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Вступ

Для самоусвідомлення кожна нація повинна не лише засвоїти, 
а й осмислити власну етнокультуру, вікові традиції якої формують 
неповторний світ національної ментальності, насамперед виражений 
у мові народу. Саме крізь призму рідної мови навколишній світ 
сприймається тією чи іншою національною лінгвоспільнотою, 
і саме мовні засоби експлікують специфічність способу мислення, 
поведінки і реакції на події  представників різних етносів, окреслюючи 
в такий спосіб їхню лінгвоментальну самобутність. Під національною 
лінгвоментальністю ми розуміємо вербальну кодифікацію українським 
народом картини світу, що збереглася і дійшла до наших часів в 
обрядах календарного циклу та в системі родинних обрядів, які в 
цілому утворюють гетерогенний феномен обрядового дискурсу, 
виокремлюваний науковцями за критерієм комунікативної тональності 
[203].

Багато вчених звертали свою увагу на природу, джерела й структуру 
обрядового дискурсу як такого, що утворює фундаментальне підґрунтя 
національного світобачення, виявляючи філософське, культурологічне, 
історичне коріння усвідомлення себе у Всесвіті. Етнографи, народознавці 
виокремили й описали українські річні (календарні) та родинні (сімейні) 
обряди, які досліджували у ХІХ-ХХ  ст. М. Костомаров, С. Килимник, 
З. Кузеля, М. Максимович, О. Потебня, М. Сумцов, П. Чубинський, 
Х. Ящуржинський та інші. Серед сучасних науковців обряди вивчали 
В. Борисенко, О. Боряк, Н. Здоровега, С. Мишанич, В. Давидюк, 
О. Кондратович та багато інших. Фольклористи зосереджували увагу 
на описі обрядових пісень, поділяючи їх на календарно-обрядові 
та родинно-обрядові [див. 465, с. 279; 308], висвітленні складників 
обрядових дій, описі їхніх особливостей тощо. Інтерес до вивчення 
обрядових текстів серед фольклористів, етнографів, істориків, 
літературознавців, лінгвістів не зникає і зараз. Зокрема, календарній і 
весільній обрядовості українців було присвячено низку різноманітних 
наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів, наприклад, майже 
щороку на базі ОНУ ім. І. І. Мечникова проводяться Міжнародні 
конференції «Одеські етнографічні читання» (2010, 2011 р.р.). 

Очевидно, що обряд впливає на учасників і гостей тієї чи іншої 
події, якій він присвячений, кількома чинниками. Мається на увазі 
комбінований вплив не лише ритмікою музики та співами, а й усім 
комплексом ритуалів і синкретичних символів, що розглядаються нами 
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як семіотичний код національної культури. Такий вплив різних чинників, 
наявних в обряді, називається синергія (від гр. Synergeia у значенні 
спільна дія, взаємодія).

Сучасна україністика скерована на дослідження  синергетики 
мови [36] та синергетики дискурсу [387, с. 211], проте синергетичний 
підхід до опису національної обрядовості у всьому спектрі її виявлень 
(вербальних, акціональних, предметних) ще не привертав увагу 
вітчизняних учених, що увиразнює наукову релевантність обраної 
автором проблематики.

Обрядовий дискурс у нашому розумінні – це, насамперед, замкнена 
комунікативна ситуація або подія [387, с. 120]. Всі учасники обряду-
дискурсу є комунікантами, які спілкуються не лише між собою, а й із 
вищими надприродними силами, з якими вони об’єднані ідеєю вічного 
коловороту життя і смерті. Особливість комунікації в обрядовому 
дискурсі полягає в тому, що в основі спілкування лежить система 
синкретичних символів (вербальних, акціональних, предметних), 
значення яких протягом часу або трансформувалось, або зовсім забулося. 
Так, на шляху вічного кола життя і смерті  найнебезпечнішими для 
людей вважалися моменти переходу від одного стану до іншого. Отже, 
основним завданням учасників комунікації в обрядовому дискурсі було 
таке: в календарних, або річних, обрядах – вплинути на сили природи, 
умилостивити їх, допомогти перейти від однієї пори року до іншої, 
щоб забезпечити гарний врожай, здоров’я й добробут родині тощо. 
Сімейні обряди як обряди переходу об’єднує важлива подія в родині: 
народження нового члена сім’ї, що приходить у цей світ від померлих 
предків; весілля як перехід чоловіка і жінки в інший соціальний стан для 
продовження роду і смерть як перехід у життя в потойбіччі.

Обрядовий дискурс можна розглядати і як зв’язний текст [387, с. 120], 
що, на нашу думку, більше, ніж будь-який інший текст, занурений у 
закони буття далеких предків. Особливістю традиційного обрядового 
синкретичного тексту є те, що він, по-перше, складається з різної 
кількості частин – ритуалів, по-друге, не створюється в процесі 
спілкування, а відтворюється. Але в результаті довготривалого існування 
традиційної культури відтворення обрядових текстів зазнавало постійних 
трансформацій, нашарувань регіональних особливостей. 

Обрядовий дискурс-текст віддзеркалює конкретні події, пов’язані з 
поняттями часу і простору. Ритуали в обряді як комунікативній ситуації 
розтягуються в часі від декількох днів (від пологів до ритуалу зливки в 
обряді народин) до декількох тижнів (сватання і саме весілля). Простір 
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може бути закритим місцем проведення ритуалу (хата або дім нареченої 
чи нареченого, двір,  комора, сіни тощо) або відкритим (вулиця, поле, 
ліс, дорога тощо).

Обрядовий дискурс як зв’язний текст репрезентує певні ознаки 
лінгвоментальності українського етносу, що виражаються й символічним 
кодом української традиційної культури. Обряд як подія протиставляється 
сірій повсякденності, він виходить поза рамки звичного. В цьому сенсі 
обряд пов’язаний із сакральністю в широкому архаїчному контексті, «з 
прадавніми екзистенційними ситуаціями людського світовідношення як 
святовідношення». У людському житті архаїчно-сакральне виявляється 
у вигляді екстремальних ситуацій, які  віддзеркалюються в обрядах: 
«Сакральне в обряді досягається через культурну трансгресію, тобто 
граничне переступання, що здійснюється в ім’я духовного оновлення і 
самозбереження» [259, с. 76-79].

Обрядова комунікативна ситуація може розглядатися як феномен 
мовленнєвого впливу, що привертає увагу сучасних дослідників в 
плані вивчення цього явища як домінанти комунікативної сугестії, 
сакралізованості тощо [202, с. 324].

Отже, обрядовий дискурс як складний полівимірний комунікативний 
феномен виявляє психо- і лінгвоментальні основи національної 
концептосфери і привертає увагу вчених можливістю його багаторівневої 
реконструкції.

Мета нашого дослідження – розглянувши в складі системи 
національної української лінгвоментальності обрядовий дискурс, якому 
властиві сакральність і сугестивність, дослідити його символіку як 
культурний код нації у межах запропонованого автором нового наукового 
напряму – лінгвістичної симвології.

Сформульована мета передбачає необхідність вирішення таких 
завдань:

 – фундаменталізувати традиційний зв’язок мови і мислення;
– унаочнити природну єдність і неподільність мови, мислення і 
духовності; 
– проаналізувати обрядовий дискурс як складову частину 
національної української лінгвоментальності у всьому спектрі його 
фундаментальних ознак;
– виявити особливості предметної, акціональної та вербальної частин 
обрядового дискурсу;
– деталізувати специфіку вербалізації обрядового дискурсу на всіх 
мовних рівнях;
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– схарактеризувати сакральність і сугестивність обрядового дискурсу 
як його функційні домінанти;
– систематизувати розуміння символу в гуманітарних науках, 
висвітлити його концептуальні ознаки і стрижневу роль у створенні 
обрядової дискурсивності;
– обґрунтувати необхідність виокремлення нового напряму – 
лінгвосимвології, деталізувати його основні завдання і положення, 
висвітлити теоретичне і практичне значення; 
– здійснити глибинний аналіз синкретичних символів обрядового 
дискурсу у всьому розмаїтті його виявів;
– встановити етимологічний базис та семантичні амплітуди 
актуальних лексем-символів в обрядовому дискурсі.

Для духовності ХХІ ст. залишається пріоритетним акцент на людсь-
ких властивостях, актуальних із прадавніх часів: любов, доброта, про-
щення кривд, працьовитість, прагнення до кращого життя, вміння 
співчувати тощо. Учасники обрядових дій демонстрували та передавали 
нащадкам саме ці основні принципи та етику як суспільного, так і родин-
ного життя, прагнення до самовдосконалення, повагу до матері, рідної 
землі та ін..                         І сьогодні, в умовах інтелектуальної інтеграції 
народів у єдиний інформаційно-культурний простір, від кожної нації 
вимагається особлива увага до своїх духовних витоків, бережне їх при-
множення та поглиблення. Відродження духовності може відбутися на 
ґрунті традиційної національної культури, основними віхами якої є сим-
воли, точніше – система національних символів, закарбованих у картині 
світу, зокрема – в українському обрядовому дискурсі.

Отже, актуальність нашого дослідження визначається тим, що, по-
перше, поняття духовність аналізується в межах наукової парадигми; це, 
у свою чергу, дає підстави фундаментальними поняттями в лінгвістиці 
вважати не діаду – мова і мислення, а тріаду – мова-духовність-мислення.

По-друге, враховуючи, що людина живе не лише у світі речей, а 
й у світі символів, які своїми значеннями репрезентують семантику 
національної культури, а в обрядовому дискурсі є знаками межі між 
цим світом і потойбіччям, проаналізувати крізь призму національної 
символіки світогляд, моральні принципи, пріоритетні властивості спад-
щини предків.  

Об’єктом нашого дослідження став феномен українського обрядового 
дискурсу із притаманною йому системою символів, які репрезентують 
специфіку національної лінгвоментальності.

OLGA
Highlight
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Предмет дослідження – функціонування полісемантичних синкретич-
них символів в українському обрядовому дискурсі, що характеризується 
рисами сакральності та сугестивності. 

Матеріалом дослідження послужили записи сімейних та календар-
них обрядів, а також обрядові пісні в записах З. Доленго-Ходаковського 
(1974 р.); Людмили Єфремової (2006 р.); Михайла Гайдая (2010 р.); 
Народні пісні Волині (2006 р.); Весільні пісні у 2-х книгах (1982 р.); 
Хрестинні пісні (2007 р.); тексти українських народних пісень, у тому 
числі голосінь, які були надруковані у періодичних виданнях ХІХ ст.. 
Загальна кількість народнопоетичних текстів – тисяча двісті пісень; 
загальна кількість виокремлених і проаналізованих символів – понад 
п’ять з половиною тисяч.

Дослідження духовної спадщини слов’ян (див. роботи О. Потебні, 
М. Сумцова, М. Толстого, С. Толстої, В. Гацак, В. Анікіна, А. Хро-
ленка, В. Жайворонка, Л. Копаниці, Н. Лисюк,  М. Маєрчик, О. Ми-
китенко, Н. Слухай та ін.) переконливо довели, що ефективним є ком-
плексне вивчення традиційної культури, яке передбачає застосування 
міждисциплінарного підходу. 

У ХХI ст. актуальним є потяг подолати штучні «бар’єри» між 
різними науками і представити гуманітарне знання в необхідній єдності, 
висвітлюючи з різних боків багатоплановість людської діяльності як 
єдиного, постійно взаємодіючого комплексу соціальних, політичних і 
культурних фактів. Важливими і своєчасними є лінгвістичні дослідження 
співвідношення мови з традиційною культурою – перш за все з фоль-
клором, який містить обрядові пісні, та народознавством, у межах якого 
вивчаються обряди. Обраний у роботі ракурс дослідження визначає 
актуальність положень інших класичних і новітніх наукових парадигм, 
серед яких на особливу увагу заслуговують ідеї психолінгвістики  щодо 
специфіки кодувально-декодувальних процесів, етнолінгвістики – 
щодо етнічної специфіки сприйняттєвих інтерпретацій, когнітивної 
лінгвістики – щодо особливостей і структури пізнавальної діяльності 
представників певної лінгвокультури, сугестивної лінгвістики й 
нейролінгвістичного програмування – щодо впливових маркерів вербаль-
них і невербальних елементів комунікації, комунікативної лінгвістики 
– щодо жанрової самобутності і комунікативних «ключів» обрядовості, 
дискурсології – щодо структурних складників дискурсивних практик 
тощо.

Природа такого складного феномену, як культурна традиція взагалі і 
обрядовий дискурс зокрема, потребують поєднання методів дослідження 
різних наукових дисциплін, що дає змогу подолати вузькість 
спеціального бачення «об’єкта» [174, с. 76].
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У процесі дослідження нами були використані традиційні лінгвістичні 
методи: описовий, зіставний, порівняльно-історичний; як допоміжні 
дослідницькі процедури ми використовували методи компонентно-
го, дистрибутивного і контекстуально-інтерпретаційного аналізів. 
Провідним методом дослідження у даній роботі є лінгвокогнітивний 
аналіз, який дає можливість підходити до інтерпретації сакрального 
тексту на основі віддзеркалення у мові онтологічного базису (тоб-
то від структури мислення – до структури мовного вираження актів 
пізнання). Такий метод зумовлений особливостями розгляду мови як 
специфічного поля особистісної проекції, в якому суб’єкт, з одного 
боку, діє у відповідності із запрограмованими знаковою системою 
(соціально закріпленими) стереотипами сприйняття світу, з іншого 
боку, – виявляє «творчу самодіяльність» і вносить у розуміння знакових 
одиниць когнітивний досвід, діючи відповідно до власних мовних та 
ментальних переконань [117].

Також застосовано низку міждисциплінарних методів. Насамперед, 
це архетипний та герменевтичний методи. Перший передбачає на 
основі домінуючих архетипів – життя / смерть, свій / чужий, чоловіче/
жіноче тощо – виокремлення синкретичних символів у структурі кожно-
го обряду і встановлення ієрархії в процесі трансформації символічного 
значення. Другий ми розуміємо як тлумачення символіки обрядового 
тексту, спрямоване на ефективність подолання відстані між фольклор-
ним текстом і сучасними адресатами. Метод систематизації обрядових 
символів допомагав сформувати систему синкретичних символів у ме-
жах українських сімейних і календарних обрядів; метод реконструкції 
етнічних стереотипів ми використовували для опису національних осо-
бливостей у традиціях українців (пор.: «Об’єктом дослідження в рамках 
культурної традиції може бути, наприклад, одна з національних про-
блем, завданням якої є реконструкція етнічних стереотипів. Останнє, як 
відомо, відображається в різноманітних культурних кодах: у фольклорній 
традиції, віруваннях, у мовній системі» [50, с. 112]). 

Сьогодні актуальним для багатьох гуманітарних  наук є поняття мета-
мова традиційної культури, про яке у свій час писала С. Толстая. У цьо-
му понятті синтезуються, по-перше, спеціальна термінологія обрядів і 
вірувань, яка називає «семіотично (культурно) значущі реалії – ритуальні 
предмети, дійових осіб, дії, властивості, функції, відношення тощо і 
яка позначає самі обряди або їх частини» [452, с. 215-216]; по-друге, 
фольклорні тексти, зокрема, обрядові пісні. Для нашого дослідження 
важливим є те, що той самий мотив у різних обрядах може бути пред-



11

ставлений засобами декількох різних кодів (предметного, акціонального, 
вербального, зображального і т. ін.), при цьому кожний код створює свій 
власний «текст», ставить свої акценти, а в сукупності вони окреслюють 
семантичне поле обряду [452, с. 223]. Це дає змогу розглядати обряди й 
у семіотичному ключі, тобто як «тексти» в широкому розумінні слова, 
але для цього необхідно подолати бар’єри, які до цього часу існують між 
етнографією, релігієзнавством, фольклористикою, етнолінгвістикою та 
іншими науками [324, с. 6]. 

Феномен символу у ХХ-ХХІ ст. привертав увагу як українських, так 
і зарубіжних дослідників (див. роботи: М. Дмитренка, В. Жайворонка, 
Н. Слухай, О. Тищенка, О. Лосєва, Ю. Лотмана, М. Толстого, С. Толстої, 
C. Хаусмана, E. Джонса, Н. Фрая та інших), які описували символ або 
у відриві від обрядового дискурсу, або без урахування його суттєвих 
ознак. З огляду на це новизна представленого дослідження полягає в 
тому, що вперше обряд розглядається комплексно: як комунікативна 
ситуація, як подія і як текст, тобто як обрядовий дискурс. Крім того, 
здійснений детальний аналіз символів та їхнього функціонування у 
межах обрядового дискурсу з притаманними йому сакральністю й 
сугестивністю дав можливість систематизувати обрядову символіку, 
з’ясувати й систематизувати полісемантику та синкретизм обрядових 
символів. Аналітична реконструкція жанрової специфіки і глибинної 
природи символа як такого створила теоретичні основи для виокремлен-
ня нового лінгвістичного наукового напряму – лінгвосимвології, у межах 
якої синтезовано релевантні положення актуальних наукових парадигм 
у їхній проекції на концептуальні положення мовознавства.

Теоретичне значення представленого дослідження полягає в тому, що 
воно сприятиме осмисленню проблеми взаємодії та взаємовпливу клю-
чових понять у лінгвістиці – мови і мислення, ролі та місця духовності 
в сучасній антропоцентричній парадигмі. Також результати виконаного 
дослідження становлять внесок у подальшу розробку теоретичних 
підвалин сучасної української мови й сугестивної лінгвістики, зокрема 
лексико-семантичних параметрів в аспекті їхньої впливової потужності; 
поглиблення положень стилістики, дискурсології у їхній проекції на 
обрядовий дискурс; фольклористики тощо. У монографії теоретично 
обґрунтовано виокремлення такого напряму, як лінгвосимвологія, в ме-
жах якого основна увага приділяється феномену символа, його значен-
ням, що реально функціонують у різного типу дискурсах. Проаналізовані 
символічні значення в обрядовому дискурсі українців збагачують уявлен-
ня про національну картину світу, що закарбована в лінгвоментальності 
українського народу.
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Практична цінність роботи визначається можливістю використо-
вувати її матеріали при викладанні як теоретичних, так і практичних 
курсів у вищій школі, зокрема таких, як вступ до мовознавства і за-
гальне мовознавство, народознавство, лексикологія, семасіологія, усна 
народна творчість, стилістика та низка відповідних спецкурсів. Отримані 
результати стануть у нагоді при укладанні словників національної 
символіки, національної обрядовості, а також прислужаться студентам 
при написанні кваліфікаційних робіт різного рівня. 

Перспективним у майбутньому в межах лінгвосимвології вважаємо 
дослідження різноманітних символічних значень, які потребують 
систематизації  та  глибинного аналізу в сучасному лінгвоментальному 
просторі, перш за все на матеріалі архаїчного, класичного і новітнього 
фольклору, який і в сьогоденні залишається духовним супутником 
української людини.

Хочу висловити щиру подяку рецензентам монографії:
Юрію Леонідовичу Мосенкісу, доктору філологічних наук, профе-

сору кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка;

Василю Михайловичу Ожогану, доктору філологічних наук, професо-
ру, завідувачу кафедри української мови, віце-президенту національного 
університету «Києво-Могилянська академія»;

Володимиру Павловичу Олексенку, доктору філологічних наук, про-
фесору, декану факультету філології та журналістики Херсонського 
державного університету.

Щиро дякую редакторові моє монографії, доктору філологічних наук, 
професору, завідувачу кафедри української мови ОНУ ім. І. І. Мечникова 
Тетяні Юріївні Ковалевській за уважне прочитання і слушні зауваження.

Вдячна всім колегам, які підтримували, допомагали, радили і кон-
сультували.
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1. Ментальний лексикон мови і традиційна народна 
культура – духовний код нації

1.1. Наукові інтерпретації духовності та ментальності

Сьогодні одне з найважливіших завдань для України – відродження 
духовності народу. Проте ця проблема є найважливішою не лише в Укра-
їні. «Сучасність потребує, – пише С. Кримський, – духовного піднесення 
всього людства, тому що XXI століття або буде століттям духовності, або 
його зовсім не буде» [233, с. 6].

Проблема бездуховності сучасного світу турбувала найкращі уми 
минулого століття. Наприклад, Рене Генон, мислитель і видатний захід-
ноєвропейський дослідник сакральної символіки ХХ ст., доволі різко 
схарактеризував сучасну цивілізацію, назвавши її «справжньою аномалі-
єю в історії», оскільки ця цивілізація, єдина серед усіх відомих людству, 
вибрала суто матеріальний вектор розвитку. Саме такий тип розвитку, 
за словами дослідника, супроводжується інтелектуальним занепадом, 
який неможливо компенсувати: тут ідеться про розмежування понять 
«інтелект» та «справжня чиста інтелектуальність», між якими в жодному 
випадку не можна поставити знак рівності, оскільки ознакою першого 
є раціоналізм у чистому вигляді, а ознакою іншого – вища логіка, яка 
бере свій початок у сяйві Логоса і розвивається завдяки досягненням 
священної науки духу. Падіння відбулося не відразу, його етапи, на думку 
Р. Генона, можна було б простежити на всьому шляху розвитку сучасної 
філософії. Саме втрата або забуття істинної інтелектуальності (тобто 
духовності) стали причиною двох хибних поглядів, які співвідносяться 
між собою і доповнюють один одного, зумовлюючи ставлення до раці-
оналізму та сентименталізму [104, с. 27].

Людей Західної Європи (східна частина цього континенту, на нашу 
думку, не є, на жаль, винятком) Р. Генон називає «істотами без традиції 
й без релігії». Як відомий дослідник езотеричної символіки древніх 
культур, справжній знавець Сходу, він писав: «Східна людина не може 
допустити й думки про соціальну організацію, яка не базується на 
традиційних принципах» [104, с. 28]. Однак, щоб відродити традицію 
(тут ми маємо на увазі традиційну культуру), «слід змінити всю сучасну 
ментальність» [104, с. 28].

Стосовно релігії французький дослідник зауважив таке: після довгих 
років «войовничого атеїзму» почала відроджуватися віра в Бога, але 
для більшої частини тих, хто називає себе віруючими, релігія є ідеєю, 
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що втратила «соковитість»: вона не має помітного впливу ні на їхнє 
мислення, ні на дії; вона начебто відділена від усього іншого їхнього 
існування. Як результат: і віруючі, і невіруючі поводяться більш-менш 
однаково; релігію зводять до моралі і розглядають як простий соціальний 
факт [104, с. 32-33].

У сучасному науковому світі, з одного боку, не може не тішити той 
факт, що природничо-технічні науки намагаються розкрити таємниці яс-
новидіння, телепатії, екстрасенсорного впливу на живу клітину, рослину, 
тварин, людей; з іншого боку, – ці та інші науки є сильними в тій частині 
інтерпретацій, де факти піддаються експериментальному дослідженню і 
відрізняються певною відтворюваністю. Але як тільки вчені стикаються 
з чимось таким, що прийнято співвідносити з певним духовним началом, 
а саме: з «Богом, Абсолютом, Інформаційним полем і таким іншим, то 
інтерпретації перестають відрізнятися доказовістю й достовірністю, 
перетворюючись у малообґрунтовані гіпотези. І тут фундаментальні 
науки пропонують, в основному, «філософствування», яке зв’язується 
докупи деякими основоположними думками езотеричного характеру» 
[490, с. 83-84].

Духовна ситуація сучасного світу, за словами С. Ключникова, міс-
тить дві тенденції, які є протилежними і борються одна з одною: по-
тяг до поверхових, чисто пародійних форм знань та буття і прагнення 
осягнути глибинну природу речей усебічно й будь-якою ціною. Автор 
звертає увагу на характерне зниження інтересу до всього серйозного й 
істинного у сфері духу і, як результат, – жорстка боротьба сакрального 
з темними силами містицизму та псевдоезотеризму, які «паразитують 
на древі істинних традицій» (мається на увазі сучасна ситуація в Росії 
– О. Я.) [201, с. 7].

Про відродження духовності в Україні протягом усіх років незалеж-
ності говорять і пишуть так багато, що дуже часто фіксуємо абсолютно 
протилежні точки зору. Так, одні вважають, що без духовного відро-
дження український народ ніколи не досягне економічного добробуту і 
національної єдності. Інші пишуть про те, що в наш час ми потребуємо 
нового розуміння сутності сучасної духовності в контексті глобалізації 
і соціоекономічних процесів, які вже охопили нашу країну.

Актуальними і сьогодні є міркування академіка В. Кременя, який 
вважає, що в сучасному житті саме економіка є суддею всіх політичних 
і соціальних проблем, усіх суперечностей; економічне мислення запо-
лонило життя людини; ринкова економіка стала основним змістом сучас-
ного прогресу, і саме вона відсунула звичні духовно-культурні цінності 
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на другий план. Сучасна людина діє в особливій економічній аурі, на яку 
вона зорієнтована і від якої вона залежить (підкреслення наше – О. Я.). 
«За таких умов, – писав В. Кремінь, – говорити у звичайних поняттях 
про якусь абстрактну людину, котра переповнена якоюсь особливою ду-
ховністю або абсолютизованою, надмірною національною специфікою, 
вже не доводиться». На арену життя виходить людина економічна – homo 
ekonomicus. Для розуміння цих процесів потрібна, на думку В. Кременя, 
нова мораль, новий спосіб мислення, потрібні нові підходи і нове осмис-
лення таких понять, як «духовність», «культура» й «освіта» [231, с. 14].

В цьому плані заслуговує на увагу позиція І. Паська. Він порівнює 
ситуацію в українській  економіці з драмою, а «наша культурна ситуація 
– то наша трагедія». Насправді, щоб вирватися з кола бідності та інших 
негараздів, «ми мусимо йти не від економіки до культури, а навпаки. 
Наше духовне оновлення є категоричним імперативом часу» [241, с. 5].

Російські науковці відверто пишуть про те, що їхня країна зазнає ін-
тенсивного духовного впливу сил темряви, які методично знищують її 
сакральну сферу: «Окультний бум та захоплення натовпу фальшивими 
містичними традиціями аж до чорної магії надають духовній атмосфері 
сучасної Росії особливих апокаліптичних відтінків» [201, с. 8]. На жаль, 
доводиться констатувати, що і в Україні на сьогодні ситуація в цьому 
плані не є кращою.

