Пошуково-дослідницька робота на уро-
ках української літератури – один із шляхів 
розвитку інтелектуальних здібностей учнів 
// Актуальні проблеми філології та перекла-
дознавства: Зб. наук. праць. – Хмельницький: 
ХНУ, 2007. – Ч. ІІ, вип. 3. – С. 3–5.

15. Українська література: Зб. тестових зав-
дань. – К.: Грамота, 2008. – С. 12–28.

16. Український образ світу у творчості 
Богдана-Ігоря Антонича // Українська літе-
ратура в загальноосвітній школі. – 2008. – № 3. 
– С. 19–25.

17. Український образ світу у творчості 
Богдана-Ігоря Антонича (продовження) // 
Українська література в загальноосвітній шко-
лі. – 2008. – № 4. – С. 7–10.

Смазнова О. Ф. Миф как этос культуры 
в России XIX–XX веков. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени 
доктора философских наук по специальности 
24.00.01 – теория и история культуры (фило-
софские науки). – Великий Новгород: Новго-
родский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого, 2009.

В диссертационной работе исследовано 
структуру и генезис мифа как этоса культуры 
на примере России XIX–XX веков. Работа на-
правлена на изучение мифотворчества в его 
культурной универсальности. Исходной 
точкой исследования является установление 

дефиниции мифического. Это открывает 
возможности обнаружения мифического не 
только и не столько в мифологии (мифичес-
кой речи), но и в системе культурных инсти-
тутов, индивидуального и коллективного 
поведения и явлениях коллективного созна-
ния. Автор проанализировал опыт изучения 
мифотворчества в современном гуманитар-
ном познании, обосновав преимущества 
этикоцентричного подхода, позволяющего 
выявить единство мифического в много-
образии его тематизаций, описал феномены 
мифической речи как формы индивидуаль-
ного мифотворчества, представив методоло-
гию их интерпретации и идентификации; 
раскрыл понятие «нативного мифа» как 
формальной этико-темпоральной структуры 
коллективного опыта, организующей способ 
жизни культурной эпохи, а также исследо-
вал темпоральность мифического, обосновав 
роль мифотворчества как источника инди-
видуального способа временения и коллек-
тивной культурной традиции. В работе так-
же обосновано методологию исследования 
нативного мифа, установив возможности 
использования идеально-типического ана-
лиза в изучении коллективного мифотворче-
ства, исследовано генезис мифа как формы 
культуры, раскрыв диалектику индивидуаль-
ного и коллективного в мифотворчестве на 
примере русской культуры XIX – начала XX 
века. В качестве элемента диалектики мифа 
рассмотрен процесс объективации (идеоло-
гизации) этико-темпоральной доминанты 
коллективного сознания в России XX века, 
изучив институционализацию мифического 
в правовой культуре, образовательной прак-
тике, социально-политическом и повсед-
невном дискурсе и символике. Кроме того, 
проанализированы место и роль мифическо-
го в обществах, переживающих кризис кол-
лективного мифотворчества на примере Рос-
сии рубежа XX–XXI веков, выявляя причины 
демифизации современной культуры.

Концептуально выверенная трактовка кол-
лективного мифического и описание про-
цессов мифотворчества, данное в работе, 
открывает новые возможности изучения со-
временного мифического и его роли в куль-
туре. В исследовании мифоидов как рассказов 
или образов, наделяемых персональным ми-
фическим смыслом, создаваемых в индиви-
дуальном мифотворческом акте и способных 
обретать надындивидуальное культурное 
значение, открывается богатейшая междис-
циплинарная предметность мифоведения, 
располагающаяся на границах философии, 
культурологии, социальной истории, социо-
логии, искусствоведения и филологии. Не ме-
нее плодотворным направлением выступает 
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изучение коллективно-мифического плас-
та культуры: должно быть продолжено 
идеально-типическое исследование нативных 
мифов как парадигм временения и конкретно-
исторических форм латентной императивнос-
ти, в том числе с использованием возможнос-
тей компаративного анализа.
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Танасій Іванович КОЛОТИЛО 
(1952–2009)

12 жовтня 2009 р. на 57 році життя раптово помер Танасій Іванович Колотило, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, завідувач навчально-
наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного універси-
тету імені Івана Огієнка. Т. Колотило був непересічною особистістю, прекрасним 
знавцем усної народної словесності, постаттю, яку знали в наукових колах Украї-
ни. Працюючи тривалий час в університеті, прищеплював любов до рідного слова 
своїм учням і послідовникам. Справою всього його життя було записування та до-
слідження українського фольклору, зокрема перлин Подільського регіону.

Т. Колотило народився 18 жовтня 1952 р. у селі Черепківці Глибоцького району 
Чернівецької області. Після закінчення Чернівецького державного університету 
імені Юрія Федьковича 1979 р., отримавши кваліфікацію філолога, розпочав педа-
гогічну діяльність на посаді вчителя української мови і літератури в Чортківській 
школі № 4 на Тернопільщині. Згодом 1982 р. на конкурсній основі був обраний на 
посаду асистента кафедри української літератури Кам’янець-Подільського педін-
ституту імені В. Затонського, де викладав курс народознавства. Багато працював, 
самовдосконалював та збагачував себе новими знаннями з усної народної сло-
весності, українського народознавства і давньої української літератури. У 1985 р. 
пройшов повний курс підвищення кваліфікації викладачів у Львівському держав-
ному університеті імені Івана Франка зі спеціальності «українська література».