Що ж конкретно мають на увазі, коли пишуть про відродження духо-
вності? У свій час, коли М. Жулинський був головою Національної ради 
з культури і духовності при Президенті України, на питання про зміст 
слова «духовність» науковець відповів так: «Держава повинна праг-
нути до гармонізації, а для цього треба виробити комплекс моральних 
принципів...» [516, с. 17]. Такий комплекс, на нашу думку, вже давно 
виробили попередні покоління: його репрезентують прості, зрозумілі й 
актуальні слова Степана Килимника про необхідність відчути себе на-
цією, що з правіків належить до могутньої і прекрасної у своїх барвах 
європейської цивілізації; мати такі ж чесноти, які були в давнину: любов, 
висока доброта, допомога сиротам, удовам, бідним, прощення кривд; 
працьовитість, прагнення до кращого життя, співчуття в біді іншим; тре-
ба пам’ятати про основні принципи й етику родинного життя, прагнути 
до самовдосконалення [192, с. 7].

Отже, для духовності ХХІ ст., незважаючи на те, що на арену життя 
виходить homo ekonomicus, залишається пріоритетним акцент на люд-
ських властивостях. На перший погляд, усе дуже просто. Але проблема 
відродження духовності набагато складніша і лежить в іншій площині, 
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тому що сучасний інтелект практично втратив живу езотеричну глибину, 
або, іншими словами, було втрачено синтез розуму і серця [201, с. 8-9].

Сучасні вітчизняні й зарубіжні дослідження переконливо доводять: 
«Для того, щоб ідея духовного розвитку стала прийнятною для широко-
го кола людей, вона повинна мати сенс у рамках сучасного світогляду» 
[363, с. 148], тобто про духовність треба говорити мовою науки, з ура-
хуванням панівного логіцизму, і в такий спосіб впливати на свідомість 
людей, зважаючи на їхню освіту, яку здобуває або вже має більшість 
українців. Але, як справедливо констатують вітчизняні науковці, ще 
й сьогодні залишається практично не дослідженою низка аспектів, що 
складають основу структури національної свідомості, її ціннісних 
орієнтацій [241, с. 7].

Звернімося до словникових дефініцій поняття «дух» (душа) і похід-
них від нього слів – «духовний», «духовність». Головний висновок, який 
ми зробили після аналізу, такий: усі ці поняття об’єднує ототожнення 
духу (душі) і духовності з розумовою діяльністю людини, з поняття-
ми «мислення» та «свідомість» (див.: [407; 481; 506; 133, с. 503; 329, 
с. 157]).

Отже, перш ніж говорити про відродження духовності в Україні, 
необхідно по-новому осмислити такі ключові поняття, як свідомість, 
національна свідомість, самосвідомість і, нарешті, саме поняття духо-
вність. У зв’язку з цим науковцям-гуманітаріям треба долучитися до 
вироблення нової наукової теорії щодо тлумачення цих понять у рамках 
сучасного світогляду, і перші кроки в цьому напрямі вже зроблено [535].

Саме зараз, в епоху кризи, коли людство стикається з безліччю про-
блем – починаючи з особистих і закінчуючи соціальними, економічними 
та екологічними, – життєво необхідним є злиття науки і духовності. З 
цього треба починати. Та, на жаль, «антидуховність стала прихованою 
передумовою будь-якого наукового дослідження, що, зрештою, несе 
загрозу не лише кризи в науці, але й занепаду всієї цивілізації» [33, с. 
5]. Отже, бездуховність, як констатують науковці різних галузей знань, 
пронизує сучасне суспільство (і не лише в Україні!) на всіх його рівнях 
і є причиною багатьох проблем в економіці, політиці, науці та культурі. 
Відродження духовності, на нашу думку, може відбуватися в тому числі 
й на ґрунті традиційної національної культури, основними віхами якої 
є символи, точніше система національних символів, що закарбовані в 
картині світу предків, зокрема, й у мовній картині обрядових текстів.
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1.2. Джерела духовності і національної ментальності

Для відродження духовності в Україні (у першу чергу, в гуманітар-
них науках) корисними й важливими можуть бути думки письменника 
й науковця В. Буряка, який писав про те, що в умовах інтелектуальної 
інтеграції народів у єдиний інформаційно-культурний простір від кожної 
нації вимагається особлива увага до своїх духовних витоків (підкрес-
лено нами – О. Я.), бережне їх примноження та поглиблення [75, с. 3]. 
У зв’язку з цим представники гуманітарних знань, зокрема філологи 
– лінгвісти, літературознавці, фольклористи – мають звернути увагу на 
заклики науковців до вивчення національного фольклору як цілісного 
смислового утворення, як комплексу народних знань [178], що ще част-
ково зберігаються в традиційних обрядах українців (пор.: « ...основна 
частина народної творчості – це обрядова творчість» [127,  с.  8]).

Питання про необхідність вивчення народних текстів з різних позицій 
і в різних галузях знань з метою осягнення їхньої складної суті достат-
ньо гостро стоїть зараз і на міжнародному рівні [243]. Причини такого 
стану пояснюються не тільки амбіціями вчених займатися наукою зара-
ди науки. Очевидно, настав час усвідомити, що будь-яка «національна 
структура, з корінням у минулому і в традиції, володіє більшою інерцією 
й силою волі» [102, с. 17].

На жаль, ми є свідками того, як вироджується первісний обрядовий 
синкретизм у духовній українській культурі. Наведемо яскравий при-
клад: відомо, що справжньою є така веснянка, коли дівчата ходять по 
колу і, співаючи, повторюють певні рухи, яким надається значення магіч-
них. В. Давидюк засвідчує: в 30-х роках минулого століття веснянки ще 
водили, а вже від початку 50-х років дівчата просто збиралися вечорами 
на вулиці, сиділи на колодках і співали веснянок. Отже, на думку до-
слідника, втрачається основна сакральна обрядово-магічна функція цих 
творів [127, с. 13]. У такій ситуації не можна знехтувати важливою, на 
наш погляд, думкою: «Якщо народ зуміє зберегти свої церемонії, звичаї, 
обряди, побут, культуру, – то цим самим він нібито отримує можливість 
створювати свій простір, розстилати, як шатро і намет, свою землю, 
бути в собе удома» [102, с. 48]. Іншими словами, в підсвідомості нації 
нівелюється прадавній архетип «свій-чужий»: своє коріння виявляється 
настільки міцним, що дає змогу відчути себе в безпеці серед інших наці-
ональностей, зникає страх втратити рідну мову в несприятливих умовах.
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Духовність на сучасному рівні розвитку мислення (останнє – в зна-
ченні «особливість обробки індивідом будь-якої інформації») ґрун-
тується на визнанні нерозривного зв’язку сакрального і профанного 
(духовного і матеріального) в кожній значеннєвій події в житті людини. 
Підкреслюємо, сакральність у родинних та календарних обрядах (пор.: 
сакральний від лат. sacer (sacri) – священний, який стосується релігійного 
культу і ритуалу; обрядовий [403, с. 441]) прихована (закодована) в діях, 
предметах, словах. Дійти до витоків духовності в цих текстах можна у 
процесі довготривалих досліджень, підґрунтям яких, насамперед, мають 
бути роботи українських філософів, які не обійшли своєю увагою про-
блему сакральності, безпосередньо пов’язану з духовністю.

В цьому плані важливими і корисними можуть бути  ідеї та концепції 
Г. Сковороди, який є гордістю національної філософської думки. Однак 
тут є небезпека потрапити у пастку його насиченого філософського 
мислення, метафізичності його думки. Виявляється, як констатують до-
слідники спадщини Г. Сковороди, його рідко цитують. Чому? Відповідь 
дає Д. Чижевський: «ні про одного філософа у світі не висловлено таких 
розбіжних думок», тому що «твори Сковороди справляли на декого з до-
слідників враження непрохідного лісу», а може, і тому, що ми до кінця 
не усвідомили, ким він був: курйозом чи дивом в історії українського 
духу [501, с. 36-44].

Найважливішим для нас у філософії Г. Сковороди є його відкриття 
протилежностей у будь-якому дійсному бутті (в термінології мислителя 
– «антитетика»). Крім цього, він яскраво продемонстрував особливос-
ті міфологічного світосприйняття, у якому домінуючим був принцип 
коловороту. Отже, синтез наукового і міфологічного, матеріального і 
духовного ми знаходимо в парадоксально загостреній формі у філосо-
фії Г. Сковороди. Дослідження фольклорного матеріалу переконливо 
свідчить, що саме ці поняття – матеріальне і духовне – органічно поєд-
нувались у світорозумінні предків. Останні ще в епоху неоліту вважали 
смерть початком нового життя і для природи, і для людини («життя в 
смерті»), і це було доказом вічного коловороту буття.

У таких світоглядних думках збереглася прадідівська стародавня 
висока культура, глибока віра в сили живої природи, яка має душу, і це 
«підтверджує кількатисячолітнє життя нашої нації» [192, с. 7].

Г. Сковорода яскравими прикладами, в тому числі поетичними тек-
стами, демонстрував закон єдності та боротьби протилежностей, що 
пронизує всі сфери буття живої природи, частиною якої є і сама людина. 
Він писав: «У самому бутті, а не лише в нашій здібності пізнання, за-
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кладена ця подвійність; усе у світі є двобічне, все має в собі «землю», 
«земне», а також і правдиве, тобто істинне, духовне, дійсне буття, яке 
треба відкрити, «розмотати», витовкмачити, відшукати... Увесь цей світ 
тіней до останньої риси, від винограду до кропиви, від нитки до ременя, 
дістає своє існування від вищого... Усяка видимість є образ, а усякий 
образ є тіло, тінь, ідол та ніщо...». Отже, всі матеріальні образи в навко-
лишньому світі, на думку Г. Сковороди, – «ніщо», «фігури», «символи», 
лише тлінне лушпиння правди (вищої істини, тобто духовності – О. Я.), 
яка має від цього лушпиння визволитися, скинути його з себе. Г. Ско-
ворода інтуїтивно відчував, що треба не затримуватися на лушпинні, а 
розбивати його та «видирати зерно Божої сили» [цит. за 501, с. 73-74]. 
Останні слова можна сприймати як основне правило для мовознавців, які 
вивчають національні символи у традиційній культурі: за матеріальною 
звуковою оболонкою вербального символу, збереженого у мові, ховаєть-
ся сакральне «зерно Божої сили», яке ніколи не лежить на поверхні. Це 
«зерно» закрите різноманітними інформаційними нашаруваннями, що 
виникали протягом століть і зумовлені багатьма причинами. Духовне й 
невидиме буття далеких предків зазнало багатьох трансформацій, і філо-
логи, пам’ятаючи про це, повинні уважно ставитися до різних контекстів, 
у яких функціонують національні символи.

Саме у філософських поглядах Г. Сковороди виокремлюється осно-
воположний символ прадавнього духовного світу, в якому «все поверта-
ється до свого безпочаткового кінця, як у кільці, – та до безпочаткового 
початку».

Особливе значення для нас у теорії Г. Сковороди має думка про те, 
що «супроти людського тіла – сила руху зветься «думка» або «серце». 
«Назване нами око, вухо, язик, руки, ноги і все наше зовнішнє тіло саме, 
звичайно, нічого і ні в чому не вдіє. Усе воно підкорене думкам нашим» 
[398, с. 105]. Отже, дії, вчинки людини підпорядковані свідомості, що 
сприймає інформацію з навколишнього світу, обробляє її в процесі 
мислення залежно від індивідуальних можливостей та діючих (або не 
діючих) етичних норм у суспільстві: у первісних колективах цей процес 
був під суворим контролем, який здійснювався в тому числі й під час 
родинних та календарних обрядів.

З філософії Г. Сковороди стає очевидним: 1) людина як частина «ви-
димого» світу має матеріальну оболонку – тлінне тіло, що підкорюється 
духу, душі, внутрішньому світу; 2) невидимий світ набагато важливіший 
за видимий матеріальний, бо він має тісний зв’язок із мисленнєвою ді-
яльністю людини; 3) така діяльність творить мислеформи й мислеобрази, 
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які через Бога, або всесвітній Розум, матеріалізуються у нашому житті. 
Звернемося до слів самого філософа: «Прадіди звали Бога світовим 
розумом. Але вони мали й інші імена для нього. Наприклад – природа. 
Буття речей. Вічність. Доля. Необхідність. Фортуна й т. д. А в християн 
його головні імена такі: Дух. Господь. Отець. Розум. Правда. Останні  
два імені є, як здається, ліпші, ніж інші, бо розум зовсім нематеріаль-
ний, а правда через її вічне існування цілком протилежна непостійній 
матерії...» [цит. за 501, с. 176]. Пізніше, як зауважує Д. Чижевський, 
Сковорода називав Бога залюбки «Природа», і вжиток цього слова він 
із задоволенням обґрунтував [там само].

Національна духовність українців тісно пов’язана з філософією 
Г. Сковороди. Актуальними і своєчасними, важливими і необхідними для 
сучасних науковців є такі слова філософа: «Природа перевищує науку. 
(Вона) – найкращий учитель» [397, с. 452].

Глибинні архетипні уявлення предків матеріалізувалися в текстах 
Г. Сковороди. Він інтуїтивно відчував, що тільки така життєва філософія, 
в основу якої покладена справжня «антитетика», може зробити людину 
щасливою: «Щасливий той, кому пощастило знайти в жорсткому ніжне, 
у гіркому солодке, у лютості милість, в отруті їжу, у шаленості смак, у 
смерті життя, у безчесті славу» [397, с. 46].

Кожний народ має свою міфологічну традицію. Національна міфо-
логія – вірування й обряди, фольклорні тексти, система національних 
символів – є матеріалізованим виявом духу народу, який можуть дослі-
джувати науковці і який водночас є одним із засобів духовного самопіз-
нання (пор.: «Етнічне несвідоме завжди утаємничене у вигляді символів 
та ритуалів, несе в собі відбиття пам’яті минулого народу. Це найбільш 
архаїчний сегмент його духовного буття, що постійно виявляє себе у 
найнеочікуваніший спосіб і час» [241, с. 4]).

Отже, національну міфологію в усіх її виявах треба уважно вивчати й 
аналізувати, обережно тлумачити, бо, по-перше, міф консолідує етнос, а 
вербальний текст міфу є кодом до сакральних глибин духовності етносу 
[241, с. 6]. По-друге, міфологія є тим началом, що творить неповторність 
кожного етносу, стаючи, зрештою, однією з великих ланок пізнання себе 
в часі: «народ, котрий себе в часі пізнає, стає свідомим, отже, життєздат-
ним, бо тим самим ніби вкладає собі в душу частку вічності» [93, с. 5].

До світогляду українців увійшли вірування та уявлення багатьох по-
колінь, які жили на території сучасної України і належали до різних пле-
мен та археологічних культур. Тюрки, іранці, кельти і, звісно ж, слов’яни 
залишили відлуння своїх вірувань у тому багатогранному комплексі, 
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який нині зветься українською традиційною культурою [346; 426, с. 5].
Ми не ставимо собі за мету уточнювати місце і час виокремлення 

українців з індоєвропейської, зокрема спільнослов’янської, спільноти 
з тим, щоб простежити формування суто національних традицій. Про-
блема існує і, безперечно, всі крапки над і в цьому питанні на основі 
наукових фактів будуть розставлені. Поки що дискусія триває [див. 121; 
125; 181;183; 306; 441; 434; 439]. 

Наша позиція щодо розмежування національних особливостей у 
віруваннях і обрядах слов’ян збігається з точкою зору видатного до-
слідника української етнографії та етнології Степана Килимника, який 
був переконаний, що стародавня культура протягом віків і тисячоліть 
розвивалась у всіх народів майже тотожно, і це доводять сучасні науков-
ці: «Займаючи територію від Волги і до Карпат, арії становили собою 
мовну і етнічну спільність» [434, с. 259]. Дійсно, всі народи мали культ 
Сонця, всі мали культ покійників, усі мали свята воскресіння природи. 
Але кожний народ, кожна нація, зважаючи на свої географічні, природні, 
економічні умови та умови сусідства з іншими народами (більш чи менш 
культурними), мала відмінність у розвитку своєї первісної культури. 
Однак жодний етнограф неспроможний подати вичерпно картину того 
далекого життя, тієї первісної культури – вірувань, ритуалів, пісень, 
чарувань тощо. С. Килимник справедливо пише про те, що навіть на 
території Русі-України стародавня культура, вірування  не розвивалися 
однаково [192, с. 350-351].

Проблема запозичень у міфології, бажання виділити своє й 
оригінальне у віруваннях та обрядах гостро стояла і в кінці ХІХ ст. [428].

Результати досліджень лінгвістами мовного матеріалу різних на-
родів надають цікаву інформацію для роздумів у цьому плані всім 
представникам гуманітарних наук. Так, В. Таранець переконаний, що 
«необхідність захисту своїх земель від кочових племен стала однією з 
причин об’єднання слов’ян у союзи і державні утворення. Саме в такій 
ситуації були південно-східні слов’яни, які звернулися за допомогою до 
варягів-русів, воїнів за своїм заняттям. Прихід русів послужив створен-
ню міцної держави Київська Русь і згуртував навколо неї всіх слов’ян 
Південно-Східної Європи. Найменування варяги-руси закріпилося за 
державним утворенням – Русь, і згодом усіх жителів Русі, у тому числі 
й скандинавів, які проживали на цій території та служили у війську ки-
ївських князів…, називали русами, або русинами…» [434, с. 262].

Можна припустити, вважає В. Таранець, що в Київській Русі існува-
ли дві мови: мова офіційна і мова населення, яке розмовляло на своїх 
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діалектах, відмінних від мови державної. Саме одним із таких діалектів 
виступає мова укрів, яка розвинулась і поширилася на Русі та отримала 
пізніше, під впливом державного утворення Україна, назву мови – укра-
їнська [434].

Про те, що предки українців мали свою систему світосприйняття, 
яка не була стабільною й постійною через зміни природних умов, спо-
собів ведення господарства, соціальної та етнічної структури населення, 
а також через зміни у характері зв’язків із сусідами, писав М. Чмихов 
[502, с. 39-41]. Археолог за спеціальністю, він одним із перших в Україні 
прагнув до цілісного осмислення історії людства на основі синтезу різ-
номанітних методів і даних як соціально-історичних, так і природничих 
наук. М. Чмихов, на відміну від більшості представників науки, був пере-
конаний, що існує тісний взаємозв’язок між космічними та природними 
процесами у соціокультурному розвитку етносу (першими в цьому плані 
були В.  Козлов, Ю.  Бромлей, Л.  Гумільов, Ю.  Павленко та ін.). Осно-
вною заслугою М. Чмихова стало прагнення прорватися крізь завісу часу 
і реконструювати духовний світ людей (підкреслено нами – О. Я.), які 
жили багато тисячоліть тому [502, с. 8].

Наші далекі предки по-своєму (на рівні інтуїції, а не наукових знань!) 
відчували такий зв’язок: він закріпився в міфах, дійшов до наших часів 
у фольклорних текстах, обрядах та обрядових піснях, ритуалах. Отже, 
скарбниця духовності нації захована в рідній мові та культурі, але скарб 
цей не лежить на поверхні: його треба віднайти в результаті комплек-
сного дослідження текстів, етнографічних даних, особливостей світо-
сприйняття пращурів.

Надзвичайно важливим є те, що треба плекати не тільки культуру  
сучасності, «а й, образно кажучи, заповіти предків, а культура і є таким 
заповітом передусім» [511, с. 7]. Сучасні вчені, досліджуючи мову в тіс-511, с. 7]. Сучасні вчені, досліджуючи мову в тіс- 7]. Сучасні вчені, досліджуючи мову в тіс-
ному зв’язку з культурою, доводять, що коріння духовності українського 
народу сягає давньої слов’янської духовності [43; 294]. В еру глобалі-
зації, яку зараз переживає людство, особливого значення набувають пи-
тання культурної ідентичності. Сучасна цивілізація, як зауважує О.  Ми-
китенко, відзначається «ерозією ідентичності» та мультикультурністю, 
виявляє начебто шанобливе ставлення до національних відмінностей, 
а натомість підтримує зростання авторитету загальних стандартів та 
вартостей, – як культурних, так і соціальних. У такій ситуації джерелом 
національної самобутності й оригінальності, що живить культуру та 
індикатором її життєздатності, є фольклор, ширше – народна культура,  
яка яка виступає разом із мовою становить чинник ідентичності – куль-
турної, етнічної та соціальної [294, с. 91].
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Про актуальність питання мультикультуралізму в епоху глобалізації 
та збереження національної ідентичності при цьому свідчать дискусії 
як зарубіжних, так і вітчизняних науковців різних галузей знань: див., 
наприклад, збірку наукових праць «Концепція мультикультуралізму», 
де подається аналіз важливих для сучасності тем, а саме: «Я та Інший», 
«Культурні відмінності, самовизначення поліетнічного суспільства» 
тощо [219].

О. Бєлова як учасник російського проекту з дослідження слов’янської 
міфології, метою якого є цілісне описання міфологічної традиції усіх 
слов’ян на міждисциплінарному рівні з урахуванням досягнень сучасної 
історії, фольклористики, етнолінгвістики, акцентує на тому, що в межах 
дослідження особлива увага буде приділятися реконструкції та комп-
лексному аналізу базових концептів слов’янської міфології [43, с. 33].

Ми поділяємо думку про те, що більша частина понять і образів 
слов’янської міфології не може бути повністю й глибоко пояснена на 
матеріалі однієї етнічної традиції. Однак детальний опис кожної націо-
нальної духовної культури, виразником якої є й обрядові тексти як один 
із символів нації, має стати найважливішим фрагментом у мозаїчній 
картині слов’янської міфології.

Не можна не погодитись і ще з одним важливим зауваженням О. Бє-
лової. Як справедливо зазначає науковець, масштаб, різноманітність і 
нерівноцінність досліджуваного матеріалу величезна (в тому числі ве-
лика кількість псевдонаукових видань і «авторських» версій слов’янської 
та інших міфологій). У зв’язку з цим перед дослідниками постає ряд 
проблем. По-перше, констатує О. Бєлова, у сфері академічної науки на-
мітилася «тенденція до «націоналізації» міфологічних сюжетів, мотивів 
і образів, що, з одного боку, об’єктивно звужує горизонти дослідження, 
а з іншого – необґрунтовано робить роздрібненою загальнослов’янську 
міфоепічну спадщину» (підкреслено нами – О. Я.). Наступними пробле-
мами, на думку дослідниці, є «авторські наукові міфології» і проблема 
автентичності даних про персонажі слов’янської міфології [43, с. 38].

Лінгвісти, етнологи, історики, фольклористи, обстоюючи свою по-
зицію про наявність суто національних елементів у духовній культурі 
того чи іншого народу, аж ніяк не прагнуть зробити роздрібненою 
загальнослов’янську спадщину. Вони очищують мозаїчну картину, яка 
має спільний фундамент духовності для всіх слов’ян (і не тільки!), ро-
блячи кожний фрагмент чіткішим, рельєфнішим. Однак їхня аргумен-
тація повинна бути підкріплена лише науковими фактами, отриманими 
в результаті ретельного і скрупульозного вивчення саме національної 
культури.
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Слід погодитися з тим, що й слов’янська міфологія не є цілком ори-
гінальним витвором і має багато спільного з міфологією інших європей-
ських народів, а українська міфологія не є витвором тільки українського 
народу – це спільне добро всіх слов’ян, хоча поодинокі епізоди та по-
дробиці є доволі оригінальними [108, с. 42] (щодо розмежування суто 
національних особливостей у віруваннях і обрядах слов’ян див. роботи 
С. Килимника та О. Гриценка [192, с. 350-351; 120, с. 335-388].

Враховуючи, що це питання й досі залишається дискусійним (огляд  
дохристиянської міфології предків сучасних українців див. у О. Гриценка 
і В. Давидюка [120, с. 343; 129]), наша власна позиція ґрунтується на 
таких ідеях:

1) духовність українського народу, як і будь-якого іншого, визначаєть-
ся способом мислення, тобто особливостями національного світосприй-
няття, що проникають або не проникають у свідомість кожної окремої 
людини як представника нації і формують при цьому самосвідомість. 
«Ось чому людина себе свідомо має вивчати й знати передусім те, що 
здобув її народ, до якого вона входить як жива частка. І тільки за такої 
умови може назватися людиною, що живе в природному законі, адже на-
ція і складається саме з таких свідомих часток, творячи неповторну, раз 
і назавжди дану Ноосферу, запрограмовану вищою силою, яка потребує 
не лише постійного збагачення, але й оборони і дотримання віковічної  
традиції, нащадком якої вона є; …а самосвідомість може виховати ли-
шень власна культура, яка при вихованні окремих особистостей  має 
створити основу для їхнього духовного життя» [511, с. 5-6];

2) в основі світосприйняття праукраїнців лежить картина світу пра-
давніх слов’ян, які цікавлять нас не в плані місця й часу проживання, 
а в плані світоглядних уявлень, що панували в дохристиянські часи і 
збереглися в українських фольклорних та етнографічних текстах (пор.: 
«Виявлені на великій території Європи і Азії факти застосування люди-
ною кількісних сукупностей у період пізнього палеоліту свідчать про 
єдині шляхи пізнання нею дійсності й розвитку її мислення» (підкрес-
лено нами – О. Я.) [434, с. 19]; або: «намагатися реконструювати цілісну 
історію слов’янської релігії – даремна праця» [548, с. 33]);

3) зрозуміло, що «для нас тепер зостались тільки уривки з давньої 
міфології, але ...ще й досі між народом не згинуло давнє поганство. Воно 
ще й досі держиться в житті народу: в обрядах і звичаях, в колядках, ще-
дрівках, веснянках, купальських піснях, у весняних іграх, у приказках, 
забобонах і ліках сільських знахарок» [315, с. 4];

4) однією з найдавніших форм культури є обряд, у якому органічно, в 
єдине ціле переплавлялися думка, дія і слово: «єдність думки, слова і дії 



25

реалізується лише в трансцендентному акті, що і є культурним актом» 
[374, с. 39]. У той же час ані окремий культурний акт, ані культура в ці-
лому не є чимось застиглим, раз і назавжди даним: «Культура, постійно 
розвиваючись, щось здобувала нове, а щось втрачала, щось позичала у  
інших народів, щось навіки забувала або до загубленого поверталася, 
воскрешаючи те, в чому духовна сутність була не спопелілою, а лише 
відстороненою» [511, с. 6].

Отже, сакральне у віруваннях предків закарбовано в тому числі в 
обрядах і звичаях. У цьому – коріння духовності українського народу 
(пор.: «Дерево життя не може бути вічно зеленим і плодоносити, якщо 
в нього підірвана коренева система. І не випадково сьогодні всі народи 
приділяють таку увагу своєму корінню» [127, с. 21]). Та жодне наукове 
дослідження культурної спадщини предків, хай і надзвичайно глибоке, 
навіть геніальне, не буде сприяти відродженню духовності нації, бо, 
незважаючи на те, що науковці різних поколінь вже зібрали багатющий 
фактичний матеріал з народних вірувань і повір’їв, цю інформацію треба 
донести до широкого кола людей, які потребували б такої інформації. 
Нагадаємо, що, перш ніж засвоїти будь-яку інформацію, її треба осмис-
лити. Проблема осмислення ускладнюється тим, що у ХХІ ст. панують 
наука, розум, інтелект, а спільною релігією для предків було язичництво, 
яке не збереглось у віруваннях у чистому вигляді, а дійшло до нас під 
багатьма нашаруваннями, тобто «християнізувалося» (термін С. Килим-
ника, який писав: «Але все, що вже християнізувалось, освячене віками 
і є документом та славою високої культури наших прапредків, нашої 
історії...») [192, с. 8].

Порівнюючи раціоналізм і пантеїзм як  дві абсолютно різні платфор-
ми світосприйняття, можна припустити, що панівний зараз раціоналізм 
часто заважає осмислити складну проблему становлення духовності на-
роду. Але, на думку науковців, це можна зробити за умови, коли відомо 
все, що накопичене пращурами, і коли відомо, як ішло це накопичення 
[470, с. 14]. Очевидно, що науковцям детально реконструювати всі етапи 
трансформації світоторозуміння народу, мабуть, не вдасться. Обидва 
процеси – і дослідження, і, головне, осмислення духовних скарбів пред-
ків-українців – занадто довгі, але вихід є.

Сотні попередніх поколінь накопичили величезний досвід, але люди 
не завжди помічали його через панівну класичну раціонально-експери-
ментальну наукову парадигму. Зарубіжні дослідники констатують, що 
завдяки науковому прогресу людство в цілому на Землі стало багатшим, 
але далі вони поставили питання: «Чи стало воно щасливішим?» На 
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Заході все частіше лунає відповідь: «Ми нібито підкорили навколишній 
світ, але загубилися в темряві своєї власної душі, яка не дає спокою ні 
багатим, ні бідним. Безумовно, сучасне суспільство потребує нового 
способу мислення, який допоможе відповісти на важливе запитання: чи 
зможемо ми відійти від егоцентризму, щоб побачити себе такими, якими 
ми є насправді, і набути духовної мудрості?» [363, с. 164].

Сьогодні людство потребує нового світогляду, фундаментом якого 
мають бути результати глибоких наукових досліджень і який одночасно 
допоможе надати цим науковим дослідженням духовного виміру. Для 
цього необхідна нова парадигма, складники якої будуть містком між 
науковими дослідженнями і духовним пошуком. Перехід до такої мета-
парадигми буде означати об’єднання двох шляхів у пошуках Істини [363, 
с. 160]. Науковцям треба звернути увагу на те, що «…для нової науки 
потрібна не модернізація старих дослідницьких парадигм, а абсолютно 
інший спосіб мислення, нове бачення світу; …говорячи про новий ха-
рактер пізнання, необхідно мати на увазі зміни в принципах відбору й 
інтерпретації наявної інформації» [33, с. 6].

1.3.  Мова – наука – духовність: взаємодія і взаємовплив

Вивчати світосприйняття й світорозуміння наших далеких предків 
– завдання мовознавців, літературознавців та фольклористів. Вони по-
винні робити це, осмислюючи особливості національної свідомості, яка 
матеріалізувалась у мові, літературних текстах письменників-класиків, а 
особливо яскраво – у фольклорних текстах та обрядах і ритуалах. Відтак 
дослідження уявлень про дійсність, зафіксованих у мові певного періоду, 
дає змогу опосередковано міркувати про те, яким було мислення народу, 
його когнітивна картина світу в той чи інший період історії.

На сучасному етапі розвитку мовознавства актуальними є передусім 
дослідження, в яких аналізуються особливості мови і поведінки різних 
народів, питання співвідношення мови і мислення. Детально це вже було 
нами розглянуто [534].

Так, наприклад, М. Якименко і Ю. Мосенкіс акцентують на тому, що 
з’ясування особливостей мовної картини світу неможливе без осмис-
лення проблеми мови і мислення [528, с. 117]. На думку науковців, 
теоретичною базою для студіювання мовних картин світу є роботи В. 
фон Гумбольдта і О. Потебні (пор. у М. Зубова: «закон Гумбольдта – По-
тебні» [170, c. 40]). Справді, одним із перших питання про тісний зв’язок 
мови, мислення і духовності ще у ХІХ ст. поставив В. фон Гумбольдт, 
отже: «Уперед-назад до Гумбольдта!» [388, с. 6-7].
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Значна частина духовного скарбу наших предків «захована» у рідній 
мові, але, з одного боку, «мова як умістище духу народу, як результат 
неповторної розумово-оцінної діяльності певного етносу може відкри-
тися не стільки інструментальному, скільки філософському поглядові, 
здатному охопити й осмислити потаємну духовну сутність національної 
мови як унікального витвору етносу» [114, с. 2]. З іншого боку, «поши-
рений ще й сьогодні у лінгвістиці ізоляціонізм, який виявляється в тому, 
що мовні значення досліджуються тільки в рамках власне лінгвістичної 
методології і виключно внутрішньолінгвістичними методами, навряд чи 
можна оцінити як позитивне явище» [114, с. 4].

Актуальними і сьогодні є висновки Н. Бардіної щодо феномену мови: 
«...Визнання мови невід’ємним атрибутом людини робить неможли-
вою адекватність внутрішньосистемного визначення цього атрибуту. 
Антропологічне визначення суті мови вимагає виходу в більш широкі 
гносеологічні координати, у даному випадку – у простір ідеального, та, 
на жаль, ...лінгвістика ніяк не хоче відірватися від звичних для неї до-
слідницьких парадигм» [33, с. 9].

За радянських часів не можна було говорити про мову як явище міс-
тичне, вкорінене у вічність. Так мислити декілька десятків років тому 
означало скочуватися в болото ідеалізму, тому в радянському мовознав-
стві на теми простору ідеального, ідеального світу духу, з якими тісно 
пов’язана мова, було накладено табу [393, с. 11].

Сьогодні лінгвісти констатують: хоч системоцентрична парадигма в 
дослідженнях мови неухильно змінюється на антропоцентричну, однак 
шлях до усвідомлення того, що антропоцентризм мови вимагає антро-
поцентрично зорієнтованої лінгвістики, доволі довгий і складний. Проте 
тепер важко уявити, що вивчення мови може відбуватися без урахування 
«людського фактора», а лінгвістика – бути «нелюдською» [345, с. 69].

Отже, у лінгвістиці зроблено важливий крок до нової парадигми, і 
цей крок характеризується визнанням антропоцентризму мови (пор.: 
«Ми можемо говорити з позиції антропоцентризму про мову, але це ні в 
якому разі не означає антропоцентричність світу» [411, с. 416]).

Зазначимо, що поняття «антропоцентризм» у науці має два ас-
пекти: онтологічний і гносеологічний. Беззастережне наслідування 
абсолютного(чи онтологічного) антропоцентризму, як вважає Н. Бардіна, 
навряд чи сприяє розвитку наукового знання, а от у гносеологічному 
антропоцентризмі вмістилася надзвичайна мудрість давніх греків, яка й 
дала змогу їм сміливо звертатися до дослідження всього актуально і по-
тенційно існуючого, не побоюючися ні темних глибин душі, ні високих 
недосяжних вершин об’єктивних законів [33, с. 26-27].
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Можна частково погодитися з І. Голубовською, яка вважає, що сучас-
ний етап у розвитку лінгвістичної науки характеризується докорінною 
зміною базисної наукової парадигми, тобто кардинальним поворотом 
до розгляду мовних явищ під антропоцентричним кутом зору. Авторка 
зазначає, що «визначилася настанова досліджувати мову в нерозривному 
зв’язку з мисленням, свідомістю, пізнанням, культурою, світоглядом як 
окремого індивіда, так і мовного колективу, до якого індивід належить. 
Формулювання принципів антропоцентричності й антропоморфності 
мови зумовило не тільки новий аспект лінгвістичних пошуків, а й при-
звело до нового розуміння і трактування традиційних лінгвістичних 
понять...» [114, с. 3].

Незаперечними тут є, передусім, твердження про поворот до розгляду 
мовних явищ під антропоцентричним кутом зору і про те, що тільки ви-
значилася настанова досліджувати мову в нерозривному зв’язку з мис-
ленням і свідомістю. Проблема кореляції мови й мислення розглядалася 
й вирішувалася фахівцями різних галузей знань впродовж майже всієї 
історії людства. Проте рівень «проникнення» у цю проблему був різний. 
В. фон Гумбольдт був першим, хто вивів лінгвістику за межі лише науки 
про мову, запропонував низку узагальнень соціально-філософського пла-
ну, виробив аналітичний метод, який дав можливість розв’язати питання 
одвічного зв’язку мови й мислення, єдності усіх феноменів культури.

У ХХІ столітті лінгвістика втратила «монополію» на вивчення мови, 
і тепер актуальною є кооперація зусиль мовознавців, логіків, етнологів, 
культурологів, філософів, фольклористів як при дослідженні власне 
мовних проблем, так і при вирішенні прикладних завдань. Виробилося 
чітке усвідомлення того, що «пояснення мови неможливе без залучення 
наукового потенціалу різних галузей знань» [388, с. 5]. Отже, наука про 
мову залучила до сфери своєї компетенції нетрадиційні для лінгвістики 
змістові сутності: юнгівські архетипи, культурні концепти, концептуа-
лізовані ділянки, картини світу [114, с. 9].Так, у когнітології – одній із 
сучасних галузей мовознавства – важливими є поняття «ментальний 
лексикон мови», «концептосистеми мови», які апелюють до загального 
відображення світу у носіїв будь-якої мови.

Нині активно ведуться пошуки нового шляху розвитку лінгвістики, 
що «приводять науковців до спадщини античності, повертають їх «упе-
ред до Гумбольдта», і на перший план висувається «великий метод», 
розробка якого, як вважається, очікується у ХХI столітті, – антропоцен-
тризм» [388, с. 6-7].

Антропоцентризм у наукових дослідженнях останнього часу експлі-
кується в картині світу (пор. у Я. Поповича: «стандарт пояснення світу» 
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[346]; у І. Голубовської: «національно-мовна картина світу (національно-
мовна модель світу) – НМКС (НММС)» [114], дослідження якої стали 
надзвичайно поширеними).

Важливо, що культурно-філософська інтерпретація мови не проти-
ставляється інструменталістській і перебуває з останньою у відношеннях 
додаткової, а не контрастної дистрибуції. Очевидно, цілісне уявлення 
про мову може дати дослідження її виявів в усіх відведених їй ролях: 
мова як код (знакова система); мова як засіб пізнання; мова як інстру-
мент комунікації; мова як «дім буття духу народу» тощо. Утвердження 
нового погляду на мову не призводить, на нашу думку, до категоричної 
відмови від попередніх теоретичних напрацювань, а лише до їх тимча-
сового ігнорування. Мається на увазі те, що науковий світ ХХ століття 
усвідомив: розум не може бути універсальним, а ірраціональне жодним 
чином не може бути виключеним повністю ані з життя людини, ані з на-
укових досліджень, принаймні тоді, коли ми говоримо про духовність.

Науковці все частіше з тривогою говорять про кризу й закликають 
змінити ставлення до «його величності Розуму»: «Всі ми відчуваємо 
кризовий стан сьогоднішньої людяності, екології Землі, проблематич-
ність нашого подальшого існування. Це стосується не тільки України чи, 
ширше, посткомуністичних країн на теренах колишнього «соцтабору», 
а й цілком заможних країн Заходу та Далекого Сходу. Катастрофічність 
буття визначається не лише матеріальними показниками..., а й психоло-
гічним станом, пов’язаним як із рівнем добробуту, так і з безліччю інших 
параметрів» [502, с. 6].

Нагадаємо: ідея відродження духовності стане прийнятною для широ-
кого кола людей тільки тоді, коли вона буде мати сенс у рамках сучасного 
наукового світогляду. Настав час говорити про духовність мовою науки, 
зважаючи на домінуючий раціональний (від лат. Ratio – «розумність») 
тип мислення.

У духовному відродженні суспільства наука може зіграти головну 
роль. Але вплив науки на духовне життя людства, на думку І. Дзюби, 
доволі неоднозначний: «Великі наукові відкриття ХХ століття змінили 
картину світу, збурили людську свідомість, захитали колись непорушні 
уявлення і поглибили прірву між виспеціалізованим інтелектом і буден-
ною свідомістю, що не могло не позначитися на самопочуванні й мо-
ралі людства» [140, с. 11]. Сучасна наука, вважає дослідник, переживає 
«драму ідей», що пов’язана з триваючим розгортанням нової бездонної і 
проблематичної картини Всесвіту, зі страхом сучасної людини, яка стала 
могутньою завдяки розвитку свого розуму і перестала боятися будь-чого 



30

і будь-кого, крім подібних собі. «Цей страх перед собі подібними посідає 
в душевній сфері людини не менше місце, ніж колишній страх перед 
грізними звірами. Але в наш час і він поступається ще більшому страхо-
ві: перед плодами власного розуму та їхнім наслідком – деструктивними 
змінами навколишнього світу і його апокаліптичними викликами... У 
результаті змінюється психоемоційна структура людини, дедалі більше 
формована штучним світом і, зрештою, сама переформована відповідно 
до вимог цього штучного світу. А в ньому місце моралі займуть технічні 
інструкції» [140, с. 11-13].

Надзвичайно сумною є перспектива у людини, яка вважає себе «ца-
рем природи» і керується лише розумом, яка не сприймає наявність душі, 
а до понять «дух», «душа», «духовність» ставиться зі скепсисом (пор.: 
«Головною перешкодою, що не допускає вчених увірувати в божествен-
них духів так само, як і в духів природи, є матеріалізм» [492, с. 33]).

Цікавими є й думки  видатного мислителя ХХ ст. Еріха Фромма про 
розум та інстинкти: «Розум витікає із змішування раціональної думки і 
почуття. Якщо ці дві функції розірвані, мислення деградує в шизоїдну 
інтелектуальну діяльність…». У результаті людина технотронної ери 
починає страждати повсякденною хронічною шизофренією [487, с. 77]. 
Порівняйте це з невтішним прогнозом психолога: сучасна мова культу-
ри вже не може бути зрозумілою нормативній лінгвістиці, вона вимагає 
знання шизолінгвістики. Отже, шизофренічне мислення незабаром може 
бути вилучене із сфери патології, оскільки воно вже вважається норма-
тивним [377, с. 45-46].

Як і чому таке могло статися з «людиною розумною», яка, розви-
ваючи свій інтелект, увесь час рухається шляхом прогресу? Відповідь 
дають учені, які досліджують умови життя соціуму, в якому домінує 
чітка тенденція піднесення технічного прогресу до рівня вищої цінності. 
І цей процес пов’язаний як з акцентом на інтелект, так і з глибокою емо-
ційною прихильністю до всього механічного, неживого, виготовленого 
людиною. Одним із симптомів цього є  популяра ідея сконструювати 
комп’ютер, який не буде відрізнятися від людини ні мисленням, ні почут-
тями. Чому це стало популярним у той час, коли  багато вчених стурбо-
вано кризою духовності? Прихильність до ідеї людини-комп’ютера – це 
свідчення прямої втечі від життя, від «гуманістичного переживання» до 
сфери механічного. І життя, на жаль, уже демонструє нам людей, які 
діють, як роботи [487, с. 80-85].

Створивши індустріальне суспільство, люди зіткнулися з проблемою 
трагічної невідповідності між інтелектом й емоціями. Тому ключове 
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питання полягає в тому, чи науково-технічний прогрес дозволить людині 
продовжити розширювати свої знання до неймовірних меж, або ж вона 
знищить себе ще до того, як зможе створити на сучасній основі більш 
повну картину реальності [487, с. 117-118].

«Філософ від психології» (так часто називають Е. Фромма) все життя 
вивчав сутність людини, її інстинкти, однак виокремив тільки їй прита-
манну «злоякісну» жорстокість і деструктивність, що цілком відсутні у 
тварин, бо не зумовлені філогенетичною програмою й не служать справі 
біологічного пристосування. Тільки людина здатна катувати і навіть 
убивати одноплемінників. Звірі на таке не здатні: у них на це «не виста-
чить розуму». Агресивність людини пояснюється не звірячим інстинк-
том, а тим, що відрізняє її від звіра. Так, інстинкти дають однозначну, 
раціональну програму. Мета оборонної агресії звіра – не руйнування, а 
збереження життя. Якщо ж вона досягнута, агресія зникає.

У людей, як відомо, інстинкти слабкі. Їх замінює розум, але він дає 
неоднозначну програму. Оборонна агресія у людей набагато сильніша: 
людина передбачає загрозу, перебільшує її, може увірувати в міфічну 
загрозу, планувати зустрічну, часто безглузду, агресію...

Щоб уникнути гірших прогнозів учених про подальшу долю людства, 
необхідна, як вважає Е. Фромм, по-перше, трансформація суспільства, 
яка могла б дати змогу звичайній людині використовувати свій розум з 
такою об’єктивністю, до якої привчають нас учені. По-друге, людина 
повинна «згадати», що у неї є не лише розум, який уможливлює пошук 
смислу в навколишньому світі й облаштування цього світу; у неї є також 
душа і тіло, які потребують емоційного зв’язку зі світом – з людиною і 
природою. Саме емоційні зв’язки, «первинні зв’язки» (кровні зв’язки, 
зв’язок із землею, родом, матір’ю й батьком, зв’язок зі своїм народом, 
релігією) – тобто все, що надзвичайно важливе для нас, дарує людині 
можливість почувати себе у світі спокійно, як удома [487, с. 119-122].

Хто ж переможе в майбутньому: «homo ekonomicus» чи «homo 
technologicos» (пор.: економіка спирається на виробництво озброєння і 
на принцип максимального споживання, що омертвляє індивіда і загро-
жує знищити нас фізично...; технологічний світ несе загрозу для особис-
того й духовного життя людини [487, с. 13-14])? Відповідь однозначна: 
переможе Homo esperans (людина, котра сподівається), бо «сподіватися 
– це основна умова для того, щоб бути людиною» [487, с. 106].

Зважаючи на те, що мовознавці враховують ідеї представників різних 
галузей знань, вихід на проблему духовності в сучасній лінгвістиці, 
еклектичній за своєю суттю, дав можливість переосмислити цю пробле-
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му й відкрив абсолютно нові обрії її вирішення з урахуванням досягнень 
сучасної науки, життєвої філософії і, головне, – мудрості предків.

Синтез слова і духу очевидний: « ...історія української мови, її он-
тологія, її природа підтверджує потребу виділення зв’язку мови і духо-
вності в окрему філологічну проблему, у межах якої  треба розглядати 
мову як духовну субстанцію і виявити аспекти сакральності мови, по-
казати їх вплив на людину, глибше розкрити їх значення для духовного 
життя...» [480, с. 12].

Однак все частіше науковці пишуть про «драматичну ситуацію», в 
якій опинилася українська мова як оселя буття духу нації, про необхід-
ність її порятунку.

Так, Р. Кісь вважає, що подолання глибокої кризи національної іден-
тичності має бути пов’язане насамперед із порятунком того світу, де 
відновлювалося б живе українське сенсотворення. Якщо ж саме слово 
перестане бути оселею української думки або, іншими словами, коли 
остаточно зникне українське світовідчуття, настане смерть (тобто по-
вна зупинка функціонування) й української культури. Етноси,  на думку 
Р. Кісь, є різними, неоднаковими, але не тому, що живуть у різних обста-
винах та мають різну історичну долю, а насамперед тому, що по-різному 
розуміють та тлумачать цей світ, тобто мають різну картину світу [197, 
с. 529-531].

Успадкований від минулих поколінь і доступний нам набір фоль-
клорних текстів, образів, символів, сценаріїв ритуалів тощо й дотепер 
є невичерпним джерелом для різноаспектного вивчення, тлумачення і 
розуміння, що, у свою чергу, буде сприяти формуванню світовідчуття 
української нації на сучасному етапі її розвитку ( пор.: «світогляд, вті-
лений у певній мові, нехай навіть у давні часи, у процесі вивчення мови 
й користування нею впливає на нинішніх користувачів і формує їхній 
світогляд» [528, с. 122]).

Підкреслимо, що українська лінгвістика вже повною мірою включе-
на в різноаспектні студії стосовно картини світу, і  такі дослідження, 
як зазначає О. Селіванова, проводяться з огляду на специфіку етнічної 
свідомості українців, з урахуванням традицій, обрядів, вірувань та міфо-
логії [386, с. 83-84]. Картина світу – це «базисне поняття теорії людини» 
[347, с. 18], універсальний орієнтир людської діяльності, що визначає 
перебіг етнічних процесів та соціокультурне життя у суспільстві. На 
думку В. Кононенка [218], концептуальна (наукова) картина світу та 
мовна картина світу мають спільні і відмінні риси: 
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1. мовна картина світу складалася протягом усього періоду фор-
мування національної мови, вона передує концептуальній картині світу 
на нинішньому етапі її розвитку. Отже, концептуальна картина світу 
уточнює первинні уявлення, одночасно зберігаючи елементи етнокуль-
турного світобачення;

2. мовна картина світу не є застиглою, вона постійно змінюється 
під впливом суспільно-історичних та національно-культурних процесів;

3. помітну роль у змінах мовної картини відіграють зміни в кон-
цептуальній картині, так відбувається пристосування різних моделей 
світу одна до одної.

Наукової літератури з проблем вивчення мовної картини світу багато,
огляди наукових робіт з даної проблеми містяться у працях О. Кор-

нілова та В. Маслової [223; 286], тому відзначимо лише основні пара-[223; 286], тому відзначимо лише основні пара-223; 286], тому відзначимо лише основні пара-], тому відзначимо лише основні пара-, тому відзначимо лише основні пара-дзначимо лише основні пара-і пара- пара-
метри, що структурують наївну мовну картину світу і є важливими для 
аналізу обрядового дискурсу:

1) синкретизм уявлень про навколишній світ, який виявляється у 
злитті логічних та чуттєвих уявлень, у нероздільній єдності вербаль-
них та невербальних знаків, у різнокультовості обрядового дискурсу 
(наприклад, поєднання містичного та реального, буття та свідомості, 
християнського та язичницького);

2) аксіологічність: мовна картина світу відображає специфічно пе-
рероблену за законами жанру інформацію, яка має важливе значення для 
даної культури і негативно чи позитивно оцінюється даним соціумом;

3) вибірковість явищ, які оцінюються, осмислюються і фіксуються 
у вербальних формах, що пояснюється неоднорідністю ціннісних реалій 
довкілля: «При вербальному кодуванні вираження у вигляді окремих лек-
сичних одиниць отримує те, що відіграє важливу роль у житті людини 
(нації)…» [296, с. 115];

4) системність: результати осмислення дійсності фіксуються у мов-
ній картині світу не ізольовано, а у вигляді семантичних комплексів, які 
взаємодіють і демонструють системність народних уявлень про людину 
і світ. Народні уявлення базуються на логіці міфологічного мислення, 
на вірі у магічну силу слова, обряду, дії з предметами. Це виражається 
у номінації дій, предметів, створюються цілі ритуалізовані системи 
номінації;

5) варіативність (змістова, знакова, територіальна, ситуативна). На-
приклад, при знаковій варіативності той самий зміст може передаватися 
за допомогою знаків, що стосуються різних культурних кодів (вербаль-
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ного, предметного, акціонального). Територіальна варіативність мовної 
картини світу широко представлена у різних діалектах мови;

6) суб’єктивність, яка виявляється у номінативній діяльності. Про-
цес іменування визначається у багатьох випадках суб’єктивними фак-
торами та зовнішньолінгвістичними причинами, що лежать в основі 
вибору мотивуючої ознаки. Мовці орієнтується на діючі в номінативній 
системі конкретної мови тенденції номінації, одночасно виявляючи 
оцінне ставлення до об’єкта, що називається. З’являються типологізовані 
моделі метафоричної номінації. Самі засоби оцінної номінації (і метафо-
ричної, і прямої) виступають як меліоративи чи пейоративи, насамперед 
це стосується назв рослин в обрядових дійствах;

7) багатошаровість: мовна картина світу закріпляє факти різних 
епох і відображає різні системи цінностей за наявності національних 
культурних традицій. Така багатошаровість зумовлює те, що явище, 
відображене у вербальних формах, характеризується різною глибиною 
осмислення відповідно до різних прагматичних установок [216].

Мовна картина світу поширює свій вплив на сприймання окремих 
фрагментів дійсності – на основні вираження ставлення до природи, 
живих істот, людини, самого себе, складається система світобачення, 
своєрідна модель, в яку вписується все довкілля. У цій системі систем 
зберігаються первинні уявлення наших пращурів, і нові погляди, зумов-
лені подальшою концептуалізацією світу, і національно орієнтовані по-
няттєві емотивні цінності [218, с. 29]. Інтерпретація закладених у мовній 
картині світу понять та уявлень суттєво позначається на образному ху-
дожньому мисленні, на метафорах, що можуть досягати рівня символів.

1.4. Мова і культура як провідники духовних цінностей

Вчені-гуманітарії знають, що в науці досі не існує єдиного універ-
сального визначення феноменів мови і культури. Як слушно зазначає 
М. Савельєва, мета культурології ХХІ ст. – не у визначенні предмета 
культури (їх уже зараз є більше п’ятисот), а у визначенні місця людини в 
культурі. Культурі неможливо дати визначення так, як дають визначення 
предметам або явищам, оскільки вона сама є чимось граничним і сама 
себе здатна визначати [374, с. 6, 32].

Цілком зрозумілою є й ситуація (і це тільки на перший погляд зда-
ється парадоксальним), за якої в сучасній лінгвістиці немає абсолютно 
точного визначення мови [73, с. 97], хоч насправді їх більше сотні. Тоді 
вченому нічого не залишається, як вибирати з безлічі існуючих те ви-
значення, яке відповідає меті та завданням його власного дослідження.
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Вибір визначення ще не вирішує багатьох інших методологічних 
труднощів дослідження взаємовідношень понять «мова» і «культура». 
Існує, наприклад, думка, що «народ не є носієм однієї культури, а кіль-
кох культурних шарів при відносній єдності мови». При цьому варто 
говорити про національну культуру як теоретичну абстракцію, а також 
культуру окремого села чи сім’ї як семіосферу. Іноді культуру пропо-
нують розглядати як сукупність текстів або  код у широкому розумінні 
[305, с. 4] тощо.

У нашому випадку, говорячи про трансляцію або поширення духо-
вних цінностей (тобто, донесення до адресата), і мову, і культуру дослід-
ники розуміють, по-перше, як засіб пізнання світу, по-друге, як систему 
комунікації між людиною і навколишньою дійсністю [472, с. 4]. У цьому 
сенсі тільки людина володіє в широкому семіотичному розумінні як 
культурою, так і мовою, незважаючи на дослідження щодо «біологічних 
попередників мови, представлених не лише мавпами, «які розмовляють», 
а й іншими видами» [73, с. 97].