20 жовтня 1987 р. Т. Колотило вступив до аспірантури Інституту мистецтво-
знавства, фольклору та етнографії імені М. Т. Рильського АН УРСР зі спеціаль-
ності 10.01.09 – «фольклористика». З того часу його наукова діяльність була тісно 
пов’язана з цією науковою установою. У період навчання працював в архівних 
фондах і бібліотеках Києва, Чернігова, Ленінграда. У навчанні зарекомендував 
себе здібним аспірантом, про що свідчить успішний захист 1991 р. кандидатської 
дисертації на тему «Українська народна пісенна алегорія», яка вийшла друком в 
формі монографії лише в січні 2009 р.1. У цій книзі автор узагальнив спостережен-
ня над теоретичними аспектами традиційної пісенної алегорії як стилістичного 
засобу народнопоетичного світогляду. Наукова праця складається із чотирьох роз-
ділів: «Біля джерел народнопісенної алегорії», «Алегорична пісня у системі жан-
рів усної народної поезії», «Тематичне розмаїття алегоричних пісень», «Особли-
вості поетики українських народних алегоричних пісень». Т. Колотило здійснив 
послідовний, аргументований і цікавий аналіз, що спрямований на виявлення 
проблемно-тематичної і жанрово-стильової своєрідності фольклорних творів. Ха-
рактерною ознакою цієї праці є органічне поєднання теоретичних узагальнень і 
наукових висновків із переконливою аргументацією і документально підтвердже-
ними матеріалами експедиційно-польових записів із рукописних фондів ІМФЕ 
імені М. Т. Рильського НАН України. 

1 Колотило Т. Українська народна пісенна алегорія: Фольклористична монографія. – Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 184 с.

in memoria
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У період з 1984 по 1991 рр. виходить понад двадцять наукових праць Т. Колоти-
ла, серед яких – підготований у співавторстві методичний посібник для студентів 
заочної форми навчання «Плани практичних занять з української літератури для 
підготовчого відділення (заочна форма навчання)»2, низка наукових статей і допо-
відей, окремі з яких стосуються фольклористично-етнографічного вивчення По-
ділля, як-от: «Деякі особливості російського фольклору Поділля»3, «Відображення 
деяких повір’їв подолян у фольклорі і художній літературі»4 та ін.

Під час навчання в аспірантурі Т. Колотило зібрав і впорядкував збірник укра-
їнських народних алегоричних пісень «Чи я в лузі не калина була», що вийшов у 
світ 1991 р. Автор передмови до цієї книги А. Добрянський дав високу оцінку книзі, 
зазначивши, що «упорядник збірки фольклорист Танасій Колотило вперше під-
готував до видання українські алегоричні пісні»5. У виданні вміщено сто відомих і 
маловідомих різножанрових фольклорних текстів ліричної, баладної та обрядової 
пісенності. Більшість творів, як зазначає упорядник, подано за записами М. Макси-
мовича, О. Гулака-Артемовського, О. Потебні, М. Гоголя, Б. Грінченка, М. Павлика, 
Є. Ярошинської та ін. У книзі Т. Колотило опублікував пісню «Дуб на дуба похи-
ливси», яку записав від діда Василя Колотила в рідному селі Черепківці6, а також 
варіанти відомих подільських народних пісень «Ой полола орличка лободу»7 та 
«Ой у лісі при горісі»8. Переважну більшість творів подано з нотними транскрипці-
ями. Наприкінці 80-х – на початку 1990 рр. учений опублікував у різних виданнях 
України цикл статей, що стосуються проблем дослідження алегорії9.

Значний вплив на формування світогляду Т. Колотила як науковця мало спіл-
кування з його науковим керівником М. Пазяком, а також із провідними на той 
час українськими вченими-фольклористами: О. Деєм, Л. Дунаєвською, а також 
М. Дмитренком та ін. Перейнявши досвід у своїх старших колег і здобувши влас-
ний, молодий дослідник поставив за мету розпочати вивчення та збирання усної 
народної словесності рідного регіону Поділля. З того часу вся його наукова та пе-
дагогічна діяльність була зосереджена на Подільському краї. 