Є. Панов указує на певну схожість процесів «спілкування» у тварин і 
людини. Так, наприклад, шимпанзе здатні використовувати різноманітні 
знаки-символи для спілкування з експериментатором. У цих мавп існує 
близько шістдесяти різних поз, рухів тіла і звуків, які вони використо-
вують для комунікативних сигналів. У мелодіях польового жайворонка, 
іволги та інших птахів вчені виявляють явну схожість з народними ме-
лодіями [333, с. 125, 135, 163, 216].

Саме мова та культура формують людину як особистість, формують 
її власне «Я», визначають неповторність того чи іншого народу. Як за-
уважує Б. Успенський, мова моделює світ (точніше, моделює світ свідома 
діяльність людини, а мова цей процес матеріалізує і зберігає – О. Я.; 
пор.: «Мова не є творцем картини світу конкретного соціуму. Картина 
світу формується в індивідуальній свідомості в ході суспільного буття, 
відтворюючи культурну семіосферу» [305, с. 3]). Культура встановлює 
певні відношення між людиною і світом. При цьому в різних культурах 
інформація, що надходить із зовнішнього світу, організовується по-
різному. У наших предків, у доісторичні часи, все було строго регламен-
товано, і регламентація визначала те, як людині належить сприймати світ 
і саму себе [472, с. 5-6]. Регламентація здійснювалась і в межах обряду, 
що можна розглядати як вияв знакової поведінки і як інструмент, за допо-
могою якого створюється, структурується, підтримується і захищається 
життєвий простір, «космос» етносу [302, с. 191].
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Оригінально описував відношення навколишнього світу й етносу 
Г. Гачев: «Перше, що визначає неповторність народу – це природа, серед 
якої він виростає і де твориться його історія. Вона – фактор постійно 
діючий; у ній закорінено арсенал символів і архетипів. Природа – це 
містична субстанція, мати-земля своєму Народові, який для неї і Син, і 
Чоловік. Історія – це подружнє життя Народу і Природи. Культура – плід 
їхнього шлюбу» [102, с. 11-12].

Розуміючи культуру як мову чи сукупність мов [472, с. 4], серед яких 
важливе місце посідає мова символів, слушним вважаємо і твердження 
про те, що мова культури (в широкому семіотичному сенсі) значною 
мірою є продуктом переробки мови природи (пор.: «...культура і при-
рода співіснують у нерозривній діалектичній єдності; за походженням 
культура є вторинною щодо природи [374, с. 24-25]), а життя людини 
поєднує в собі і природу, і культуру» [15, с. 526-528].

Взаємодія природи і культури в житті людини постійно змінювалася. 
Так, міфологізацію природи поступово змінила міфологізація історично 
мінливого світу людини, і на зміну стародавнім міфам прийшли сучасні 
міфи. Звичайно, змінилася картина світу людини, змінилися образи в 
цій картині, змінився зміст символів [15], змінилося уявлення про духо-
вність.

Враховуючи, що кожна людина – це єдність тіла, душі і Духу, куль-
туру можна розуміти і як духовне освоєння дійсності, тобто сприйняття 
світу Духом, а не тільки емпіричним шляхом (мається на увазі рівень 
духовності особистості; пор: «Духовність дуже схожа зі здоров’ям. У 
деяких людей прекрасне здоров’я, в інших – погане... Духовність дея-
ких людей проявляється повною мірою, і тому вони сповнені радості, 
любові, спокою та доброти. Духовна природа інших прихована, з усіма 
відповідними наслідками» [132, с. 47]). Мова як найважливіший засіб 
об’єктивації духовної культури також бере активну участь на всіх етапах 
духовного пізнання дійсності [316, с. 31].

Послуговуючись оригінальною термінологією Г. Гачева, скажемо, 
що за аналогією з «троїстою» єдністю людської істоти «будь-яка на-
ціональна цілісність являє собою Космо-Психо-Логос, тобто єдність 
місцевої природи (Космос), національного характеру (Психея) і складу 
мислення (Логос). Ці три рівні знаходяться у відношенні відповідності 
та доповнюваності один до одного» [102, с. 11].

Отже, культура – це процес ретрансляції  або переведення мови 
природи на іншу, символічну мову з урахуванням особливостей націо-
нального характеру і ментальності (пор: «Якщо вважати культуру «не-
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даністю», то неможливо уявляти її реальністю її як звичайну реальність, 
культура – це феномен розуму» [374, с. 32]).

Культура, духовність, мова, свідомість і мислення тісно пов’язані між 
собою. Складні взаємодії цих понять найбільш точно, на наш погляд, 
представлені в дослідженнях М. Алефіренка. Так, «дух народу» (вислів 
В. Гумбольдта), сконцентрований і огранений у концепт, який автор, спи-
раючись на думки Ю. Степанова, розуміє як сукупність уявлень, понять, 
знань, асоціацій і переживань, є найважливішою константою культури, 
породженої осмисленою діяльністю людей, і спочатку знаходить семіо-
тичну, тобто мовну, репрезентацію. З цього випливає, що мова культури 
– це сітка координат або сітка відношень між смисловими формами, 
які мають низку особливостей, зокрема, розчленовують і структурують 
просторово-часове поле, яке люди створили для спільної діяльності, а 
також орієнтації в навколишньому світі, і тому мова культури має осо-
бливий зміст [6, с. 5-6].

Якщо світ понять, як зауважив далі М. Алефіренко, стосується  сфери 
свідомості, то світ упорядкованих духовно-ціннісних уявлень – це свідо-
мість культури. Тоді мова культури як спосіб її символічної організації 
виступає основною формою існування і репрезентації етнокультурної 
свідомості, яка не існує поза семіотичними системами [6], бо в них 
матеріалізується.

Поняття «свідомість» та «свідомість культури» співвідносяться між 
собою як загальне і часткове. Отже, свідомість культури органічно 
входить у свідомість, а свідомість етнокультури своєю чергою має від-
ношення до колективного несвідомого, тобто  юнгівських архетипів 
(пор: «Першооснови, archetypoi, важко несвідомо передати словами 
через велику кількість їх проявів, хоча самі по собі вони впізнаються» 
[433, с. 44]; або «...у несвідомому людини міститься пам’ять... про тран-
сперсональні переживання, що містять життєвий досвід біологічних 
предків...» [51, с. 42]).

Етнокультура, на думку М. Алефіренка, – це душа народу, що відо-
бражає своєрідність його світогляду, світосприйняття й світорозуміння, 
які стимулюють, програмують, регулюють і відтворюють діяльність та 
поведінку людей певної культурно-мовної спільноти [6, с. 16].

Слід врахувати і ще одне поняття, яке запропонував Н. Алефіренко, 
а саме – «етнічну мову»: «Базовим кодом і ядром семіотичної системи 
будь-якої національної культури є етнічна мова. Вона – не засіб опи-
су,  а знакова квінтесенція культури. Мова – середовище проживання 
культури. Мова – спосіб символічної організації культури» [6, с. 30]. 
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Ми розуміємо це так: етнічна мова – мова національних символів, яка є 
частковим виявом, органічною складовою частиною загального поняття 
«національна мова». Отже, вибудовується така пропорція: свідомість 
(мислення) – людська мова; свідомість етнокультури – етнічна мова 
(мова національних символів).

Виокремимо основні значущі віхи у співвідношенні понять «мова і 
мислення» [535].

У XIX – 1-ій пол. ХХ ст. про взаємозв’язки і взаємозалежність мови 
народу і його національної свідомості писали Ф. Фортунатов, Г. Шу-
хардт, А. Шахматов, К. Фосслер, А. Мартіне, Ш. Баллі, В. Матезіус та 
інші вчені. Однак розуміння того, що зв’язок між історією, культурою 
народу і його мовою простежується саме через матеріальні вияви мис-
лення, прийшло в науку лише з появою когнітивної лінгвістики в останні 
десятиліття ХХ століття. Саме в її рамках можна говорити про процес 
засвоєння та обробки інформації за допомогою мовних знаків.

Протягом довгого часу лінгвістика вивчала лише граматичний, син-
таксичний, семантичний кістяки мови. Відтак не вдавалося перекинути 
місток від мови до мислення, віднайти начало, що їх поєднує. Тим часом 
не скелет, а душа мови, тобто опредмечений у ній світогляд, ідеологія, 
система цінностей, безпосередньо зв’язує її з душею суб’єкта, який 
говорить, його внутрішнім світом, мисленням. Концептуальний аналіз 
мови якраз і дає нам змогу зазирнути в душу суб’єкта, заповнює прірву 
між мовою і мисленням [63, с. 116].

Особливості своєї національної історії та культури кожен народ 
осмислює. Відтак минуле входить у світ думки народу, стає складовою 
частиною його концептосфери, а потім вже отримує мовне вираження. 
Активізація в останні роки інтересу до проблем співвідношення понять 
«мова і культура», «мова і мислення», розширення етнолінгвістичних 
спостережень у рамках сучасної лінгвістики призвели до помітного 
підвищення уваги дослідників до ще однієї проблеми, пов’язаної з наці-
ональною мовою та національною картиною світу: «Сучасна українська 
та російська етнолінгвістика, так само як і західноєвропейська, вирішу-
ють загальну проблему – моделювання картини світу, світу знань, який 
притаманний тому чи іншому етносу» [465, с. 116].

Окремо варто спинитися на понятті «картина світу», яке широко 
вживається в найрізноманітніших галузях гуманітарних наук.

Принциповим є розмежування двох картин світу – безпосередньої й 
опосередкованої [344, с. 4]. Безпосередня картина того ж самого світу 
може бути раціональною і чуттєвою; діалектичною та метафізичною, ма-
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теріалістичною й ідеалістичною, теоретичною та емпіричною, науковою 
і «наївною» й тощо. Саме такі картини світу є історично зумовленими, 
змінюються з досягненнями науки і розвитком методів пізнання. З ін-
шого боку, в окремих суспільствах може домінувати якась одна картина 
світу, зумовлена панівним методом пізнання [344, с. 4-5]. Докладніше 
про наукову картину світу, в якій репрезентуються концепти професіо-
налів, та наївну картину світу, де, навпаки, втілено концепти дилетантів, 
йдеться у статті В. Болотова [59, с. 82-96].

Враховуючи сучасні вимоги комплексного дослідження обрядового 
дискурсу, зупинимося на питанні розмежування поняття «мовна кар-
тина світу» та «культурна модель світу». Одиницями першого поняття 
«можуть бути будь-які елементи мови, які мають семантику, частіше це 
слова або фраземи» [321, с. 165], в тому числі слова-символи чи вербаль-
ні символи. Культурна модель світу більш абстрактна, і її одиницями «є 
набори типових семіотичних протиставлень, аксіом про впорядкування 
світу, ціннісних орієнтирів і шкал» [321, с. 166]. У нашому випадку до 
культурної моделі світу в обрядах належать символічні предмети (пред-
метні символи) і символічні дії (акціональні символи).

Природно, що на зорі людства картина світу була зовсім іншою. В її 
основі лежали почуття, інтуїція і примітивний практичний досвід пред-
ків. Так, наприклад, на думку відомого українського еколога В. Меж-
жеріна, природні цикли існування всього живого, в тому числі й самої 
планети Земля, дають підстави твердити, що людству загрожує вимиран-
ня. Проте вчений впевнений, що люди виживуть завдяки культурі й духо-
вності. Впевненість у цьому вчений знаходить у далекому історичному 
минулому: на його думку, саме культура багато тисяч років тому вряту-
вала людину від загибелі. Так, порівнюючи спосіб життя неандертальців 
і кроманьйонців, автор робить висновок, що за своєю генетикою перші 
представники homo sapiens не мали виразних відмінностей. Відмінності 
між неандертальцями та кроманьйонцями були лише в ментальності, ду-
ховній культурі. Перші були неймовірно жорстокими, оскільки полювали 
на великих тварин, від яких, якщо їх не вбити, а лише поранити, гинули 
самі мисливці. Це увійшло в їхню підсвідомість, стало основою мен-
тальності. Кроманьйонці ж харчувалися в основному рослинною їжею, 
уміли вирощувати рослини й займалися сільським господарством. Тобто 
їм була властива культура, яка врятувала їх від загибелі: саме завдяки їй 
вони вижили, а неандертальці – загинули [289, с. 76-85].

Отже, культура розуміється як система уявлень, що визначає стосун-
ки між людиною та довкіллям. В. Межжерін зазначив: «Люди спочатку 
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належали природі, але потім, подібно до дітей, які подорослішали, по-
кинули рідну домівку й забули дорогу додому» [289, с. 87].

У прадавні часи розуміли чи, радше, відчували, що не можна руй-
нувати природу, бо неможливо вижити під уламками. Отже, в сучасної 
людини нема іншого шляху, як усвідомлено й натхненно шукати шляхи 
до гармонійного існування з навколишнім світом у Всесвіті [289].

Сьогодні ми не набагато випередили наших предків у розв’язанні 
вічних проблем Всесвіту, ролі людини в ньому, смерті та безсмертя. Зо-
всім недавно наука математичним способом описала складні нелінійні 
системи, до яких належать людина і суспільство. У певні моменти такі 
системи стійкі навіть до сильних впливів, а в інші ці ж системи пере-
живають катастрофічні зміни при слабких впливах. Тому коли нелінійна 
система опиняється в точці біфуркації, тобто в неврівноваженому стані, 
це може призвести до її остаточної загибелі. Але і з такого становища 
можна знайти певні варіанти виходу.

Ю. Павленко вважає, що «в соціокультурних системах можливості по-
долання об’єктивно закономірних станів деструкції передусім залежать 
від здатності людей прийняти правильне рішення та згуртуватися для 
досягнення поставленої мети» [502, с. 9].

Справді, історія людства – це періоди піднесень і важких випробу-
вань, катастроф. На руїнах попередніх потрясінь відроджувалися нові, 
вищі соціокультурні форми. Підґрунтям відтворення й відновлення були 
так звані вічні цінності та такі ідеї-образи, як базові архетипи-символи, 
що пронизують історичний шлях людства по вертикалі.

Це розуміли й українські вчені. Першим із тих, хто висунув ідею про 
існування паралельного з нами світу символів-архетипів, був Г. Сково-
рода, котрий вважав, що «ці символи та їхні структури відповідають не 
лише людській свідомості, а й, так би мовити, інформаційному підґрун-
тю Всесвіту, що додатково – на найглибшому рівні – з’єднує Людину з 
Космосом» [502, с. 10]. Серед сучасних українських філософів саме так 
розуміє вічні архетипи-символи С. Кримський [232].

Отже, ми живемо у світі, який, з одного боку, самоорганізовується, 
з іншого – потрапляє в періодичні кризи, які передбчити неможливо. 
Для сучасної людини така ситуація дуже болюча тому, що ми, по суті, 
втратили зв’язок із Космосом, забули сакральну мову етнічних символів, 
якою «розмовляв» Всесвіт із кожною людиною, а індивідуальна свідо-
мість б’ється над розв’язанням вічних проблем, які споконвіку були під 
контролем сім’ї та роду.

Соціальні протиріччя чи різні кризи породили в людині так звану 
«хибну свідомість» (термін Е. Фромма [487, с. 118]), у якій утвердилося 
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право на вседозволеність. Це означає, що науково-технічний прогрес 
зазвичай сприймається як засіб самоствердження людства, «а минуле 
(надто далеке) з його «пережитками» – як непотрібне й не варте уваги» 
[502, с. 15].

Для подолання кризи треба звертатися насамперед до досвіду пред-
ків, зокрема, до сфери духовності. Наприклад, уже визнано деякі види 
духовної діяльності, які ще донедавна вважалися забобонами; наведено 
чимало доказів про наукове підґрунтя народної медицини; актуалізува-
лися питання гармонії суспільства і довкілля. Все це було природним 
для первісних людей. Як зауважив М. Чмихов, є всі підстави стверджу-
вати: людство знову, як і тисячі років тому, у багатьох аспектах свого 
духовного життя повертається до споконвічно глобальних проблем і  
необхідності їх розв’язання. Саме тому вивчення давніх суспільств, пе-
редусім їхніх світоглядних систем (або картин світу), стає предметом не 
захоплення чи наукового інтересу, а загальною необхідністю виживання 
людства [502, с. 16-17].

«Осмислення минулого – це сходинка до якісно нового розуміння 
сучасності й майбуття» [502, с. 17]. Для цього потрібні зусилля на-
уковців гуманітарних та природознавчих наук, потрібен синтез соціо-
культурних, природничо-космологічних, філософських та лінгвістичних 
знань. Необхідно скрупульозно вивчати безпосередню картину світу, 
яку називають когнітивною, оскільки вона містить як змістове, концеп-
туальне знання про дійсність, так і сукупність ментальних стереотипів. 
Поняття «національна когнітивна картина світу» – не лише абстракція, 
а ще й когнітивно-психологічна реальність, що виявляється в розумовій, 
пізнавальній діяльності народу, його поведінці – фізичній і вербальній. 
Отже, когнітивна картина світу – це сукупність концептів і стереотипів 
свідомості, які створює культура.

Опосередкована картина світу – це результат фіксації концептос-
фери вторинними знаковими системами, які матеріалізують наявну у 
свідомості безпосередню картину світу [344, с. 5-6]. До них належать, 
передусім, мовна та художня картини світу, у рамках яких існують і 
міфологічна, і фольклорна, і обрядова картини світу.

Відомо, що мова не членує світ, вона лише віддзеркалює когнітивне 
членування, що здійснює концептосфера як безпосередня первинна 
картина світу. Остання завжди ширша й об’ємніша, оскільки мовна 
картина світу лише частково відображає концептосферу, в якій концепт 
є окремим елементом, не пов’язаним із конкретним мовним знаком, він 
ніколи мовним знаком повністю не виражається. Він може виражатись 
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або сукупністю мовних знаків, або за допомогою таких альтернативних 
знакових систем, як жести, міміка, музика, живопис, скульптура, танець 
та ін., або шляхом одночасного використання і вербальних, і акціональ-
них, і предметних символів, які містить обряд як дискурс.

Отже, вивчення національної картини світу передбачає обов’язковий 
міждисциплінарний рівень дослідження, залучення знань із галузей фі-
лософії, історії, археології, культурології, етнічної психології та інших 
наук. При цьому слід пам’ятати: лінгвістичний аспект наявний у дослі-
дженні будь-якого тексту, бо «...історик, літературознавець, культуролог 
починає свою роботу з текстом, який так чи інакше вже прокоментова-
ний з мовознавчого погляду (хоча б тим самим, скажімо, істориком). Це 
значить, що графічне місце знаків, або «тіло тексту», перетворюється в 
текст лише тоді, коли ці графічні знаки осмислюються з боку їх змісту. 
Тому мовознавство виступає першою науковою дисципліною (підкрес-
лення наше – О. Я.), що звертається до того об’єкта, який лише потім 
завдяки тим чи іншим процедурам інтерпретації постає у вигляді інфор-
мативного явища» [170, с. 28].

Сучасні наукові дослідження характеризуються стійкими процесами 
інтеграції, у результаті чого в другій половині ХХ ст. почали формувати-
ся міждисциплінарні науки. Однією з характерних ознак функціонування 
таких наук є наявність термінів, що балансують на межі суміжних наук, 
і це робить більш доступними для вивчення відповідні проблеми. Такі 
терміни називають маргінальними, і вони виступають суттєвим факто-
ром інтегрування наукового знання, взаємопроникнення наукових ідей. 
Отже, процеси інтеграції різних галузей знання й науки пронизують 
усі складові життєдіяльності людей, і це є свідченням того, що «наука 
є одним із соціокультурних феноменів, який перебуває в нерозривних 
зв’язках з усією культурою суспільства» [143, с. 65].

 Зараз уже є чітке усвідомлення того, що й «пояснення феномену мови 
неможливе без залучення наукового потенціалу різних галузей знань» 
[388, с. 5]. Показовою тут є дисертація І. Голубовської, методологічною 
базою якої стала «квантово-хвильова фізична теорія: тут фізичний про-
стір виступає певним чином «квантованою» сутністю, де властивості 
частинки та хвилі збігаються» [114, с. 5]. Дійсно, ідея розвитку нових 
гіпотез на стику лінгвістики й інших, зокрема природничих, наук не 
нова. Наприклад, уже існує така наука, як лінгвогеографія [388, с. 335]. 
Особливої актуальності набула ідея органічного зв’язку природничих і 
гуманітарних наук у сучасному глобалізованому суспільстві, коли пер-
шочерговим завданням освіти декларовано формування «гуманітарної» 
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особистості ХХІ століття», не сконцентрованої на своїй вузькоспеціаль-
ній ділянці професійного знання, а такої, що має широкий культурний 
світогляд, – і через це включеної до загальної картини світу [114, с. 7].

Отже, евристична цінність мультидисциплінарного підходу при 
дослідженні різноманітних текстів, зокрема обрядового дискурсу, оче-
видна: в сучасній лінгвістиці, на думку Р. Барта, варто вести мову й про 
транслінгвістику як розділ семіотики, об’єктом якого є розмаїття тільки 
фольклорних текстів [387, с. 283-286, 284]. Ідею звернення як до суміж-
них з мовознавством (когнітологія, філософія, психологія, культурологія, 
етнографія, етнологія), так і онтологічно не пов’язаних з лінгвістикою 
наук (математика, комп’ютерологія) для вироблення нових методологій 
і методик дослідження вже давно пропагують багато авторитетних уче-
них: Н. Арутюнова, О. Падучева, М. Толстой, М. Перцов та інші.

У той же час, важко не погодитися із С. Єрмоленко, яка вважає, що 
«лінгвістика потребує введення нових внутрішніх обмежень, в ідеалі не 
менш жорстких, ніж ті, що були введені свого часу структуралістами, 
але вже сформульованих на нових засадах» [157, с. 8].

Сучасні лінгвістичні дослідження мови як діяльності спрямовані на 
виявлення структури думок носія тієї чи іншої мови, що є ключем до 
реконструкції свідомості окремої особистості та етносу загалом [294]. 
Розв’язання цього питання дуже актуальне саме зараз, адже прибічники 
глобалізації  роблять спроби усунути культурну різноманітність світу 
[473, с. 283]: (пор.: «Мова є тим бар’єром, який стримує змішування 
етносів…» [177, с. 113]).

1.5. Духовність і ментальність у межах нової наукової парадигми

Науковці все частіше говорять про кризу духовності, що безпосеред-
ньо пов’язано з ментальністю індивіда і суспільства в цілому. Світогляд 
сучасного молодого покоління здебільшого формується на основі нової 
реальності – економічно-грошової, яка є породженням людських інте-
лектуальних енергій. Про загрозу універсалізації матеріального інтересу 
і пріоритету прагматичних цілей над духовними цінностями  йдеться 
у працях відомого українського філософа С. Кримського: наприкінці 
ХХ ст. «людина виявилась розіп’ятою між палеолітом свого духовного 
підпілля та науково-технічним прогресом». Отже, «цивілізація робить 
людей богами раніше, ніж вони стають гідними статусу людини» [233, 
с. 4-5].
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В духовному відродженні сучасного суспільства саме наука має віді-
гравати головну роль. Але її вплив на духовне життя людства досить 
неоднозначний, про що вже йшлося [140, с. 32-33].Тому людство має 
змінити колію руху, наповнити духовністю кожне наукове дослідження. 
Нова мисленнєва парадигма повинна вплинути на світорозуміння окре-
мої людини і суспільства в цілому, вона допоможе усвідомити переваги 
духовного життя в порівнянні з перебуванням у бездуховному вакуумі. В 
епоху кризи, як уже зазначалося, актуальним є злиття науки і духовності. 
Сьогодні люди потребують нового світогляду, який допоможе відповісти 
на важливе запитання: чи зможемо ми відійти від егоцентризму, щоб 
побачити себе такими, якими ми є насправді, набути духовної мудрості 
[363, с. 164]. Першим кроком на цьому шляху може бути нове осмис-
лення таких понять, як «свідомість», «самосвідомість» і «духовність».

Сучасні наукові та філософські погляди на поняття «душа» беруть по-
чаток у грецькій цивілізації, розвиток якої перетворив світ. Уперше про 
це написав Платон, однак і до цього часу існує живий інтерес багатьох 
учених до цієї проблеми [463; 32]. Так, М. Мамардашвілі виходить із 
того, що два начала – античне і християнське – визначають особливість 
і своєрідність європейської культури: «Античність залишила в спадок 
Європі віру в завоювання людського розуму; християнство внесло в 
західну свідомість ідею морального сходження людини» [278, с. 9]. 
Н.  Бардіна впевнена, що античність – це частина нас самих, а в сучасних 
наукових теоріях ми стикаємося з тими ж давньогрецькими поглядами, 
трансформованими крізь призму сучасності [32, с. 7].

Як відомо, довгі часи наука розвивалась у протиборстві матеріаліс-
тичних та ідеалістичних поглядів на довкілля. Філософи античності 
писали про свої відчуття цілісної картини світу, тобто про інтуїтивне від-
чуття єдності Космосу і Людини – неживої і живої матерії. В середні віки 
панівними стали релігійні уявлення про божественне начало і загробне 
життя, а в епоху Відродження ідеї подібності живої й неживої матерії 
знову відродились. Однак наука аж до кінця ХІХ ст. не розглядала ідею 
про єдність Космосу і живої матерії. Між живою і неживою матерією 
виникла, здавалося б, нездоланна стіна.

Сучасна наука синергетика, що зародилася на перетині фізики, біо-
логії і кібернетики, знову підійшла до усвідомлення єдності живої та 
неживої природи. Отже, єдина картина світу, яку інтуїтивно осягнули ще 
античні вчені і яку зруйнували в середні віки, відновлюється на новому, 
вищому науковому рівні [53; 444; 41].

Відомо, що християнство, іудаїзм та буддизм пропонують своє ба-
чення проблеми людського існування в єдиному Всесвіті. В той же час 
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усі священні книги найвідоміших  світових релігій тотожні між собою 
за суттю, хоч і відрізняються зовнішніми формами, а давньогрецькі фі-
лософи у своїх судженнях були дуже близькими до індуської релігійної 
думки. Особливо цікавими в цьому плані є погляди Демокріта, Епікура 
та Піфагора: «Школи Піфагорійська, Платонівська і Неоплатонівська 
мають стільки точок зіткнення з індуською та буддійською думкою, що їх 
походження з того ж самого джерела, як і світових релігій, є абсолютно 
очевидним», – писала А. Безант [40, с. 30].

Єдність у сфері світової етики вражає не менше, ніж єдність уявлень 
про Всесвіт, Бога і людину [40]. Саме в грецькій філософії знаходимо 
окреслення давніх істин; з грецької філософії запозичено і назву Логос, 
або Слово, –виявлена божественна сутність, джерело, з якого походить 
Всесвіт. Дивовижною була чистота і витонченість настрою всіх піфаго-
рійських писань. Але європейська «любов до мудрості», тобто філосо-
фія, захопилась або вивченням творчої спадщини філософів минулого, 
або в моді був логічний позитивізм [363, с. 31].

Античність укорінилася в науковому підході до розгляду всіх сфер 
буття, що призвело до «корозії безсумнівності релігії» [487, с. 89]. Раці-
онально мислячій людині останніх віків здавалося, що наука спроможна 
дати бажане почуття впевненості перебування в цьому світі. Життя 
ускладнювалося, втрачаючи всі людські виміри, й орієнтована на науку 
людина зіштовхнулась зі зростаючим почуттям власного безсилля й ізо-
льованості [487].

Подолати почуття самотності людям допомагала релігія, в ритуалах і 
обрядах якої кожен міг розділити свої почуття з ближніми. Однак десяти-
ліття атеїзму знищили ірраціональну віру в Бога і до цього часу повною 
мірою не дозволяють ідеям християнства проникнути в нашу свідомість 
через соціальний фільтр.

Які ж загальнолюдські духовні постулати потребують відродження в 
сучасній європейській цивілізації, до котрої належить Україна? Відпо-
відь одна: іудеохристиянські (термін С. Кримського). Навіть якщо лю-
дина невіруюча, вона дякує Богові за те, що здійснюються її сокровенні 
бажання або біда обходить її рід. Отже, Україна потребує відродження 
своєї віковічної духовності, тієї духовності, що зародилася в надрах 
греко-слов’янської цивілізації України-Русі, духовності, яка зробила 
Україну суб’єктом світової історії [233, с. 7].

Можна припустити, що світогляд пересічного європейця (в тому числі 
й українця) складається з чотирьох чинників: дохристиянська спад-
щина; логіцизм як греко-римська спадщина; релігія – це християнська 
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спадщина;  прагматизм – спадщина бурхливого розвитку цивілізації. 
Незважаючи на те, що ця схема занадто узагальнена, вона все ж дає мож-
ливість чітко усвідомити, що панівними у світорозумінні людей сучасної 
цивілізації є логіцизм (закріплюється та вдосконалюється всіма рівнями 
освіти) і прагматизм (формується багатьма сучасними життєвими ситуа-
ціями). Релігія як віра в постулати церкви, у переваги духовного життя, 
у вічне життя в потойбіччі – найслабша частина сучасного світогляду. 
Саме тому заклик до відродження духовності (при цьому, як правило, 
не пояснюється, що і для чого конкретно треба робити кожній людині) 
часто сприймається як: «Уперед – назад до релігії», – і не спрацьовує. 

Релігійне вирішення людських проблем, яке панувало раніше та 
було сліпим підкоренням Божій волі, як і домінування в сучасному світі 
комп’ютерних рішень, що базуються на вірі в логіку «фактів», – це дві 
сторони однієї медалі, тобто форми відчужених рішень, за яких людина 
відмовляється від своєї проникливості (інтуїції), від знань навколишньо-
го світу, від досліджень і відповідальності на користь ідола – буде це Бог 
чи комп’ютер [487, с. 92-93].

За словами А. Ровнера, віра завжди пов’язана з чимось, чого людина 
не знає (пор.: «Віра є не що інше, як упевненість у незримому» [472, с. 
22]); вона (людина) не знає і вона вірить у це. Є дистанція між її реаль-); вона (людина) не знає і вона вірить у це. Є дистанція між її реаль-
ним досвідом і тим, у що вона вірить. Віра – це подолання дистанції між 
реальним світом існування людини і його ідеальною моделлю. Віра – це 
переміщення серця з однієї точки в іншу; це енергетичний, емоційний 
процес, якому важко навчитися [365, с. 43]. До духовності можна йти  
шляхом віри, але цей шлях дуже непростий.

У той же час лише мовою науки можна пояснити пересічним грома-
дянам, для чого треба відроджувати чи підвищувати рівень духовності, 
що це конкретно означає і який «прибуток» отримає прагматична людина 
– homo ekonomicus – із цього.

Основоположною тут є наступна ідея: не існує ні матерії як такої, ні 
духу самого по собі; є нерозривна діалектична єдність духу і матерії, 
виявами якої можуть бути Логос-Слово, Дух-Світло, Бог-Світло (пор. 
у Декарта: матерія – дуалістична єдність двох незалежних субстанцій; 
для першої атрибутом є протяжність, для другої – мислення). Підтвер-
дженням цього є постулати ортодоксального християнства з ідеєю про 
те, що Ісус Христос – дійсно Бог і людина, і дві природи існують у ньому 
нероздільно, але не зливаючись [365, с. 42]. На думку А. Безант, «усі ду-
ховні та матеріальні феномени виявленого світу мають певну величину і 
скороминущу тривалість, але коріння Духу і Матерії вічні» [365, с. 49].
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Ідею нерозривної єдності матерії й духу, доведену у квантовій фізи-
ці, але важко усвідомлювану в гуманітарних науках, треба сприймати 
як аксіому, бо вона дає змогу говорити про можливість злиття науки і 
релігії: «Коли наука вúзнає свідомість базовим аспектом реальності, а 
релігія почне сприймати Бога як світло, яке сяє у кожному з нас, науко-
вий світогляд зіллється з релігійним» [363, с. 159]. Часто говорять, що 
Бог – творець і джерело світу. Те саме можна сказати і про свідомість. 
Свідомість людини – це джерело і творець тієї реальності і того світу, в 
якому перебуває індивід [363, с. 128-129].

Отже, напрошується висновок: щоб суспільство перейшло на якісно 
інший рівень духовного розвитку, необхідний такий вплив на свідомість 
людей, який відрізняється від того, що пропонують сучасне телебачення 
та мас-медіа.

Доведено, що головна функція ритуалів і символів, живопису і поезії, 
драми і музики – всього того, що входить у поняття «мистецтво», – допо-
магати виживанню людського духу [487, с. 130]. Тоді можна припустити, 
що відродження духовності – це перманентний процес наполегливого 
впровадження в широкі маси найрізноманітніших знань про національне 
і світове мистецтво та культуру. З одного боку, «без мистецтва людина 
виснажується і навіть може стати непридатною для здійснення практич-
них цілей свого суспільства» [487, с. 132], однак мистецтво й література 
по-справжньому цікавить меншість, для більшості людей «культура» – 
це чергова стаття споживання.

Пам’ятаючи, що поняття «культура», як і «духовність», теоретично 
описати неможливо [280], пропонуємо вести мову про культурний і духо-[280], пропонуємо вести мову про культурний і духо-280], пропонуємо вести мову про культурний і духо-], пропонуємо вести мову про культурний і духо-, пропонуємо вести мову про культурний і духо-
вний розвиток як процес, що передбачає «саморозвиток» або постійне 
самоперетворення і самовдосконалення (порівняймо: «мета культуроло-
гії початку ХХІ ст. – у визначенні місця людини в культурі, тобто того, 
що називається «прихованими передумовами існування культури». В 
такому розумінні «культурним» є не той, хто всебічно ерудований, від-
відує театри, вернісажі й т. ін., а той, хто при цьому здатний змінювати-
ся сам і змінювати навколишній світ, хто здатний бути один на один зі 
світом» [374, с. 6]).

Здається, що вченим не вирватися із замкнутого кола: заклики вірити 
в Бога непереконливі, бо наука не може дати однозначної відповіді на 
питання: «Що є Бог?». Високий чи навіть середній рівень культури – 
доля обраних. Причинно-наслідкові зв’язки, які домінують у сучасній 
свідомості, розшаровуються при розмові про духовність і бездуховність. 
Вихід бачимо в тому, щоб зрозуміти: шлях до духовності лежить через 
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свідомість, більш точно – через  самосвідомість. У такій ситуації необ-
хідно чітко уявляти, що таке «свідомість». Тут науковці стикаються з 
величезною проблемою. З одного боку, про духовність, яка безпосеред-
ньо пов’язана з процесом мислення, у наш час можна говорити тільки 
мовою науки. З іншого – панівний суто науковий підхід до людського 
розуму, з яким пов’язане і мислення, і світогляд людей, не може пояснити 
ні саму природу реальності, ні поняття духовності. Про це багато писали 
М. Мамардашвілі, О. Кришталь, Віталій і Тетяна Тихоплави, П. Рассел 
та інші науковці [278; 444; 363].

Коли ми говоримо про людський розум, існування свідомості не під-
лягає сумніву і в той же час її неможливо пояснити – такий парадокс 
свідомості. У межах матеріалістичної метапарадигми свідомість є ве-
личезною аномалією [363, с. 48-49].

Аналізуючи сучасні дослідження з різних галузей знань, науковці 
дійшли висновку, що величезну кількість аномальних явищ не можна 
взагалі пояснити в межах матеріалістичної парадигми. Тут суттєвою, 
а іноді й визначальною, є роль нематеріальних факторів. Ілюстрацією 
вищесказаного може бути поява феноменології, під впливом якої врешті 
сформувався так званий феноменологічний підхід до мови. Незважаючи 
на те, що феноменологія мови як цілісна система не трансформувалася 
в окрему галузь науки, вона мала неабиякий вплив на розвиток науки 
про мову. Феноменологія поглибила розуміння того, що мовознавство не 
можна обмежувати рамками емпіричного, унаочнила факт, що мова є не 
лише матерією і формою, а, насамперед, «енергетейним» (термін В. фон 
Гумбольдта) контактом зі світом [38, с. 140-142]. Пригадаємо і загаль-
новідомі ідеї В. фон Гумбольдта про нерозривний зв’язок і тотожність 
понять «мова» і «народний дух», який поки  недоступний для нашого 
розуміння і залишається таємницею.

У зв’язку з цим надзвичайно важливі й водночас дуже складні завдан-
ня стоять перед сучасними філологами, тому що «мова як умістилище 
духу народу, як результат неповторної розумово-оцінної діяльності 
певного етносу може відкритися не стільки інструментальному, скільки 
філософському поглядові, здатному охопити й осмислити потаємну 
духовну сутність національної мови як унікального витвору етносу» 
[114, с. 2].

Про необхідність виділення зв’язку мови та духовності в окрему 
лінгвістичну проблему писала Ольга Федик [480].

Отже, враховуючи нерозривний зв’язок понять «мова» і «дух», 
«мова» і «мислення», природною вважаємо не діаду «мова і мислення», 
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а тріаду «мова-дух-мислення», у якій «дух» є, можливо, найважливішим 
поняттям, бо має відношення до мови, до мислення і до розуміння ду-
ховності, про відродження якої так багато говорять і пишуть останнім 
часом.

1.6. Свідомість – самосвідомість – духовність – ментальність

Нова мисленнєва парадигма має вплинути на світорозуміння кожної 
окремої людини і суспільства загалом, допомогти усвідомити переваги 
духовного життя над бездуховним. Перш за все треба верифікувати по-
няття «свідомість» і «самосвідомість» у світлі думок про духовність. 
Як зазначалося раніше, існування свідомості не підлягає сумніву, хоч її 
і неможливо пояснити.

Що б не говорилося про свідомість, вона завжди є чимось більшим. 
Кожний, хто займається дослідженням свідомості, на думку М. Мамар-
дашвілі, входить у сферу парадоксальності, до якої неможливо звикнути 
[278, с. 76, 85].

Неспроможність пояснити аномалію свідомості П. Рассел вбачає в 
тому, що науковці йдуть хибним шляхом: усі наукові теорії про свідо-
мість виводяться з феномену вторинності свідомості стосовно фізичного 
світу, який описується в категоріях простору, часу і матерії. Звідси й 
прагнення складними способами пристосувати аномалію свідомості до 
нормативів матеріалістичного світогляду [363, с. 51].

Цей автор, професор Кембриджського університету, проводить пря-
му паралель між фізичним світлом і свідомістю: «Розглядаючи фізичне 
світло, ми виявили, що воно міститься за межами часу і простору. Так 
само за межами часу і простору існує чиста свідомість. Отже, світло і 
свідомість є всюдисущими» [363, с. 121].

Порівняємо ідею науковця-фізика з міркуваннями філософа М. Ма-
мардашвілі: «За звичкою ми, як правило, вписуємо акти свідомості в 
межі анатомічних обрисів людини. Але, можливо, свідомість існує поза 
індивідом і є якимсь просторовоподібним утворенням...; у слові с–відо-
мість поєднані значення двох слів: стан і знання; с–відомість – це здат-
ність вступати в акт обміну інформацією, а саме: здатність сприймати її 
від іншого об’єкта і самому випромінювати (бути джерелом інформації)» 
[278, с. 13].

Справді, все стає гранично зрозумілим, якщо припустити, що свідо-
мість, як і світло, має хвильову природу; тоді свідомість (зокрема само-
свідомість) можна розуміти як здатність сприймати і випромінювати 
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інформацію (різночастотні хвильові утворення) тільки в конкретному 
діапазоні частоти. Саме таке розуміння чудово ілюструють ідеї М. Ма-
мардашвілі, який писав про неможливість «виконувати» чиїсь думки 
(вірогідно, у зв’язку з тим, що моя або чиясь інша свідомість не здатна 
сприймати ту частоту інформації, яку породило мислення, наприклад, 
Канта чи Ейнштейна). Цей же філософ проводить, на наш погляд, блис-
кучу паралель щодо записаної музики і записаних думок. Перша не є 
справжньою музикою, тому що її треба ще виконати. Так само чиїсь 
геніальні записані думки не завжди зрозумілі: «щоб щось зрозуміти, 
треба відмовитись від себе», налаштуватися на іншу частоту інформацій-
них хвиль (відмовитися від своєї с–відомості, щоб відродитися в іншій 
с-відомості) [278, с. 21-22].

Таке розуміння свідомості – «знати», «відати разом із кимось» – мало 
б зацікавити передусім філологів, оскільки проблеми створення мовної 
картини світу, проблема взаємозв’язку мови і мислення, мови і духо-
вності є актуальними як у мовознавстві, так і в літературознавстві. Але 
тут і досі, на жаль, ситуація, в основному, залишається такою ж, як її 
описала Н. Бардіна, зазначаючи, що проблеми мови і свідомості завжди 
були чітко обмежені логічними і/або психологічними рамками,тут ігно-
рувалося багато класичних ідей: поняття «дух», «ідеальне», які містили 
вказівку на існування позасуб’єктної свідомості, стійко пов’язувались із 
містичними, зовсім не науковими поглядами [33, с. 7].

Для чіткого розуміння того, що таке «духовність», потрібен інший 
спосіб мислення, за допомогою якого «вибудовуватиметься» інша карти-
на світу. Спробуємо розділити Всесвіт на окремі фрагменти, щоб потім 
зібрати воєдино частини такої мозаїки.

Говорячи про езотеричну науку еніологію (давня наука про знання 
далеких предків, ті знання, які втрачені в процесі історичного розвитку), 
В. Рогожкін з певною іронією зазначив, що нема «лінійки» для виміру 
рівня духовності, тому поділ людей на «низько- і високодуховних» є 
некоректним. Поняття «духовність» він визначив як «імунітет від за-
стосування в матеріалізації наших ментальних знань» [366, с. 52], адже 
духовність є суто внутрішньою категорією, яка не терпить зовнішнього 
суб’єктивного виміру: «дуже важко виключити власні оцінки людей, 
подій, явищ, перебуваючи в соціумі. Для цього необхідно піднятися (під-
креслення наше – О. Я.) вище соціуму. Не піднестися, а саме піднятися 
своїми знаннями до рівня власної духовності... Духовність визначає рі-
вень освіченості індивіда і всього соціуму (не плутати терміни «освіта» і 
«освіченість»). Можна володіти колосальними знаннями, спрямованими 
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на розробку і виготовлення нових способів масового знищення людей, 
при цьому – любити музику Баха, знати напам’ять Гете і вирощувати 
квіти. Духовність і розум забезпечують людині фізичне здоров’я» [366, 
с. 52-53].

Важливо, що розуміння духовності за рамками класичної науки без-
посередньо пов’язане з розумом і свідомістю, тобто з ментальністю.

Отже, свідомість є основною властивістю природи [363, с. 57] – тоб-
то здатністю живих та неживих предметів випромінювати і сприймати 
хвилі конкретної частоти. Свідомість притаманна не тільки людині, вона 
існує скрізь і завжди, на всіх щаблях еволюції, починаючи з найнижчого 
(пор.: «Життя на Землі було б неможливе, якби живі істоти не вловлю-
вали інформацію, що надходить з навколишнього світу, не могли б її 
обробляти і відсилати іншим живим істотам» [442, с. 61]).Тоді головне 
призначення фізичного тіла – стикатися з фізичним світом, отримувати 
враження ззовні і повідомляти про них всередину; саме ці повідомлення 
і є тим матеріалом, з якого свідома сутність, що живе у фізичному тілі, 
виробляє всі свої знання [40, с. 58].

Найдавніші живі організми – бактерії та водорості – здатні вловлюва-
ти лише найзагальніші властивості навколишнього світу. Їх сприйняття 
можна порівняти з дуже слабким, ледь помітним проблиском світла на 
темному екрані – це майже ніщо у порівнянні з людським досвідом.

У процесі ускладнення багатоклітинних організмів у них виникли 
почуття. Це сприяло поліпшенню сприйняття інформації та посиленню 
свідомості. Згодом розвинулася нервова система, сформувалися центри 
обробки інформації.

Провести межу між свідомими і несвідомими об’єктами неможливо: 
віруси, молекули, атоми і навіть елементарні частинки здатні пере-
живати, вони володіють досвідом, яким би слабким він не був. Якщо 
переживання бактерії за інтенсивністю і різноманітністю відповідають 
одній мільярдній частці переживань людини, то, ймовірно, переживання 
каменя ще в мільярд разів слабкіші [363, с. 58-60].

Численні приклади наукових експериментів на сучасному етапі роз-
витку природничих наук (див. роботи Т. і В. Тихоплавів, А. Безант, 
М. Чмихова, В. Куєвди про відродження гілозоїзму – вчення про загальне 
одухотворення матерії, вчення виникло у давньогрецькій філософії),  
доводять гіпотезу про те, що всі предмети – живі й неживі – «контакту-
ють» у навколишньому світі. Ще в 1966 році було помічено, що рослини, 
під’єднані до приладу, який вимірює електричний опір, реагують на дея-
кі ситуації, причому цю реакцію вимірювали. Було споруджено автомат, 
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що кидає дрібних рачків по одному в окріп. Цей апарат під’єднали до 
рослини, що знаходилася в іншій кімнаті. Реакцію останньої фіксували 
самописці. У момент падіння рачка у воду в рослині відбувалися значні 
зміни (своєрідний «крик жаху»). Коли ж автомат кидав мертвого рачка, 
жодних сигналів на самописці не було [442, с. 209-210].

Численні мовні вирази свідчать про єдиний світ живих і неживих 
речей: ми чуємо удари грому – він б’є, як живий; тінь здатна бігти за 
людиною; камінь, з яким зіткнулася людина, може відскочити і вдарити; 
вода в морі і тиха, і бистра, і стоїть, і грає тощо.

Цікавими є досліди, які доводять, що неорганічна матерія здатна 
відповідати на подразнення ззовні так само, як рослинні і тваринні 
тканини. Створено апарат з обертовим циліндром, на якому залишають 
сліди (у вигляді кривих ліній) відповідні рухи речовин, що піддаються 
подразненню. В результаті експериментів виявилося, що рухи олова і 
м’язової тканини однакові. Крім того: метали виявляють такі ж ознаки 
втоми, як і органічні речовини, і таку ж чутливість до вбивчої дії отрути, 
але що особливо вражає, вони виявилися здатними оживати під впливом 
протиотрути [40, с. 57].

Протягом нескінченних століть відбувався процес творення, і це був 
єдиний Еволюційний потік духу-матерії. У результаті на сучасному етапі 
розвитку природничих і гуманітарних наук актуальною є думка про те, 
що життя Логоса перебуває в кожній формі земного світу.

Коли ми говоримо про духовність, головна ідея полягає в тому, щоб 
зрозуміти або бодай прийняти на віру думку, що, крім добре знайомого 
і вивченого матеріального світу, існує певна сфера, тобто тонкий (або 
астральний) Світ Духу, що може існувати як на рівні індивіда – тоді це 
сфера, створена мислеобразами людини, так і на рівні соціуму, етносу 
у вигляді сфери концептів і архетипів. Є припущення, що астральні 
тіла стають видимими, коли ми стикаємося зі звуками в особливому 
інфразвуковому діапазоні хвиль. Тому найголовнішою для нас сьогодні 
є потреба «прийняти на віру ідею (оскільки вона в науці ще не є загаль-
новизнаною), що астральна матерія набуває нової форми у результаті 
кожного впливу думки» [40, с. 67] (підкреслення наше – О. Я.).

Отже, розумом і духовністю пронизано все навколо. Існує також 
аналогія між мислеобразами, що утворюються вібраціями, виклика-
ними думкою, і «звуковими образами», які у фізичному середовищі 
утворюються вібраціями, викликаними звуком. Наші думки бувають 
розпливчастими, неясними або ж виразними, конкретними. Останні, 
маючи адресата, можуть доходити до нього залежно від нашої сили 
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волі і зосередженості розумової енергії, бо легше сприймаються тією 
чи іншою свідомістю.

Вважається, що в середньостатистичної людини образи, створені 
почуттям чи бажанням, набагато сильніші і виразніші, ніж створені 
думкою. Так, вибух злості вчені порівнюють з обрисами сильної блис-
кавки червоного кольору, іншими словами, тривала злість реально може 
завдати шкоди. Любов же, навпаки, створює форми прекрасних ніжно-
рожевих тонів і в той же час мислеобразів,  які охороняють людину. Іс-
нують приклади, коли любляча мати силою своїх думок, почуттів, навіть 
не виражених вербально, відвертає біду від дітей [40, с. 68-69].

Важливо, що будь-які мислеобрази – охоронні або мстиві – це живі 
створіння, одухотворені думкою людини. Відіслані в простір, вони 
не зможуть ні допомогти, ні нашкодити адресатові, якщо його власне 
астральне тіло, матерія, дух не мають нічого спільного з цими мислео-
бразами, тобто налаштовані на іншу частоту вібрацій. У такому випадку, 
за законом своєї природи, мислеобрази повертаються до свого творця 
магнетичним слідом, який вони залишили, тобто «вони навалюються на 
свого ж творця із силою, що відповідає силі їх відправника» [40, с. 70].

Отже, відродження духовності можна розуміти як поштовх до роботи 
з індивідуальною свідомістю (самосвідомістю) і через неї – з мисленням, 
ментальністю. Цей процес сприятиме необхідності вироблення постійної 
відповідальності за свої думки, почуття і бажання, які людина з такою 
легкістю, не думаючи про наслідки, відпускає у Світ Духу (пор.: «Нехай 
думка людини стане чистою, тоді і дух її очиститься» [40, с. 14]).

Наша ментальність – джерело і творець тієї картини світу, яка су-
проводжує людину протягом всього її життя. Ментальність, зокрема 
свідомість більшості людей, сприймає однаковий для цієї більшості 
діапазон інформаційних хвиль із навколишнього середовища. Різною 
є лише інтерпретація картини світу, яка сприймається і яку називають 
мисленням, способом думок або ширше – ментальністю. Мислеобрази 
жорстокої людини, про яку писав Е. Фромм, нагадують «гасаючих хижих 
звірів, що розривають на частини і пожирають один одного», – зауважує 
А. Безант [40, с. 70].

Подібний спосіб мислення призводить до того, що людина опиняється 
в полоні обставин зовнішнього світу. В ситуації, коли власна свідомість 
створеними мислеобразами формує події, що відбуваються у нашому 
житті, духовність передбачає знання того, що самосвідомість (індивіду-
альні думки) «творять простір» подібно до ангелів або демонів, за що 
відповідає сама людина. Мають рацію ті, хто вважає просвітлення бачен-
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ням того ж самого світу в іншому світлі. Дух людини любить чистоту, 
але думка її порушує. Визнання існування тонкого світу, чи світу Духа, 
пояснює особливості менталітету: з дитинства ми живемо в атмосфері 
відтінків національних почуттів і думок, ми бачимо все крізь цю при-
зму, і ми всі підлягаємо владі нашої національної атмосфери, «тобто 
тієї частини астрального світу, яка безпосередньо оточує саме нас»  
[40, с. 71] (проблеми формування етнічної свідомості – найзагадковішого 
й утаємниченого поняття, що формується й наснажується історичною 
пам’яттю, – розглядаються в роботі В. Куєвди [241]).

Вченим-гуманітаріям потрібно не лише визнати існування тонкого 
світу чи світу духу (це сфера сучасних досліджень у галузі квантової 
фізики), який має високочастотну хвильову природу, а й визнати вищий 
рівень мислення, що являє собою безперервний потік цих високочастот-
них хвиль, які іноді називають «джерелом творчості», або «Всесвітнім 
Розумом», або «Богом». За відсутності усталеної термінології вчені 
користуються «особистим набором» слів і виразів. Свідомість того чи 
іншого індивіда, тобто самосвідомість, гіпотетично може налаштовува-
тися на сприйняття високочастотних хвиль Джерела. Однак, гадаємо, що 
це – доля обраних: у духовній практиці їх називають «просвітленими» 
або «святими», яких канонізує церква, а в науці і культурі їх вважають 
геніями. Свідомість людей здатна сприймати безперервний потік хвильо-
вої енергії від Джерела, Творця чи Бога, і тоді – як у О. Пушкіна:

И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем, 
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем…
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо – к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут [361, с. 522].

Неможливо встановити час появи самосвідомості, адже абсолютного 
початку ніколи не існує [335, с. 9]. Так само й для первісних людей, імо-
вірно, не існувало проблеми «я»– не «я». Відгомін найдавніших уявлень 
зберігся до наших часів у ритуальній дії завішування дзеркала в хаті або 
кімнаті, де хтось помер, щоб небіжчик «не залишився» у віддзеркалено-
му образі й не лякав своєю присутністю живих.
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Враховуючи те, що найдавніші періоди історії іноді називають «ди-
тинством людства», та користуючись принципом аналогії, звернемося 
до результатів дослідження Ж. Піаже: «немовля не виявляє ніяких ознак 
усвідомлення власного «я», не розмежовує дані свого внутрішнього світу 
і дані зовнішнього універсуму», і такий період називається «адуалізм» 
[335, с. 16].

У процесі розвитку свідомості людина почала відчувати, що вона 
відрізняється від інших людей, а тому виділила своє індивідуальне «я».