Працюючи в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті, 
за підтримки ректора А. Копилова у період з 1991 по 1996 рр. вчений доклав чи-
мало зусиль до оформлення експозиції кабінету народознавства, який 18 жовтня 
1996 р. було реорганізовано в навчально-наукову лабораторію етнології. З 1992 р. 
Т. Колотило здійснює систематичні польові експедиційні дослідження, до яких 
залучає студентів-філологів навчального закладу. У 1992–2009 рр. було здійснено 
сімнадцять польових експедиційних виїздів. Під керівництвом цього науковця 
навчально-наукова лабораторія досягла значних успіхів у збиранні та досліджен-
ні фольклорно-етнографічного матеріалу. Працівники лабораторії під керівни-

2 Колотило Т., Дмитрієв С. Плани практичних занять з української літератури для підготовчого відді-
лення (заочна форма навчання): Методичний посібник. – Кам’янець-Подільський, 1984. – 35 с.
3 Колотило Т. Деякі особливості російського фольклору Поділля // Проблеми етнографії Поділля: Тези 
доп. наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 1986. – С. 165–167.
4 Колотило Т., Абдулаєв А. Відображення деяких повір’їв подолян у фольклорі і художній літературі  
// Проблеми етнографії Поділля: Тези доп. наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 1987. – С. 45–47.
5 Чи я в лузі не калина була: Українські народні алегоричні пісні / Упоряд. та примітки Т. Колотила; 
вступ. сл. А. Добрянського. – К.: Веселка, 1991. – 182 с.
6 Там само. – С. 171.
7 Там само. – С. 77.
8 Там само. – С. 101.
9 Колотило Т. Алегорія у системі художнього пізнання // Українське літературознавство: Республікан-
ський міжвузівський наук. збірник. – Львів, 1987. – Вип. 49. – С. 37–45; Колотило Т. Збирання і вивчення 
українських народних алегоричних пісень // Науково-практична конференція збирачів фольклору. 
– Кіровоград, 1988. – Ч. ІІ. – С. 79–80; Колотило Т. Особливості поетичної структури алегоричної пісні  
// Народна творчість та етнографія. – 1990. – С. 41–46.
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цтвом Т. Колотила беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних на-
укових конференціях і форумах.

Наступний період у житті Т. Колотила, уже досвідченого вченого-фольклориста 
і краєзнавця, припадає на 1993–2009 рр. До наукового доробку того часу ввійшли 
численні праці з давньої української літератури10, української фольклористики та 
народознавства11. Всього з-під пера вченого вийшло у світ близько сімдесяти трьох 
наукових робіт. 

Т. Колотило був добре обізнаний із маловідомими фактами з історії україн-
ської фольклористики XІX – початку ХХІ ст., підтримував тісну наукову співпрацю 
з багатьма відомими науковцями ще від часу навчання в аспірантурі у Києві. Чи-
мало праці він приділив копіткій роботі зі створення архівних фондів навчально-
наукової лабораторії етнології при Кам’янець-Подільському національному уні-
верситеті імені Івана Огієнка, де було нагромаджено багатий і цінний матеріал 
про духовну культуру та народний побут Поділля. Однією з останніх праць Т. Ко-
лотила став упорядкований ним збірник намогильних написів Поділля12.

Тяжко хворіючи, Т. Колотило до останнього часу працював над укладанням 
збірника «Пісенні жарти з Поділля», до якого ввійшло понад 500 текстів у власних 
записах дослідника. На жаль, повною мірою зреалізувати свої творчі ідеї та заду-
ми йому перешкодила передчасна смерть. Ректор Кам’янець-Подільського наці-
онального університету імені Івана Огієнка О. Завальнюк у своєму посмертному 
слові високо оцінив творчі здобутки вченого, наголосивши, що Т. Колотило «був 
справжнім поборником національної ідеї, звитяги, патріот і просто людина, яка 
намагалася відшукати частку своєї душі у науці…».

В’ячеслав ШЕВЧУК,
викладач Кам’янець-Подільського  

національного університету
імені Івана Огієнка

10 Колотило Т. Іван Огієнко про виникнення письма у слов’ян // Духовна і науково-педагогічна ді-
яльність І. І. Огієнка в контексті українського національного відродження (до 100-річчя від дня на-
родження): Тези доп. – Кам’янець-Подільський, 1992. – С. 120–122; Колотило Т. Мелетій Смотрицький 
– поборник єднань народних // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: 
Філологічні науки.– Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип. 11. – Т. 2. – С. 347–351; Давня українська лі-
тература: Методично-хрестоматійний посібник для практичних занять з курсу «Історія української 
літератури Х–XVIII ст.» / Авт.-упорядник Т. Колотило, О. Рарицький. – Кам’янець-Подільський, 2005. 
– 204 с.
11 Колотило Т., Щегельський В. Сучасне вивчення культових споруд Поділля у світлі традицій Ю. Сіцін-
ського // Юхим Сіцінський в історії та культурі Поділля: Збірник наукових праць за підсумками Все-
української науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 113–119; Колотило Т. 
Про засуху в етнобаченні подолян // Берегиня. – 2006. – № 3. – С. 31–48; Колотило Т. Про одолян-зілля 
у світоглядності подільського етнорегіону // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наук. праць: 
Матеріали сьомого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено  
90-річчю Кам’янець-Подільского національного університету». – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. ІІ. 
– С. 356–363.
12 Народні намогильні написи-посвяти з Поділля // Матеріали навчально-наукової лабораторії ет-
нології Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету / Упорядник Т. Колотило.– 
Кам’янець-Подільский, 2001. – Вип. 1. – 256 с.
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