Першим виявом самосвідомості було ототожнення себе зі своїм 
родом і племенем. Наступний крок у розвитку самосвідомості: «Я не 
такий, як усі інші, тобто мій внутрішній світ не такий, як у всіх». Відтак 
«первісна людина почала жити начебто у двох реальностях – зовнішній 
(«реальній») і внутрішньопсихологічній («уявній»). Вважається, що це 
надовго занурило людину у важкий невротичний стан. Упоратися з ним 
було дуже важко, бо уявна реальність була, мабуть, навіть яскравішою 
за зовнішню і дуже рухомою, викликала сильний емоційний стрес («па-
радокс нейропсихічної еволюції») [185, с. 49].

Самосвідомість допомогла людині відчути сутність свого власного 
«я» як суб’єкта: «Ми усвідомлюємо не «я є це» або «я є те», а просто – 
«я є» [365, с. 117]. Саме такі почуття, вірогідно, мали наші предки під 
час обряду, коли відбувалося злиття кожного індивіда з колективом у 
єдине свідоме ціле («я знаю і відаю про щось разом з усіма іншими»); і 
абсолютно слушною є думка про те, що «метафори і символи давнини 
(в тому числі міфологічні, релігійні) містять, за умови їхнього розшиф-
рування, більше інформації про властивості свідомості, ніж будь-яка 
експериментальна прив’язка поведінки до змін характеристик мозку» 
[278, с. 73].

На сучасному етапі розвитку цивілізації ми, як правило, «розташову-
ємо образ свого «я» в центрі світу, який ми сприймаємо, з тією метою, 
щоб наголосити на своїй присутності там. Але насправді відбувається 
щось прямо протилежне – не ми перебуваємо у світі, а світ перебуває в 
нас. У нас нема свого місця в просторі, оскільки сам простір знаходиться 
всередині нас» [363, с. 121].

А. Ровнер є одним із філософів, який підтримує ідею віртуальності 
навколишнього світу і вважає, що, «заперечуючи цю ідею, ми входимо 
у суперечність, яку неможливо розв’язати. Віртуальність є зовнішньою 
властивістю нашого існування, космічного існування, соціального існу-
вання, оскільки ми дивимося на світ через себе» [365, с. 42].

Залежним від обставин є також індивідуальне «я» (самосвідомість, 
яка вибудовує власний внутрішній світ – ментальність), це спотворює хід 
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думок, тим самим завдаючи страждань. Розвиток сучасних технологій 
лише посилює недоліки самосвідомості, а майбутнє людства залежить, у 
першу чергу, не від подальшого проникнення в космос, а від подальшого 
проникнення в закриті глибини свідомості – до Бога [363, с. 150-164].

Важко не погодитися з думками Е. Фромма, який писав про те, що 
поява самосвідомості й розуму перетворила людину в аномалію, у «при-
мхи Всесвіту». З одного боку, людина як частина природи, як суб’єкт  
фізичних законів природи не здатна їх змінити, з іншого – людина ви-
ходить за межі решти природи. Вона відокремлена, будучи в той же час 
і частиною природи та роду: в одному індивіді представлено весь рід 
людський. Одночасно індивід – це єдиний особливий зразок людського 
роду. Усвідомлюючи себе, він ясно розуміє свою безпорадність та об-
меженість свого існування. Розум – щасливий дар людини і її прокляття 
[488, с. 44-46].

Самосвідомість можна розуміти як допоміжний феномен, що супро-
воджує роботу нашого мозку. Останній – це «потужний комп’ютер», 
який ми отримали під час народження. Відомий сучасний нейрофізіолог 
О. Кришталь, який усе життя присвятив вивченню мозку, закликає нас, 
людей, бути скромнішими у своїй гордині, бо, на думку академіка, наш 
розум не є абсолютною власністю, тобто хоч наш «комп’ютер на плечах» 
персональний, але він за Стіною. Іншими словами, нам здається, що ми 
вільні, та насправді нас тримає невидима, але міцна мотузка, яку відчу-
ваємо щоразу, намагаючись контролювати процес власного мислення. 
Психологи дійшли висновку: «наша свідома воля в процесі мислення 
– це ілюзія, оскільки думка може з’явитися, але може і не з’явитися, і 
тоді єдине, чим ми можемо допомогти «власному мисленню», – хіба що 
стукати у віртуальну стіну» [238].

Отже, загальнолюдський набір мотивацій та емоцій стоїть на фунда-
менті вроджених інстинктів, об’єднуючи нас з усім живим у світі, «бо 
в цьому єдиному світі нема нічого малого і нічого великого, все діє на 
рівних одне з одним» [126, с. 12]. З іншого боку, дуже важливим еле-
ментом, що відрізняє людину від тварини, є відносна нестача у людини 
інстинктивної регуляції у процесі адаптації до навколишнього світу. 
Людина – найбезпорадніша з усіх тварин, але ця біологічна слабкість 
служить основою її сили, першопричиною розвитку її специфічно люд-
ських властивостей [488, с. 44-45].

Самосвідомість ми розуміємо як здатність індивіда сприймати інфор-
мацію, що надходить і від нашого тіла, і ззовні. Мозок людини обробляє 
цю інформацію. «Якість» обробки будь-якої інформації залежить від рів-
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ня розвитку інтелекту, який, у свою чергу, є функцією мозку. Слушним є 
твердження, що інстинкт – це функція нашого тіла, а інтуїція – функція 
серця (душі). Пригадаємо, як оцінює народна мудрість ці важливі ор-
гани: «Два серця розуміються ліпше, ніж дві голови»; «Серце чує, а не 
скаже»; «Душа міру знає» [356, с. 135] тощо.

Інстинкт та інтуїція дали змогу вижити нашим предкам. Сучасна 
людина їх майже втратила, замінила раціоналізмом, інтелектуальним 
ставленням до життя (пор.: «Чим менш складні і постійні інстинкти 
тварин, тим більш розвинений мозок, а отже, – і здатність до навчання. 
Появу людини можна визначити як виникнення тієї точки в процесі 
еволюції, де інстинктивна адаптація зведена до мінімуму» [488, с. 45]).

Показовим є приклад, який навів Е. Фромм у роботі «Анатомія люд-
ської деструктивності», виокремивши два типи людської агресії. Перший 
– «доброякісний тип», спільний для людей і тварин, який було закладено 
ще у філогенезі, і він служить для виживання виду й роду, але згасає при 
зникненні загрози. Інший різновид – «злоякісна» жорстокість і деструк-
тивність, яка є лише в людини і відсутня у тварин. Людина дуже часто є 
вбивцею собі подібних. Агресивність сучасної людини пояснюється не 
тваринним інстинктом, а тим, що відрізняє людину від тварини, – інте-
лектом. Інстинкти дають однозначну, раціональну програму. Оборонна 
агресія сучасних людей набагато сильніша: людина передбачає загрозу, 
часто перебільшує її у своїй уяві, може повірити в міфічну загрозу і на-
віть планувати зустрічну, часто непотрібну агресію [485, с. 56].

Це підтверджують й інші сучасні дослідження. Так, В. Куєвда пере-
конливо доводить, що культурна ситуація в Україні є нашою трагедією, 
і, як наслідок, незначний прошарок власної культури поки є нездатним 
зупинити ірраціональні потоки агресії, страху, тривоги і небезпеки, 
вини і помсти, скерувати їх у раціональні русла й розбудувати власний 
соціально-політичний устрій [241, с. 5].

Свідомість (сприйняття інформації), мислення (обробка інформації), 
інтелект (індивідуальні особливості обробки інформації) безперервно 
працюють, намагаючись засвоїти якомога більше даних. Це вимога часу 
(пор.: «У відносно недалекому майбутньому інформація стане нашим 
повним господарем. Не ми з нею будемо щось робити, а вона з нами 
буде творити чудеса...» – з інтерв’ю з О. Кришталем у ДТ від 11.08.2007) 
[237].

Поняття свідомість – мислення – інтелект – ментальність безпосеред-
ньо пов’язані з картиною та образом світу. Останній яскраво свідчить і 
про рівень духовності людини. Варто уточнити: картина світу притаман-
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на нації, а образ світу характеризує індивіда. Рівень духовності визна-
чається індивідуальною або колективною свідомістю, тобто здатністю 
окремої людини чи етносу сприймати різночастотні інформаційні хвилі. 
Коло замкнулося: свідомість – мислення – ментальність – картина 
світу – духовність – свідомість.

Традиційне виховання переважно розвиває тільки інтелект, отже, 
раціональний розум залишається замкнутим усередині причинно-на-
слідкових зв’язків, де немає місця духовності, інтуїції. Це прекрасно 
усвідомлювали адепти Східної релігії та філософії. У працях східних 
мислителів виокремлено вчення про те, що інтелект – це занепокоєння, 
а тому багато проблем людства  пов’язано саме з ним. Сучасна людина 
живе під загрозою інтелекту, бо інтелект дав науці величезні сили (ядер-
на війна – це війна, створена розумом!); інтелект можна застосовувати з 
користю, але коли його спрямувати на знищення, то це може викликати 
величезне лихо; світ потребує великого бунту, який би вивів його за 
межі інтелекту, у тишу інтуїції; інтелект без духовності, без розбудженої 
інтуїції – небезпечний для  світу; інтуїція діє на духовному рівні – вона 
робить людину мудрою [332, с. 32-52].

Якщо припустити, що просвітлена людина – це духовна, або оду-
хотворена людина, то Світовий Розум або Свідомість Всесвіту, Над-
свідомість, Бог, Дух – це особливий вид інформаційного поля, що має 
хвильову природу надзвичайно високої частоти, яку здатні інтуїтивно 
сприймати далеко не всі (пор: «Свідомість, що оточує весь Всесвіт – 
океанічна свідомість, в якій ми всі лише невеликі острови або, краще 
сказати, айсберги, тому що ми можемо розтанути в ній і стати з нею 
одним» [332, с. 43]).

Отже, пантеїзм і монотеїзм єдині у своїй основі: високочастотна хви-
льова енергія розлита всюди, тобто одухотворює все навколо, так само 
і Бог є всюдисущим.

Порівняємо цю гіпотезу з ідеями П. Рассела: «Я не можу стверджу-
вати, що світло є Бог», і все ж, можливо, світло є виявом  прихованої 
Першопричини всього сущого. Фізичний світ лежить в основі всіх форм 
матеріального світу. Це найглибший, більш точно: найвищий рівень 
Всесвіту, до якого ми в змозі дотягнутися [363, с. 123-125].

Слова з Біблії «Вгамуйтесь і пізнайте, що Я Бог» (Псалом 46:11, 
с.  568) учений-фізик розцінює як заклик заспокоїти свій мозок і усвідо-
мити своє справжнє «я», усвідомити свою божественність (пор.: «При-
значення людини полягає в тому, щоб існувати за образом і подобою 
Божою...» [278, с. 58]; або: «Існувати в просторі вічного розуму – ось 
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що потрібно людині, яка шукає духовне рішення. Ні в чому нікого не 
звинувачуйте і пам’ятайте слова Альберта Ейнштейна про важливість 
зміни свого підходу до розв’язання проблем: «Проблему не можна ви-
рішити на тому ж рівні, на якому вона виникла. Проблеми – це ілюзії 
матеріального світу. Рішення з’являються, коли ви заглиблюєтесь у світ 
духовний» [132, с. 51]).

Коли наш розум зупиняється і нас перестають тривожити думки, 
ми з’єднуємося зі своєю справжньою сутністю, яка не має ні назви, ні 
форми. Ми знаходимо задоволення в переживанні, до якого прагну-
ли завжди, – у невимовному божественному спокої. Тоді Бог постає 
перед нами не як незбагненне відокремлене єство, що перебуває поза 
нами, – Він виявляється в усіх і в кожному як найпотаємніший аспект 
нас самих... Усвідомити своє справжнє «я» – означає усвідомити свою 
божественність [363, с. 123-129].

Отже, духовність – це рух до самовдосконалення, це процес збігу в 
людині внутрішніх (душевних) імпульсів розвитку із зовнішніми (прак-
тичними і технологічними) імпульсами. Душа обов’язково повинна 
втілюватися в чомусь зовнішньому – предметах, вчинках, думках [374, 
с. 58]. Під духовним життям слід розуміти життя свідомості. При цьому 
важливим є поняття, яке М. Мамардашвілі назвав «працею життя» [278, 
с. 31].Тоді духовне життя – це і праця людського життя (пор.: «Людину 
не створили природа та еволюція. Людина створюється. Безперервно 
знову і знову створюється. І це задано для неї в дзеркальному відо-
браженні самого себе символом «образ і подоба Божа». Тобто людина є 
такою істотою, виникнення якої безперервно поновлюється» [278, с. 58]).

Поняття «духовність» С. Кримський тлумачить на фоні контрасту, 
протиставляючи духовність хаосу (в тому числі в думках і ментальних 
образах), під час якого панує тотальна посередність. Духовність, за сло-
вами філософа, – це завжди заклик «зверху» здійснити те, що не здій-
снюється саме по собі, заклик, що потребує індивідуального розшиф-
рування. Іншими словами, духовність – це ціннісне домобудівництво 
(підкреслення наше – О. Я.) особистості. Під «домобудівництвом» С. 
Кримський розуміє не тільки вибудовування неповторного внутрішнього 
світу індивіда, а й індивідуальну неповторність нації, бо вона сама є іс-
торичною особистістю: «Для нації духовність – це історія власної при-
сутності у світі, що дає змогу крізь національне побачити універсальне, 
тобто сфокусувати загальнолюдський досвід у національну іпостась 
буття» [233, с. 7-9].

На нашу думку, у цій філософській ідеї пропущено важливий ланцю-
жок «домобудівництва» сакрального простору сім’ї-роду. Духовність як 
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«домобудівництво» для власної душі означає, що людина живе в стані, 
коли їй комфортно із собою, своїми власними думками, вона як особис-
тість є повноцінною, «здатною протистояти небуттю» [233, с. 9].

Духовний простір нації, що предки вибудовували протягом століть, є 
безцінним скарбом. Його не можна загубити, але обов’язково треба при-
множувати. Тут величезну роль відіграє сім’я, атмосфера якої є або дже-
релом духовності, захищеності з дитинства до зрілості, або руйнівною 
силою, що залишає на довгі роки розруху в душі людини. Сакральність 
і недоторканність родинних стосунків, законів сім’ї-роду інтуїтивно 
відчували й оберігали предки, про що свідчить цикл сімейних обрядів 
із власною системою символів, за якими приховується високий рівень 
духовності. Дух сім’ї, родини формував життя кожної людини і впливав 
на нього; він підтримував, допомагав, карав і навіть позбавлявся тих 
членів роду, які порушували ці закони.

Показовими тут є дослідження М. Якименка і Ю. Мосенкіса про осо-
бливості лінгвоміфопоетичних уявлень японців (див. [528; 529]): автори 
зазначають, що при дослідженні японського менталітету слід зважати 
на значущість ролі у ньому релігійного компонента у всі часи розвитку 
нації. Посилаючись на роботи релігієзнавців-японістів, М. Якименко та 
Ю. Мосенкіс звертають увагу на те, що комплекс традиційних релігійних 
уявлень (підкреслення наше –  О. Я.) одухотворяє й наповнює сенсом 
життя кожного японця, дає змогу всьому японському народові відчути 
свою національну єдність, усвідомити своє місце у світі. Різноманітні 
релігійні традиції Японії стали складниками загальної релігійної картини 
світу в національній культурі й утворили доступну життєву філософію 
для кожної окремої людини (виділення наше – О. Я.). Специфікою 
Японії є те, що родина там – основна суспільна й релігійна одиниця, а 
дім – основна ділянка сакрального простору [529, с. 73].

Отже, однією з головних причин того, що Японія знаходиться в 
авангарді розвинених країн світу, на нашу думку, є те, що в соціальному 
житті там панує інтелект, високий рівень наукових знань. Водночас у 
сім’ї, родині залишаються священними традиції предків, на які не по-
ширюється закон причинно-наслідкових зв’язків і логіка наукових знань.

Людям не треба шукати найвищих цінностей, «що намагнічують 
душу вічністю» [233, с. 9]. Їх знайшли попередні покоління, які міфоло-
гічне світосприйняття передали нащадкам у системі обрядових символів, 
не зрозумілих у повному обсязі зараз. Для сучасного рівня інтелекту 
пересічного українця  тексти і вірування, що колись були священними, 
спершу видаються примітивними, нецікавими. Більшість не розуміє і, 
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як наслідок, не сприймає ту картину світу, вибудовану не інтелектом, 
а інтуїцією, духом. Прикрою прогалиною, за слушним зауваженням 
В. Куєвди, залишається те, що дослідники не приділили належної уваги 
проблемі міфології, зокрема вивченню міфологічної свідомості (під-
креслення наше – О. Я.) та її ролі у творенні етнокультурних моделей і 
потенціалу української етноспільноти [241, с. 8].

Людство давно шукає відповідь на питання: «Як знайти опору в 
цьому житті і що є найважливішим?» Один із шляхів – це втрата своєї 
обмеженості, подолання віртуальності індивідуального світу (саме це, 
мабуть, мають на меті заклики до відродження духовності: відмовитися 
від обмеженості, піднятися в думках і вчинках до божественного навіть 
у стані відчаю).

До подолання обмеженості самосвідомості можна йти різними шля-
хами, які пропонує сучасна філософія. Кожен із них, на нашу думку, міг 
би розцінюватися і як індивідуальний шлях до відродження духовності.

По-перше, це шлях служіння або метод доброчесності. Треба мати 
мужність визнати, що цей шлях  небезпечний, бо доброчесній людині 
нелегко живеться на землі: «Ідучи шляхом доброчесності, людина на-
биває собі ґулі й опиняється в найнезручніших ситуаціях у нашому сьо-
годнішньому світі. Доброчесність, можливо, колись і приносила людям 
глибокі знання, щастя та пізнання реальності. Але сьогодні людина, яка 
іде цим шляхом, дуже рідко досягає успіху» [365, с. 43].

По-друге, до духовності можна йти шляхом віри; цей шлях продук-
тивний, але він є також непростим.

Третій шлях розуміємо як процес контролю за своїми думками. По-
зитивні, благодійні, «високочастотні» думки дають можливість піднятися 
духовно, отримати позитивну енергію ззовні, яка, своєю чергою, творить 
позитив навколо особистості: «Інтелект, свідомість, ментальність є од-
ним із найважливіших знарядь нашого існування, нашої гармонізації; 
інтелектуальна перебудова може бути ще більш ефективною, ніж емо-
ційна» [365, с. 45].

На думку А. Ровнера, є й інші шляхи до духовності, які вважаємо 
дуже «екзотичними». Так, наприклад, він нагадує про гностиків, які 
колись поділили людство на три категорії щодо духовності: серед лю-
дей є такі, кому зовсім не треба докладати жодних зусиль, «бо вони і є 
дух»; друга категорія – це люди, «які є сумішшю духу і матерії»; третя 
категорія – це в духовному плані абсолютно безнадійні індивіди. За 
спостереженням автора, людей третьої категорії «переважна більшість» 
[365, с. 44].
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Отже, «дух» і «душа» – це специфічні сутності, за допомогою яких 
люди «взаємодіяли» з божественним началом, присутність котрого вони 
відчували інтуїтивно і розміщували душу, наповнену духом (божествен-
ним началом) в районі серця, живота або в крові. Сучасна наука дійшла 
висновку, що духовність безпосередньо пов’язана із свідомістю і робо-
тою мозку кожного індивіда.

Висновки до першого розділу

Всесвіт єдиний, усе в ньому живе і дихає. Проте фундаментальна єд-
ність усього сущого не має нічого спільного зі звичним поняттям єднос-
ті, яку ми маємо на увазі, коли говоримо, що нація чи армія єдині або що 
дві планети об’єднані лініями магнетичного тяжіння. Єдність – це ОДНЕ 
ЦІЛЕ, а не зібрання різнорідних речей, нехай навіть взаємозв’язаних. В 
основі всього лежить Єдине Буття [492, с. 12]. Не існує мертвої матерії. 
Навіть найдрібніший атом наділений життям (пор.: «істина полягає в 
тому, що кожен атом матерії, незалежно від того, якому плану вона на-
лежить, сам по собі є життя» [492, с. 13]).

В основі Всесвіту – Свідомість (Світовий Розум, Вищий, або Поза-
земний Розум, Бог): усе в цьому світі наділене свідомістю. Навіть якщо 
ми не вловлюємо ознак свідомості, що могли б визнати як такі (напри-
клад, у камінні чи рослині), то все ж ми не маємо права говорити, що 
свідомість відсутня.Свідомість ми розуміємо як єдине світлове начало, 
тобто: «Свідомість подібна до світла, вона незмінна і вічна, ...світло є 
прояв прихованої Першопричини всього сущого» [363, с. 122-123]).

Свідомість (самосвідомість), як і світло, має хвильовий характер, 
отже, її можна розуміти як вищу форму інформації, як таку, що творить 
інформацію, іншими словами, свідомість у загальному розумінні є 
інформація з хвильовою структурою, здатною сприйматися будь-яким 
предметом, і в той же час будь-який предмет здатний випромінювати 
інформаційні хвилі. Інформацією пронизані всі матеріальні об’єкти і 
процеси, які є джерелами, носіями і споживачами інформації. Всі живі 
істоти з моменту появи на світ і до кінця свого існування перебувають в 
інформаційному полі, яке безперервно, невпинно впливає на їхні органи 
чуття.

Розуміючи свідомість як здатність сприймати й випромінювати хви-
льову інформацію різної частоти, можна припустити, що негативні 
емоції і думки належать до сфери низьких частот.У сфері найвищих 
частот коливань енергії лежить любов. Науковці-фізики (П. Рассел,  
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В. і Т. Тихоплави) висунули гіпотезу про еволюцію Всесвіту, яка полягає 
в тому, що все суще розвивається від стану з низькою частотою вібрацій 
до стану з високою частотою. Енергія найвищої частоти вібрацій – це 
божественне світло (Дух Божий, або інформація з високою частотою). 
Тоді прагнення підвищити рівень духовності, говорячи  мовою науки, 
означає підвищення рівня своїх ментальних вібрацій. Водночас – це 
прагнення до божественного: Бог є любов.

Світогляд кожного члена сім’ї-роду наших предків був під контролем 
спільноти. Під час обрядів і ритуалів, у яких брала участь більшість, 
кожний знав своє місце і чітко виконував ту чи іншу роль. Знання переда-
валися з покоління в покоління, і навіть тоді, коли вже забули, чому і для 
чого треба робити саме так, дотримувалися непорушних правил, бо ро-
били, як було прийнято. Вірили в сакральність дії та слова. Десятиліття 
войовничого атеїзму та раціоналізму виховали не одне покоління людей, 
які на віру нічого не сприймають. Потрібні докази й вагомі аргументи 
при розмові про божественне начало Всесвіту, про духовність і навіть 
про Бога. Зараз це можливо з урахуванням нових знань.

Бог як Духовне Начало є, очевидно, хвильовою інформацією з над-
звичайно високою частотою, яку здатні інтуїтивно сприймати обрані 
(високодуховні люди та генії; інші, при бажанні, можуть «піднятися» 
до божественного, фільтруючи думки та дії). Припустимо, що Бог є і 
Всесвітній Розум, і Архісвідомість. Інтуїція, вірогідно, входить до складу 
надсвідомого. Архетипи можна розуміти як актуальну інформацію, яку 
інтуїтивно виділили в тому чи іншому соціумі  і яка матеріалізувалася 
в міфах, символах, образах тощо (пор.: «...витоки походження пізнання 
треба шукати не в суб’єкті, який себе усвідомлює, і не в готових (з точки 
зору суб’єкта) об’єктах, даних йому, а у взаємодії, що відбувається між 
ними й залежить одночасно від обох. Важливим є те, що ця взаємодія 
проходить в результаті повної відсутності диференціації (підкреслен-
но нами), а не внаслідок обмінів між чітко визначеними формами»  
[335, с. 15]).

Самосвідомість, наше власне «я», вразливе й залежне від обставин, 
не є сутністю людини. Навпаки, власне «я» спотворює хід думок, завдає 
страждань, заважає бути «заодно» зі своєю внутрішньою природою, ски-
нути кайдани егоцентризму і слідувати духовному шляху [335, с. 163]. 
Щоб усвідомлювати себе в якості складової частини Всесвіту, злитися з 
Духом, бути в Дусі, необхідно подолати своє «я», його чуттєвість. Усві-
домити своє справжнє «я» – означає усвідомити свою божественність, 
бо «коли наш розум зупиняється і нас перестають тривожити думки, ми 
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з’єднуємося зі своїм справжнім єством, яке не має ні назви, ні форми. 
Ми знаходимо задоволення в переживанні, до якого прагнули завжди, – у 
несказанному божественному спокої» [363, с. 123-129].

Атеїстична релігійна парадигма позбавила людей тих переваг, які 
давала віра в милосердного Бога. Зник усемогутній Заступник. Доля 
людини опинилася в її власних руках. На зміну ідеї порятунку прийшла 
ідея духовного пробудження, що полягає у визволенні від бажань, упо-
добань та ілюзорного уявлення про себе. Втім, все інше залишилося 
майже незмінним. Любов, доброта й праведний спосіб життя зберегли 
свою цінність.
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2. Обрядовий дискурс як об’єкт наукового дослідження

2.1. Обряд у науковому висвітленні

Досліджуючи календарні та сімейні обряди, можемо твердити про 
існування обрядового дискурсу. Дискурс (від фр. Discours – мовлення) – 
це зв’язний текст у контексті численних супровідних фонових чинників 
– онтологічних, соціокультурних, психологічних тощо; текст, занурений 
у життя, а також замкнена цілісна комунікативна ситуація, складниками 
якої є комуніканти й текст (як знаковий посередник), зумовлена різними 
чинниками, що опосередковують спілкування й розуміння (чинники ці 
можуть бути соціальними, етнічними, культурними і т. ін.) [387, с. 120-
123].

Обрядовий дискурс, до складу якого входять предметна, акціональна 
і вербальна частини, є особливим, бо у ньому передбачається не лише 
спілкування людей, але і «спілкування» із надприродними силами.

Поняття «обрядовий дискурс» дуже тісно пов’язане із поняттям «са-
кральний текст». У відповідності із вузьким (традиційним) розумінням 
сакрального, сакральним вважався лише такий текст, який отримав 
статус священного у певній конфесії чи релігіозно-містичному вченні. 
Розширене розуміння суті сакрального дозволяє розглядати сакральний 
текст як компонент традиційної духовної культури народу і джерело 
етнокультурної інформації [216, с. 25; 123].

До сакральних текстів, базуючись на широкому розумінні сакральнос-
ті, можна віднести голосіння, замовляння, обереги, гороскопи, гадання, 
обрядову поезію, традиційний народний календар, дитячі страшилки і 
«згорнуті» тексти: міфологеми та прикмети, стійкі ритуальні формули 
та ідіоми, пов’язані з окремими семантичними полями.

Сакральний текст (далі – СТ) має цілий ряд параметрів, які слід вра-
ховувати при аналізі СТ як лінгвокультурного феномена: 

– у свідомості сучасного носія мови збережені структури міфо-
логічної свідомості, які дають можливість адекватно інтерпретувати 
сакральний зміст;

 – сакральному тексту властива своя логіка, бо його мета – вплив на 
адресата без раціональної оцінки змісту;

 – для передачі культурно значимих смислів у СТ моделюються осо-
бливі типові ситуації;

 – особливістю СТ є регламентація: адресат повинен виконувати певні 
дії із врахуванням описаної в тексті ситуації;
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 – СТ має регламентовані традицією правила, за якими вимовляється; 
за цими правилами виконавець повинен брати до уваги найменші деталі 
(слова, інтонація, жести, атрибутика). СТ може бути лише частиною 
сакрального ритуалу, обряду, семантично однорідної системи текстів, 
які об’єднуються у певний макротекст; 

 – СТ – явище і стабільне, і динамічне одночасно;
 – СТ характеризується сугестивністю  та символічністю.
«СТ – це сугестивний текст, який проголошується за особливими 

правилами чи в особливих умовах; СТ має відносно стійку формально-
змістову структуру, яка відображає особливості міфологічної свідомості» 
[216, с. 27].

Сугестія у сакральному тексті – це активний вплив тексту на свідо-
мість, почуття, емоції слухача; цей вплив сприймається без критичної 
оцінки завдяки образним, символічним, кольоровим, ритмічним, звуко-
вим асоціаціям.

Маркером сугестії СТ є не лише форма мовного знака, але і семан-
тичний потенціал ритуалу,  у який включається також вербальний текст. 
Сугестивний ефект базується не лише на семантичних, але й на фонетич-
них, звукосимволічних, ритмо-мелодійних та структурних параметрах.

У складі вербального тексту маємо слова-символи, які сприяють під-
вищенню сугестії сакральних текстів і які часто є назвами реалій, що 
використовуються у предметній та акціональній частині обряду.

Сугестія може бути вербальною і невербальною, і вона охоплює усі 
три складові частини обрядового дискурсу: предметну, акціональну, 
вербальну.

Сучасні вчені у наукових дослідженнях часто спираються не лише 
на дослідження в їхній галузі, а й на здобутки суміжних наук, оскільки 
жодна дисципліна не може існувати тільки в собі і виключно для себе 
[456, с. 25].

Такий принцип є справедливим і в нашому дослідженні, бо провести 
межу між літературознавчим, мовознавчим, етнологічним, культуроло-
гічним чи фольклорним дослідженням такого багатовимірного явища, 
як обряд, текст, що його супроводжує, обрядові предмети та обов’язкові 
дії, неможливо. Ще в ХІХ ст. було сформульовано принципи комплек-
сного підходу до вивчення фольклорної мови. Сучасні вчені вважають, 
що опис поетичних особливостей не можна відірвати від лінгвістики, 
історії, народної філософії та побуту [527, с. 4] (пор.: «Народна мова, 
говори, народні обряди, уявлення та вся народна духовна культура разом 
з елементами включеної в неї матеріальної культури становлять єдине 
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ціле і з наукової точки зору, і в уявленні носіїв цієї культури» [456, с. 21]).
З другої половини ХVІІІ і протягом ХІХ ст. науковці світового рів-

ня, зокрема І. Гердер, В. фон Гумбольдт, В. Вундт, О. Потебня та інші, 
звернули увагу на органічний зв’язок мови, мислення й духу (психології) 
народу, досліджували взаємозв’язок цих понять на тлі історії конкретної 
нації, долучаючи до свого аналізу фольклорні та літературні тексти. 

Так, зокрема, виникла наука етнолінгвістика (термін досить нео-
днозначний і занадто розгалужений [465, с. 115-117; 387, с. 148-150]), 
що «спрямована на вивчення віддзеркалення в мові й мовленнєвій ді-
яльності (етнотекстах) етнічної свідомості, менталітету, національного 
характеру, матеріальної та духовної культури народу» [85, с. 148].

У мовознавстві початку ХХІ ст. виразною є тенденція до інтеграції 
етнолінгвістики з лінгвокультурологією [305, с. 3]; актуальними є й про-
блеми взаємодії етнолінгвістики та фольклору [453, с. 37-47].

Отже, обряди й ритуали є об’єктами етнолінгвістики, комплексної 
дисципліни, яка сформувалася на межі мовознавства, етнології, куль-
турології, психолінгвістики і яка має спільний з ними об’єкт вивчення 
– мову, ритуали, вірування, фольклор, міфологію й т. ін. Про широке й 
вузьке значення терміна «етнолінгвістика» писав фундатор Московської 
етнолінгвістичної школи М. Толстой, який був зорієнтований на широке 
тлумачення цієї дисципліни. Об’єктом етнолінгвістики в широкому зна-
ченні стає не тільки мова, а «мова культури» в різних способах формаль-
ного вираження, зокрема слові, предметі, дії, зображенні тощо [387, с. 
163]. При цьому етнолінгвістика не конкурує із зазначеними науками, 
не витісняє їх, а є самостійною, межує з ними, послуговується комплек-
сними методами [456, с. 39-40].

Етнолінгвістика в Україні переживає процес свого становлення 
[465, с. 117], однак уже є багато цікавих і корисних вітчизняних дослі-
джень. Варто назвати дослідження Л. Артюх, Я. Вокалюка, Н. Гаврилюк, 
В. Жайворонка, Ю. Карпенка, В. Конобродської, Ю. Мосенкіса, Н. Слу-
хай, В. Таранця, Н. Хобзей та інших учених. Сучасний ізоморфізм мови 
та культури був суттєвим і важливим у дослідженні О. Тищенка, що 
дало змогу авторові зробити прогноз стосовно найближчої перспективи 
розвитку національної етнолінгвістики. Перш за все, на думку науковця, 
у майбутньому треба звернути увагу на вивчення ідіоетнічного й універ-
сального в мові та культурі (про це ж ідеться у роботах О. Микитенко, 
О. Бєлової [294, с. 90-98; 43, с. 30-39]); а по-друге,  актуальними будуть 
дослідження співвідношення між культурною мотивацією, етнографіч-
ним планом та специфікою вияву символічних і лексичних архетипів.
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Про проблеми і завдання української етнолінгвістики у наш час пи-
сала В. Конобродська [215]. Автор вказує на багатогранність та різно-
аспектність проблем, визначає предмет сучасної етнолінвістики, окрес-
лює коло актуальних завдань науки, одним з яких є системне вивчення 
традиційної духовної та матеріальної української культури [215, с. 114].

Не занурюючись в історію фольклористики та етнолінгвістики – об-
ряд як багатоаспектне явище був і залишається об’єктом дослідження 
саме цих дисциплін, – нагадаємо про позитивні тенденції щодо розвитку 
вищезгаданих наук. Намітилась чітка тенденція до поєднання ідей двох 
філологічних наук – фольклористики та етнолінгвістики. При цьому 
«міждисциплінарні відношення етнолінгвістики і фольклористики одна-
ковою мірою не передбачають поглинання ні фольклористики етнолінг-
вістикою, ні етнолінгвістики фольклористикою» [7, с. 14].

Фольклор – це жива народна культура, і в цьому сенсі для нього по-
трібна системність. Не можна забувати, що роль і місце фольклору в 
культурі історично змінювались. Так, стародавній пласт культури був 
винятково фольклорним, отож фольклор не існував поза тогочасним 
життям. З часом відбувалася диференціація на жанри – і фольклор ставав 
частиною культури, тісно пов’язаної з побутом. Далі фольклор почав ви-
ходити з побуту, зазнавав усе більшого впливу індивідуальної творчості 
та літератури. Зрозуміло, що гостра необхідність вивчення фольклору з 
різних позицій залишилась, а щоб осягнути його складну суть та відшу-
кати в духовному світі предків стрижень української національної ідеї, 
яка допомагала праукраїнцям виживати в складні періоди історії, треба 
докласти чимало зусиль [243, с. 60-61].

Актуальними стають дослідження сучасного фольклору України. 
Грунтовною працею, в якій уперше описано феномен міського фоль-
клору, є монографія Н. Лисюк [257]. Автор акцентує увагу на тому, що 
українській фольклористиці бракує «широкомасштабних узагальнюючих 
досліджень, які мають на меті комплексне висвітлення поточної живої 
народної духовної культури» [257, с. 4].

Свого часу М. Толстой  писав про прагнення вчених розширити межі 
фольклористики, вивчати обрядовий та міфологічний аспекти фольклор-
них текстів, їхнє походження, функціонування в обрядовому та іншому 
контекстах [456, с. 33].

Справді, й досі залишається актуальною проблема взаємовідно-
шень між міфом, фольклором і ритуалом при вивченні джерел духовної 
культури. Обговорюється питання про первинність/вторинність міфу 
та ритуалу (так, наприклад, К. Леві-Строс категорично наполягав на 
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первинності міфу). С. Неклюдов проаналізував думки різних учених 
щодо питання первинності / вторинності різноманітних вербальних 
текстів стосовно обрядових структур, і це дало йому можливість зроби-
ти обґрунтовані висновки. По-перше, здібність до обрядової діяльності 
людина отримує від  своїх предків-тварин, «символічні церемонії» яких 
дуже близькі до породження символів у людській культурі. При цьому 
автор вказав на низку нерозв’язаних проблем, наприклад, як далеко 
розповсюджуються аналогії між ритуалами у світі тварин і людському 
суспільстві; чи існують певні семантичні та структурні універсалії; чи 
слушним є припущення про те, що якась частина програм ритуальної 
діяльності людини у неявній формі зберігається і при спадковій передачі.

По-друге, культура взагалі і народна культура зокрема має стійку 
тенденцію багаторазово передавати свої повідомлення в різноманітних 
кодових системах, немовби страхуючи їх від змістових втрат. Як на-
слідок, символічні коди дії, предмета і слова в рамках обряду нероз-
дільні, тобто словесний та акціональні ряди виявляються у відношенні 
доповнюваності.У той же час, вербальний код не завжди є вторинний 
стосовно первинної дії. У кожному конкретному випадку, виходячи з 
аналізованого матеріалу, учений висуває свою гіпотезу, яка не виключає 
і права на помилку.

Фольклор, як відомо, виник передусім на ґрунті міфу, можливо, 
одночасно з ним. При цьому міфологічні повідомлення передаються 
на різних рівнях фольклорної традиції: релігійно-магічних, обрядових, 
казково-епічних, ліричних, пареміологічних тощо. З обрядовими струк-
турами, звичайно, більше співвідноситься поетична організація тексту 
[313, с. 11-22].

Отже, фольклорний матеріал, як і етнографічний, є складовою на-
родної духовної культури, а міфологія – базова сфера давніх народних 
культур [456, с. 31].

Включення етнографії та фольклору в дослідження особливостей 
найдавнішого життя слов’ян, їх побуту, вірувань та обрядів є доцільним 
з кількох причин. По-перше, ці науки тісно пов’язані з археологією, 
яку М. Толстой називає «доісторичною» етнографією, філологією і, зо-
крема, лінгвістикою. У результаті того, що етнографія та фольклор роз-
ширюють рамки дослідження, ці дисципліни в майбутньому, на думку 
вченого, введуть у науковий обіг новий матеріал і дадуть нові відкриття. 
По-друге, етнографи й фольклористи звертаються до тих же методів, 
якими користуються археологи й мовознавці, а єдність методів, як відо-
мо, збагачує методологію як таку і сприяє цілісності, повноті та науковій 
переконливості кінцевих результатів [456, с. 42].
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Міждисциплінарні дослідження, спільні методи при вивченні духо-
вного життя давньої людини, безперечно, будуть сприяти появі нових 
оригінальних гіпотез. Однак треба мати на увазі, що «деякі нові гіпотези 
будуть не кращими, а іноді й гіршими, аніж старі», тому й потрібно ви-
знати право кожного на творчу помилку в наукових пошуках, «тим паче, 
що переважна більшість будь-яких висновків містить елемент помилки» 
[502, с. 20]; а вибір методу «та відповідного йому опису завжди і невід-
воротно пов’язані з ризиком» [489, с. 168].

Феномен обряду сучасні вчені пропонують розглядати у двох пло-
щинах: як функцію (з її процесуальними характеристиками) і як текст 
(з його дискурсивними характеристиками) [179, с. 7].

У широкому значенні обрядовий дискурс як текст – це сукупність 
лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів; це й текст, узятий у 
подієвому аспекті; це і мовлення, яке розглядається як цілеспрямована 
соціальна дія [179]. Такий погляд на фольклор і обряд викристалізувався 
під впливом теорій, що виникли в останні десятиліття в лоні літературоз-
навства, етнології та лінгвістики, зокрема теорії комунікації, лінгвістики 
тексту, прагматики, усної теорії, «етнографії мовлення» тощо [71, с. 7].

Обряд як подію, процес, дискурс, семіотичний текст (пор.: «В умовах 
сучасної зміни наукової парадигми текст розглядається також з позиції 
динамічної системи, дискурсу, синергетики тощо» [170, с. 31]) можна 
досліджувати «в аспекті реконструкції суспільних концептів, збереже-
них у мовних проявах» [170, с. 29]. Ними є сукупність текстів, зокрема 
етнографічних (з урахуванням діалектних особливостей обрядової куль-
тури) і фольклорних текстів, якими є обрядові пісні, що «маючи давнє 
походження, як і самі обряди, пройшли складні історичні трансформації, 
зазнали різних нашарувань» [465, с. 279].

Обряд – це одна з найдавніших форм культури, адже в ньому органіч-
но поєднано елементи міфологічного світосприйняття з певними діями 
і словами. Як уже говорилося, «єдність думки, слова і дії здійснюється 
лише в трансцендентному акті, який і є культурним актом» [374, с. 39].

Обряд був і є невичерпним джерелом духовної культури народу. 
Його особливості досліджували такі українські філологи, як М. Кочер-
ган, Ю. Карпенко, М. Карпенко, В. Гнатюк, Г. Булашев, В. Скляренко, 
О. Івановська, Л. Копаниця, В. Жайворонок, Н. Слухай, О. Тищенко, 
З. Василько та багато інших. Специфіку українського обряду описували 
й відомі етнографи: І. Огієнко, О. Воропай, Х. Вовк, З. Кузеля, О. Кра-
вець, Н. Здоровега, Н. Гаврилюк, В. Борисенко та інші, і цей матеріал 
необхідно долучати до фольклористичних та мовознавчих розвідок, 
об’єктом яких має стати і обрядовий текст.
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Вивчення вірувань та обрядів без урахування того, що всі форми 
народної культури функціонують як територіальні варіанти (пор.: 
«Слов’янська духовна культура, будучи народною, а не елітарною, 
...мала, як показує матеріал, значне діалектне дроблення» [456, с.  47]), 
поза контекстом когнітивної моделі світу, на тлі якої зародилися 
слов’янські народні культурні діалекти, не має наукової перспективи, 
бо викликає ставлення до народних звичаїв як до музейних експонатів, 
врешті з’ясовує лише окремі аспекти проблеми.

Навколишній світ уявляється людині крізь призму її культури та 
рідної мови. Тому для комплексного вивчення обрядового дискурсу з по-
зицій лінгвістики та фольклористики варто оперувати поняттями «мовна 
картина світу» і «культурна модель світу». Тоді в науковому дослідженні 
на лінгвістичну інтерпретацію тексту або слова повинна накладатися 
інтерпретація, пов’язана з культурною моделлю, в результаті чого отри-
муємо опис культурно-мовної картини світу [318, с. 165].

Поняття «мовна картина світу» реально існує у конкретних виявах, 
зокрема «картина світу в мові фольклору або художньої літератури»  
(в останньому випадку можливі уточнення щодо епохи чи конкретного 
автора); є також поняття «мовно-релігійна» та «мовно-міфологічна» 
картини світу (пор.: «Заслуговує на особливу увагу проблема співвід-
ношення мовної картини світу з іншими картинами. Так, може йтися 
про картину світу у фольклорі, художній літературі, мистецтві тощо»  
[529, с. 74]).

Різноаспектні дослідження мовної картини світу надзвичайно акту-
альні, бо  саме через слово можна дійти до різноманітних структур знань, 
причому як до вербалізованих, так і невербалізованих [240, с. 389], а 
також вийти на вербалізовану інтерпретацію навколишнього світу як у 
синхронічному, так і діахронічному планах.Фольклорне слово в обрядо-
вих текстах, своєю чергою, приведе до з’ясування таємниці духовного 
скарбу предків, бо воно є «втіленням основних начал народного духу» 
[88, с. 112].

В соціології обряд вивчається як форма суспільної свідомості [41], 
в лінгвістиці – як специфічний текст (або гіпертекст) [4], у лінгвофоль-
клористиці декларується можливість продовжити систему ефективних 
лінгвокультурознавчих методик, придатних не тільки для продуктивного 
аналізу фольклорних текстів, а й для дослідження нефольклорного дис-
курсу [524, с. 8].

Враховуючи той факт, що змінюваності в матеріальній культурі про-
тистоїть принцип нашарування в духовній культурі, обряд як особливий 
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синкретичний текст, з урахуванням діалектних особливостей, слід «чи-
тати» і тлумачити на межі етнографії, фольклористики і лінгвістики. Це 
зумовлено двома чинниками: 1) етнограф, фольклорист і лінгвіст мають 
у своєму розпорядженні не настільки давній матеріал у порівнянні з 
археологами (наприклад, обрядові пісні записувачі зафіксували у ХІХ-
ХХ ст. [465, с. 279]); 2) перевага такого етнографічного, лінгвістичного і 
фольклорного матеріалу в тому, що він може бути представлений у всій 
повноті й системі [456, с. 45]. Отже, успадкований від минулих поколінь 
і доступний науковцям набір фольклорних текстів, обрядів, символів, 
ритуалів ще й дотепер є надзвичайно цікавим і корисним матеріалом 
для всебічного вивчення, що, у свою чергу, буде сприяти формуванню 
національного світовідчуття.

2.2. Обрядовий дискурс як комплексний феномен

Дослідники фольклору, як слушно зауважила В. Єрьоміна, часто 
позбавлені безпосередніх джерел, які дозволили б простежити процес 
зародження і поетапний розвиток тих чи інших форм народної культури 
[148, с. 3]. Не є винятком обряд і ритуал, хоча в останній час з’явилися 
глибокі й надзвичайно важливі наукові дослідження цього матеріалу.

Так, наприклад, у праці А. Байбуріна «Ритуал у традиційній культурі» 
[25] зроблено спробу наблизитися до системного розуміння ритуалу, ви-
значення тих значень, які зумовили його функціонування як найбільш 
дійєвого (по суті – єдино можливого) способу переживання людиною 
критичних життєвих ситуацій [25, с. 3]. Дослідник звертає увагу на те, 
що матеріал для вивчення різноманітних аспектів ритуалу накопичувався 
впродовж кількох десятків років. Зрозуміло, що тепер досліджується 
пізніший стан функціонування обрядовості, оскільки основний корпус 
записів зроблено в XIX-XX ст.. Автор дослідження зауважив, що терміни 
«обряд» і «ритуал» використовуються як синонімічні, але сам він віддає 
перевагу слову «ритуал» як міжнародному [25, с. 4].

Услід за А. Байбуріним, ці  терміни вживають як синоніми й україн-
ські дослідники родинної обрядовості [273, с. 10].

Однак терміни «обряд» і «ритуал» співвідносяться як загальне по- «обряд» і «ритуал» співвідносяться як загальне по- і «ритуал» співвідносяться як загальне по- «ритуал» співвідносяться як загальне по-співвідносяться як загальне по-
няття і конкретне. Системи календарних та родинних обрядів, що ма-
ють спільне коріння у національному міфологічному світорозумінні, є 
об’єктом етнографії у вузькому розумінні, що означає науку про осо-
бливості, зокрема, й обрядів, звичаїв, вірувань, народного світогляду 
тощо [465, с. 108-109]. Отже, кожен окремий обряд складається з по-
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слідовності певних ритуалів. Наприклад, у весільному обряді є ритуали 
плетіння вінків, випікання короваю, викупу нареченої тощо. В обряд 
народження дитини входять ритуали «зливки», перше купання, перше 
відвідування породіллі сусідами і т. д. (пор.: ритуал входить до обрядів 
і церемоній... [465, с. 324]).

З кінця минулого століття вчені розмірковують про взаємозв’язки 
фольклорної етнографії; міфу й обряду; про логічний та хронологічний 
зв’язок фольклорних та етнографічних фактів [20; 324].Такі ж пробле-
ми цікавлять дослідників і нині (див.: [313; 302, 316; 124; 446]). Однак 
однозначного висновку стосовно окреслених проблем бути не може. 
Філологи працюють з конкретними текстами, і якщо аналізований ма-
теріал демонструє «наявність певної етнографічної реальності, з якої 
беруть початок фольклорні сюжети й образи» [20, с. 229], то природною 
буде думка науковця про хронологічну первинність етнографічного ма-
теріалу. Коли ж досліджуваний текст переконливо доводить «пріоритет 
вербальних систем, тобто мови фольклору» [20, с. 230], правильним буде 
висновок про первинність фольклору.

На думку В. Топорова, перед сучасними дослідниками обряду стоїть 
низка серйозних завдань: по-перше, визначити суть ритуалу загалом, 
по-друге, з’ясувати його роль у духовному та культурно-історичному 
контекстах та більш інтенсивних, глибинних ситуаціях, на розв’язання 
яких спрямований ритуал [457, с. 8]. Дослідник нагадує, що і сьогодні, 
у ХХІ столітті, «типовим є недооцінювання ролі ритуалу, прагнення 
трактувати його як щось вторинне, «несправжнє», зовнішнє, як чисту 
умовність; протиставляти його справжньому, реальному життю, тобто 
ділу» [457].

Ґрунтуючись на концепції семантичного синкретизму міфу й обряду, 
О. Фрейденберг схарактеризувала особливості первісного мислення, 
зокрема синтетичний спосіб вираження інформації словом, діями та 
предметами [484].

Н. Лисюк, услід за К. Чистовим, виділяє три стадії побутування 
народної духовної культури, у тому числі й фольклору. Найдавнішим 
вважається архаїчний фольклор, що виникає в умовах родових відносин 
і формування племінних союзів. На цій стадії панує «всеосяжний син-
кретизм», формуються цілісні комплекси, які вважаємо праобразами об-
рядів, до складу котрих входили слово, музика, танець, дія, декоративні 
елементи тощо і на основі котрих була сформована система мистецтв, 
що притаманна сучасній культурі [257, с. 17].

Заслуговує на увагу й думка Л. Копаниці, яка вважає, що синкретизм 
слід розуміти не тільки як збагачення одних видів творчості засобами 



74

вираження інших або як неможливість відмежувати факти вербальної 
творчості від інших способів художнього вираження, а розглядати «як 
проблему світоглядну, як вираження універсальної природи творчості 
людини» [220, с. 31].

Отже, можна стверджувати, що феномен обряду зародився в лоні 
первісного міфологічного мислення, оскільки нічого, крім міфу, архаїчне 
світосприйняття не могло породити. Тому «свідомість, яка його породи-
ла, може називатися міфотворчою» [483, с. 53].

Варто зазначити, що особливості архаїчного мислення з різним сту-
пенем заглиблення в проблему аналізували як українські, так і зару-
біжні вчені. Наприклад, М. Попович упевнений, що вивчення історії 
культури допоможе розкрити способи мислення минулого й тим самим 
наблизитися до розуміння того, як пояснювали світ наші предки [44, с. 
11]. Історія вивчення прадавнього типу світорозуміння представлена в 
багатьох дослідженнях, зокрема Л. Копаниці [220, с. 34-36], В. Єрьоміної  
[148, с.  4-21] та інших учених.

Звичайно, дослідники фольклору звертали увагу й на генетичну спо-
рідненість міфу, обряду та ритуалу, які були продуктом міфологічного 
типу світосприйняття. Так, Л. Копаниця писала: «Сьогодні в науці утвер-
дилася позиція, згідно з якою і міф, і ритуал дослідники визнають хоч і 
різними за формою, способами вираження – словесним та дійовим, але 
однаковими за змістом в їх світоглядній, функціональній, структурній 
єдності. Ритуал і міф визначаються як дві форми вираження однієї і тієї 
ж символіки, жодна з яких не може бути визнана основною відносно 
іншої» [220, с. 39].

Вважаємо вилучення обрядових пісень з єдиного і неподільного 
обрядового дискурсу штучним і неправомірним. Це відбулося на етапі 
розвитку так званого класичного фольклору у ХІХ ст., коли почалася 
його фіксація. В цей «постсинкретичний» період «він відокремлюється 
від обрядово-міфологічного контексту, поступово деритуалізується й 
десакралізується» [257, с. 18-19].

Сучасна фольклористика віддзеркалює описаний стан речей. Слов-
ник-довідник «Українська фольклористика» [465] пояснює тільки понят-
тя «обрядові пісні», уточнюючи, що суттєвою прикметою таких пісень 
є їх зв’язок з обрядовими діями [там само, с. 279]. Поняття ж «обряд» 
взагалі відсутнє у даному словнику.
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2.2.1. Взаємозв’язок людини і природи як передумова появи обряду

Первісне суспільство оперувало тотожностями (зокрема, суб’єкта й 
об’єкта, живого й неживого світу, слова та діла) і повторами, які ставили 
знак рівності між тим, що відбувалося в зовнішньому світі й у житті 
самого суспільства: «Людина не виділяла себе з навколишнього світу й 
сприймала цей світ як єдине й неподільне ціле» [436, с. 55].

Архаїчне суспільство створило нову дійсність, котру О. Фрейденберг 
називала обрядом, в якому злито воєдино колектив та індивід, закони 
існування людини й світу. Так суспільство повторювало життя самої 
природи: люди розігрували в діях появу сонця, народження рослиннос-
ті, настання темряви, прихід теплої чи холодної пори року і т. д. Отже, 
дія, за О. Фрейденберг, створила таку чудову й дивну річ, як обряд [484, 
с.  54-55].

Життя прадавніх народів було сконцентроване на спогляданні та пе-
реживанні мотивів смерті та відродження в природі. Саме тому смерть 
не сприймалася як щось трагічне. Усе, що вмирало, невдовзі відроджу-
валося у новому вигляді. «Поняття «смерть» дорівнювало поняттю «на-
родження», яке, своєю чергою, дорівнювало поняттю «смерть» – для 
первісної свідомості це був найважливіший образ. В архаїчній мові 
«померти» водночас означало «народитись», «ожити», а «ожити» – «по-
мерти» (або умертвити) і відродити (або народитись)» [484, с. 67].

Закоріненою в підсвідомість предків була необхідність через обряди 
брати участь у священному колообігу в природі; саме тому не втрати-
лись річні обряди при переході з доісторичних у історичні часи. Осно-
воположною рисою міфологічного типу мислення, яке формувалося на 
тлі одвічної первісної природи, було усвідомлення взаємозалежності та 
взаємопроникнення життя і смерті. Для міфології в доісторичну епоху 
це був основний закон у таїні буття [106, с. 266].

Жива природа була джерелом уявлення про життя та смерть як  ві-
чне коло, тобто – мандалу (у санскриті «мандала» означає «магічне 
коло», хоча графічно її зображають у вигляді трикутників і квадратів  
[462, с.  333]). І ще одне цікаве зауваження щодо кола: комплексна пси-
хологія, за К. Юнгом, «сприймає символіку мандал як задані людству 
при  народжені архетипи (первинні відбитки психічної структури)» 
[433, с. 492].

В античності поняття «хаос» також означало початок і кінець, тобто 
це була цілісність і єдність протилежностей. Вихідним пунктом Хаосу, 
вважає В. Таранець, спираючись на концепції О. Лосєва, є не діада, а мо-
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нада, а вже в монаді у згорнутому вигляді є все, що потім розгортається 
у діаді. Тут під «монадою» розуміється цілісність з імпліцитно присут-
ньою бінарністю, яка є відприродною. Вона стає для людини реальністю 
лише в результаті пізнання навколишнього світу і відповідного розвитку 
мислення. «У зв’язку з цим слушним є твердження, що «двоїстість» у 
той давній час означала «одиничність», а «одиничність» виступала як 
«двоїстість» [436, с. 70].

Цей висновок, на нашу думку, переконливо доводить резонність ідеї 
про те, що життя означало і смерть, і обов’язкове відродження, а обидва 
поняття у свідомості первісної людини складали єдине ціле.

Поєднання життя і смерті, світла й мороку могло дати поштовх фі-
лософському мисленню людини, бо «всі великі релігії і філософії світу 
говорили мовою природи». У спілкуванні з природою людство створило 
усну енциклопедію своїх знань про себе – величезний корпус притч, 
прислів’їв, байок, казок, у яких людина постає як частина живого світу 
і через нього себе усвідомлює» [140, с. 8-9].

Актуальність теми «Людина і природа» безсумнівна. Такі дослі-
дження конче потрібні, особливо «у світлі нинішньої фундаментальної 
кризи в системі «людина – довкілля» і з урахуванням того, що моральні 
принципи первісних вірувань, які частково збережені в обрядах, безпо-
середньо пов’язані з культом природи» [140, с.5-7].

На думку М. Поповича, архаїчному мисленню (чи архаїчному або 
міфологічному світосприйняттю) притаманна єдність різних функцій, 
які в нашому суспільстві виконують наука, релігія та мораль. Як і тепер, 
людина архаїчної культури прагнула створити цілісну картину світу, яка 
мала не тільки пояснювальний, а й нормативний характер: так має бути, 
і це закон (прикладом можуть бути жорсткі норми поведінки учасників 
того чи іншого обряду).

Архаїчне пояснення світу передбачало й магічне покарання надпри-
родними силами за порушення норм життєдіяльності у первинному 
суспільстві [346, с. 13]. Життя людини залежало від природних стихій, 
які й у ХХІ ст. руйнують величезні території і забирають життя тисяч лю-
дей. Отже, всебічна залежність від природи, її дарів змушувала людину 
шукати порозуміння з нею шляхом запобігання, умилостивлення її сил, 
уподібнення собі, подяки, магічного впливу на неї тощо. Результатом 
такої діяльності було те, що основа основ моралі – поняття про добро і 
зло – первісно походить із практичних стосунків людини з природою: 
одні стихії несли добробут, отже, ними керували добрі духи, інші – руїну 
або голод, тобто були карою від злих духів [140, с. 7-8].
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Темні й злі сили природи асоціювалися з негативними образами, які 
уособлював Чорнобог (пор.: «Його вшановували... кривавими жертва-
ми і вірили, що всяке зло перебуває під його безпосередньою владою» 
[93, с. 591]). Йому протистояли Білобог і берегині (в останніх Б. Рибаков 
бачить зв’язок з березою, священним деревом у слов’ян [373, с. 17]; про 
сучасне розуміння берегині як символу жінки-патріарха писала Оксана 
Кісь).

Дуалістичність уявлень «людина-рослина» представлена у фольклор-
них текстах послідовно й дуже конкретно: – Калина-малина, чого в лузі 
стоїш?...Чом не процвітаєш? – А я в лузі стою, стою та й думаю..., що 
процвісти маю. Зацвіту я білим, мене люди знають, зацвіту червоним, 
з гіллям обламають [308, с. 228]; Вона жито жала, жала, вижинала, 
поки серед поля тополею стала... – Бери сокирину, рубай тополину. 
Первий раз ударив, аж кров полилася, другий раз ударив, вона озвалася 
[308, с. 283].

Підкреслимо, що предки інстинктивно відчували себе лише частиною 
всього живого у світі; і це була одна з найважливіших характерних рис 
архаїчного світосприйняття.

Сучасна картина світу, що ґрунтується на раціональних і логічних 
законах, демонструє протилежне: «Природа зіштовхує нас постійно з 
окультними силами, але ми погано розуміємо її натяки. Іноді старовинна 
легенда приховує в якому-небудь прислів’ї або казці окультну істину, але 
ми давно вже переросли всі подібні «забобони» [40, с. 74].

У спілкуванні з природою люди створили усну енциклопедію своїх 
знань про самих себе: про це свідчать різні жанри фольклору, в яких 
людина постає як частина живого світу і через нього себе усвідомлює.

Так, наприклад, типовий для фольклору спосіб розгадування хи-
тросплетінь людської психології та поведінки через звірів і птахів не є 
плодом фантазії чи аналогії. Навпаки, різні ступені зближення людського 
й рослинно-тваринного світу, аж до тверджень про наявність «душі» у 
тварин, були властиві не лише першим етапам наукового мислення.  В 
українському фольклорі ми маємо безліч прикладів, коли героєві, кину-
тому напризволяще, співчувають птахи і звірі, допомагаючи знайти вихід 
із ситуації... [140, с. 9-10].

Досліджуючи символіку коня у дохристиянських віруваннях укра-
їнців, М. Глушко виокремив різні функції цієї тварини, зокрема антро-
пейну, тобто захисну функцію (череп і хвіст коня використовувалися для 
захисту господарства від непередбачуваної біди), а зображення коня на 
деталях архітектурних споруд виконувало забобонну й охоронну функції: 
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охороняло від нечистої сили, забезпечувало добробут, щастя і спокій у 
помешканні. У казках кінь не лише віщує про хворобу чи смерть, а й 
часто допомагає головному героєві або рятує його [107, с. 90-93].

 Фольклорні тексти яскраво ілюструють ідею добрих стосунків лю-
дини з тваринами, птахами:

 ... – Да мене, тату, звірі знають, да куди я йду – не займають.
Да куди я йду – не займають, да куди їду – все минають [468, с. 220];
Ой летіла зозуленька із третього села, нам принесла новиноньку, 

радость і весело! Сіла собі на соборі та й стала кувати: «Збірайтеся, 
люде добрі, щось маю казати!»... [468, с. 201].

З міфології відомо, що з часів палеоліту, коли людина була мисливцем 
і мусила вбивати тварин заради того, щоб вижити, вона водночас відчу-
вала глибоку провину за це; вбивство тварини означало вбивство друга, 
а тому полювання було священною дією. Мисливці бачили, що тварина 
боїться, чули її крики жаху й мимоволі ототожнювали себе з нею. Вва-
жають, що первісні люди переживали смерть тварини як драму. Майже 
в усіх релігійних традиціях центральне місце займав ритуал жертвопри-
несення тварини – пережиток давніх мисливських ритуалів, покликаних 
вшанувати звіра, який жертвує життям заради людини [10, с. 40].

Анімізм як наявність душі у рослин, на думку Анні Безант, виявля-
ється в тому, що в них можна зафіксувати здатність «відчування». Тупі 
й розпливчасті відчуття благоденства або неблагополуччя помічаються в 
більшості рослин...; вони невиразно радіють повітрю, дощу, сонячному 
світлу і спрагло шукають його, у той же час інстинктивно тримаючись 
осторонь  від шкідливих умов. Деякі рослини шукають світла, деякі 
– темряви; вони відповідають на подразнення і пристосовуються до 
зовнішніх умов, а деякі ясно демонструють відчуття дотику [40, с. 76].

Сучасні дослідники, зокрема М. Якименко, Ю. Мосенкіс, усе частіше 
звертаються до життєвої філософії Сходу. Однією з причин цього є те, 
що «вся філософія буддизму виходить з єдності життя природи і життя 
людини як її частини» [140, с. 10]. Європейці втратили цю єдність «під 
впливом цивілізації» і розплачуються за це.

Цикли календарних та  сімейних обрядів яскраво демонструють ді-
йове повторення природних змін, а саме: перехід дня в ніч; від тепла 
до холоду; від засухи до дощу; від вітряної погоди до тихої. Кожний із 
сімейних обрядів пов’язаний з переходом в інший світ: для новонародже-
ного – це перехід з потойбіччя у цей світ (навпаки для небіжчика); для 
парубка й дівчини –  в інший стан і статус, що у давнину асоціювався із 
символічною смертю й обов’язковим відродженням, тобто, молодятам 
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треба було пройти через обряд ініціації. Сам по собі процес переходу 
– небезпечний, а тому потребує певних захисних дій, які вироблялися 
протягом століть.

В. Єрьоміна, спираючись на праці О. Веселовського, застосовує по-
няття «психологічного паралелізму», з якого, на її думку, починаються 
чи зароджуються такі стародавні форми поетичного мовлення, як епітет, 
порівняння, метафора і символ (пор.:«стилістика сакральних текстів 
рясніє символами й метафорами, почерпнутими зі світу природи» [140, 
с. 9]). Наприклад, уявлення про сонце, що рухається і дивиться на землю, 
спричинило вірування в індусів про нього й  місяць як два ока – одне, 
щоб бачити вдень, інше – вночі. Аналогічне вірування є в єгиптян. Таке 
порівняння врешті трансформувалося в чітку формулу [148, с. 16-17].

У Павла Чубинського читаємо: «Сонце – око Боже [...]. Жива істота, 
ходить небом, втілюється в образі жінки. Його родину складають місяць 
і зірки [...]. Місяць – око Боже, такий же, як і сонце [...]. Менший брат 
сонця [...]. Як пан у своєму володінні» [503, с. 3-4]. Збираючи народні 
повір’я та забобони, П. Чубинський зафіксував метафори й порівняння, 
що зародилися у прадавні часи й протягом століть зберігаються у світо-
гляді українців.

2.2.2. Роль і значення предмета в обряді

Про значення того чи іншого предмета (речі) в житті далекого предка 
сучасної людини у своїх монографічних дослідженнях розмірковували 
О. Фрейденберг [483, с. 62-73] та В. Топоров [459, с. 7-30]. Дослідни-
ки-етнографи як об’єкт вивчення часто обирали предмети, які мали 
знаковий характер, тобто призначалися для того чи іншого обряду або 
ритуалу. Такими речами були: обрядове начиння, їжа, ритуальні споруди, 
елементи костюма, маски, інші предмети. Оскільки для ритуалу харак-
терна підвищена роль оптичного коду в порівнянні з буденним життям, 
«мова» предметів більш пристосована до передачі ритуальної інформа-
ції, ніж вербальна, хоча вони можуть виступати і як взаємодоповнюючі 
компоненти. Важливо, що семіотичний статус однієї й тієї ж речі у різ-
них народів може бути різним, тобто речам  може приписуватися різний 
етносеміотичний статус [28, с. 215-226, 215, 223-224].

Найперші «речі» чи предмети потрібні були для забезпечення жит-
тєвих процесів і безпеки. Однак, як доводять найдавніші археологічні 
знахідки, уже з епохи Верхнього палеоліту, коли можна говорити про 
культуру, людина створювала не тільки життєво необхідні, але і так звані 
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«зайві» з точки зору життєзабезпечення речі, що формують духовний 
пласт культури. Це були предмети, безпосередньо пов’язані з ритуалом, 
статуетки, символи, іграшки й т. ін. [459, с. 10].

Будь-який предмет або річ можуть набувати так званого культурного 
значення. Це відбувалося тоді, коли якийсь об’єкт включався в техноло-
гічний і біопсихічний контекст взаємодії людини з природою. «Включен-
ня того чи іншого об’єкта в культурний контекст надає особливого сенсу 
знакам вторинної і побічно-похідної номінації, оскільки таке включення 
виводить його з системи природних відношень і занурює у світ значущих 
речей, встановлюючи тим самим значущість, зв’язки і відношення між 
пізнаваним предметом і вже сформованою системою реального просто-
ру. Такі зв’язки, які насправді є вторинними, встановлюються шляхом  
надання реальності певних значень, нерідко без порівняння їх з реальни-
ми ознаками, властивостями та функціями. Надання зазначеним реаліям 
і зв’язкам між ними статусу осмислених феноменів культури породжує 
у них функції мовленнєвої поведінки» [6, с. 80].

Отже, речі, як і словесні формули, розповідали передусім про пер-
вісний Всесвіт, а річ сприймалася як космос. «Чим примітивнішою є 
людина, – констатує О. Фрейденберг, – тим більше вона творить навколо 
себе предметів, які семантично дублюють один одного і відтворюють 
її уявлення про природу. Намиста, зап’ястя, кільця, сережки, головні 
прикраси [...] – цих речей нескінченно багато. Вони виготовляються з 
каменю, дерева, пір’я, кісток, [...] з будь-чого; пізніше – з усякого блис-[...] з будь-чого; пізніше – з усякого блис-...] з будь-чого; пізніше – з усякого блис-] з будь-чого; пізніше – з усякого блис-з будь-чого; пізніше – з усякого блис-
кучого металу і скла. Усі вони – втілення космічної сили: круглі світила 
і небеса, які сяють і випромінюють блиск сонця та зірки [...]. Вважаючи 
себе зовнішнім світом, первісна людина робить все те, що робить зо-
внішній світ [...], тому що для неї об’єкт (світ) і суб’єкт (людина) не 
розрізняються. Усе видиме навколо конкретно відтворюється і знову 
створюється в слові, речі, дії» [483, с. 71-73].

Невідомо, коли саме – у доісторичні часи або вже після прийняття 
християнства – з багатьох речей, які оточували людину, вона стала виді-
ляти особливо значущі і важливі, тобто сакральні.

Поняття «сакральне» і «профанне» з позиції лінгвокультурології 
проаналізоване в роботі В. Личковах. Сакральне у світовідношенні ав-
тор розуміє як свого роду «екстремуми», крайні точки, що окреслюють 
«нижню» та «верхню» межі; це – полюси напруги людського життя.

Профанне – це повсякденне, поширене, буденне, звичне, пересічне, 
банальне. Воно виявляється у стереотипах свідомості, поведінки та 
діяльності людей. Стереотипи, у свою чергу, створюють стандартну 
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свідомість, клішоване бачення дійсності. Теперішнє вони роблять пере-
січним, різнобарвні фарби історії – сірими [258, с. 55].

Так, на думку В. Топорова, для архаїчного мислення вищим прести-
жем вважалося те, що було сакральне, а сакральним вважалося все «кос-
мологічне», тобто те, що знаходилося на початку творіння і що може і 
повинне відтворюватися в основних обрядах тієї чи іншої традиції. Тоді, 
звичайно, найбільш важливою була «першоріч», яка через низку ланок 
зводилася до початку творіння і яка мала особливий статус і силу. Звер-
талися до таких речей в особливих випадках; використовувати їх з іншою 
метою вважалося гріховним. Особливою подією було обрядове (космоло-
гічне) творіння, тобто головна справа, серія справ, послідовність «робіт». 
Ритуал – це образ творіння та діяння, та справа, що протистоїть і слову, 
і думці, одночасно утворюючи з ними тріаду: думка – слово – справа, 
яка має безпосереднє відношення до «першоречі». Чим «сильнішою» є 
річ, тим вона дієвіша, тобто ритуальніша. Створення космосу – це над-
справа, для завершення якої потрібні «над-речі» [459, с. 10-11].

Одним із прикладів «над-речі» може бути тотем, природу якого в 
рамках психоаналізу описав З. Фрейд [482]. Річ в обряді говорить, живе, 
рухається, переживає всі ті фази, що і тотем; її хоронять, одружують, 
судять [483, с. 65]. З іншого боку, широко відомий ритуал розривання 
тотема, що не в’яжеться з обожнюванням, тобто сакралізацією в нашо-
му розумінні. Цілком логічним поясненням такого стану речей можуть 
бути міркування І. Лосєвої, яка пише, що міф сакралізується тільки в 
процесі більш пізнього пристосування до функцій релігії. Тільки в ре-
лігійній свідомості світ розщеплюється, подвоюється, тобто виникають 
духовний світ (сакральний) та мирський (профанний), а в міфології це 
простежується не так яскраво. На думку І. Лосєвої, межу між релігією 
і міфологією важко визначити, хоча вони мають суттєві відмінності. 
Однією з них можна вважати те, що носієм міфологічної свідомості є 
суспільство в цілому. Релігія ж виникає на основі утворення спеціалізо-
ваних груп священнослужителів (жерців), що займаються виробництвом 
релігійної ідеології професійно. «Якщо міф виникає в період формуван-
ня суспільства і спілкування індивідів, які не відокремлюють себе один 
від одного, то релігія – у період, пов’язаний з необхідністю регулювати 
спілкування людей, контролюючи їхню поведінку не прямо через заборо-
ни і регламентації, як у родову епоху, а опосередковано, впливаючи на їх 
духовний світ... Поява особистості зі своїми інтересами, своїм духовним 
світом вимагає з боку суспільства особливого контролю над нею, який 
здійснюється спеціальним інститутом» [264, с. 72-73].
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Символіка і психологія тотемізму, на думку В. Личковах, засновують-
ся на міфологічному, фетишистському олюдненні речі. Тотем, як і табу, 
є найдавнішою формою культури, що перейшла в архетипні формоут-
ворюючі начала культурних традицій. І зараз існують не лише архаїчні 
форми тотемізму, а й тотемна символіка окремих сучасних соціальних 
груп і формувань, наприклад, у кримінальній субкультурі, мафії, фашиз-
мі тощо [258, с. 60].

Вищезазначені соціальні групи мають відношення до меншості на-
селення в суспільстві, для більшості основою буде правило: «чим ближче 
до сучасної епохи, тим різкішою є межа між духовним та мирським і 
тим більша сфера мирського звільняється від сакрального» [264, с. 73].

Розмірковуючи про давню культуру, дослідники звертаються до сим-
волічного образу семантичного трикутника, щоб показати зв’язок між 
ідеєю, словом і предметним світом [210, с. 17].

Погодьмося з тим фактом, що сакральна, «сильна» річ необхідна в 
обряді космологічного творення, який безпосередньо пов’язаний з бо-
ротьбою між життям і смертю (пор.: «Сакральність живого та мертвого 
визначає онтологічні та антропологічні кордони людського світовідно-
шення, є граничною перспективою культури» [258, с. 55]). Будь-який 
обряд, у той чи інший спосіб розкриваючи особливості найдавнішого 
осмислення дійсності, передає в різних формах аналогію того, що від-
бувалося в зовнішньому світі й у світі первісного суспільства, за допо-
могою особливого інструментарію. Іншими словами, кожен обряд – це 
серія певних актів-ритуалів обміну між «малим космосом» людини і 
«великим космосом» світу, у результаті якого «встановлюються відпо-
відності між мікро- і макрокосмом» [459, с. 12].

Про символічний обмін або віддарування, його значення у житті люд-
ства ґрунтовну роботу написав Ж. Бодріяр. В ідеальній формі такий об-
мін був притаманний первісним суспільствам, «де існувала циклічність 
«дарунок – дарунок у відповідь», де ніщо не примножувалося, не на-
громаджувалося, а спалювалося через війну, ритуал і посвяту» [58, с. 5].

Ймовірно, обряд створював символічний простір, що у міфологічній 
свідомості був своєрідним проходом або переходом, тунелем, який за до-
помогою символів, зокрема символічних предметів, пов’язував Природу, 
Космос і світ людини. У навколишньому світі первісна людина спосте-
рігала певний порядок. Порядок (це і світло, і тепло, і життя) наступав 
тільки в результаті постійної боротьби з хаосом (тобто темрявою, холо-
дом, смертю). Повсякденне життя первісно-мисливського колективу – це 
теж постійна боротьба. Отже, боротьба – це єдина категорія сприйняття 
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світу далекими предками, тобто дійове відтворення космічного життя і 
єдиний семантичний зміст обрядодії [484, с. 55].

2.2.3. Дійова складова обряду

Крім певних предметів (речей), які отримали статус сакральних, важ-
ливими в обряді були й конкретні дії. На ґрунті останніх сформувалася 
система акціональних символів, які відновлювали процес творення сві-
ту. У міфічної людини не було вибору, як чинити, бо домінуючим було 
переконання: якщо не здійснити обряд, світ не відродиться, необхідний 
порядок у світі не настане. Первісні люди не розмірковували над ситу-
ацією, вони діяли «автоматично». Зволікати з проведенням обряду було 
смертельно, це все одно, що зупинити дихання. Світ, який не послуго-
вується міфічною дією, рухається до катастрофи [374, с. 97].

Стародавніми символічними діями були: боротьба, розривання (звіра 
в мисливський період) / розламування (хліба в період землеробський), 
їжа, процесія. Так, наприклад, пересування колективу або тотема в пер-
вісній свідомості асоціювалося з рухом у природі сонця по небу. Настан-
ня темряви, зникнення сонця могло означати тільки те, що було добре 
знайоме предкам у мисливський період, а саме: розривання (пожирання) 
сонця (темрява ніби ковтала його), потім боротьба зі звіром (протягом 
темної частини доби) і, нарешті, поява на небі сонця, яке ожило в ре-
зультаті перемоги над темрявою (звіром) [484, с. 70].

Тільки цей фрагмент у житті архаїчного суспільства був основою 
для безлічі символічних дій: їжа (пожирання) – символ смерті тварини, 
яку з’їдають, водночас  відродження життєвих сил у людини; зникнення 
(смерть) в підземному світі – символ боротьби, оновлення та нового на-
родження. Звідси – тотожність образів «їжі», «продуктивного акту» та 
«смерті-воскресіння», які зливалися і переходили один в одного, тобто 
були генетично рівноправними [484, с. 71].

Усі стародавні акціональні символи зливалися з предметними і вер-
бальними в рамках обрядів. Наприклад, їжа й зараз залишається важ-
ливим і обов’язковим акціональним символом в усіх сімейних обрядах. 
Правда, найдавніша семантика цієї обрядової дії давно втрачена. Сим-
воли в процесі історичного розвитку постійно трасформувались, тобто 
в різні епохи у зв’язку зі змінами у світосприйнятті відбувалися наша-
рування семантики, іноді із затемненням, а іноді з остаточною втратою 
попереднього значення.

Наприклад, у землеробський період, у порівнянні з мисливським, 
змінилася не тільки форма, а й семантика акціональних і предметних 
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символів. «Образ родючості, – зауважує О. Фрейденберг, – стає панівним 
і перемагає образ полювання» [483, с. 76]. Небо й земля (пекло) як єдине 
ціле – це вже не символ життя у вигляді сходу і заходу сонця, а символи 
чоловічого та жіночого начала, тобто символи родючості. Земля, як і 
жінка, народжує. У цей період розділяються жіночі та чоловічі органи 
продуктивності. Символами перших була земля, печера, могила, посуди-
на, яма, всяка низина, заглиблення; чоловіче начало символізували небо, 
дощ, стовп. Найдавніший символ жінки, як вважає О. Фрейденберг, у 
ранній період землеробства, який зберігає відбиття матріархату, – дерево 
з його конусоподібною кроною, що нагадувало жіноче лоно [483, с. 78].

Щодо тлумачення символіки дерева, зокрема й Світового Дерева, 
існують інші точки зору. Традиційно цей образ символізує триланкову 
систему світобудови. Співвідношення чоловічого та жіночого начала, 
що набуває ієрархічного вигляду, також є в значенні символу Світового 
Дерева. Верх (крона) асоціюється зі світлом, конструктивним чоловічим 
началом і вважається позитивно маркованим, низ (коріння), навпаки, не-
гативно семантизована зона, що пов’язана з темрявою, хаосом, жіночим 
началом [196, с. 147].

В епоху Світового Дерева, на думку Оксани Кісь, утвердилась базова 
семантична опозиція чоловік / жінка, що означало посилення танатоло-
гічних аспектів жіночої символіки [196, с. 149], яка в обрядодіях пред-
ставлялася сценами, імітуючими хаос, темряву, потойбіччя.

Одним із найдавніших, мабуть, передхристиянським акціональним 
символом, який досі подекуди зберігається в Україні, вважається звичай 
«залякування» неродючих дерев. «На Святий вечір або на Новий рік 
господар іде в сад із сокирою і погрожує неродючому дереву, що зрубає, 
якщо наступного року воно не вродить» [469, с. 116].

Їжа в період землеробства вже не була одним з головних акціональних 
символів. Змінився статус жертви. Раніше жертовних тварин боги та 
люди їли разом, і така символічна дія об’єднувала первісний колектив 
з божеством, вважалася святом цілого клану. Символічним був колек-
тивний похід на полювання, а після вдалого полювання – до їжі: на чолі 
завжди ватажок, вождь, тобто тотем в образі звіра, який асоціювався і з 
сонцем, і з небом.

Для землеробів важливими залишалися символічні дії, що пов’язані 
з рослинними жертвами, які надавалися виключно богам, зокрема, бо-
жеству полів. Символічний похід на полювання замінюється походом на 
поле, але на чолі йде вже той, хто оплодотворює, а сама процесія у цей 
період супроводжується вигукуванням слів, що мали значення, пов’язане 
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з родючістю [483, с. 78-79]. Засіювання поля та жнива стають акціо-
нальними символами. Сакральний ліс змінює свій статус і замінюється 
поняттями «поле», «степ».

Генетична спорідненість міфології та релігії підтверджується поді-
бністю багатьох символічних дій, характерних обрядам і церковним 
святам. Прикладом можуть бути літургійні процесії на чолі зі священ-
нослужителем навколо храму: «так простує монастирська братія на 
трапезу, або йдуть до столу при дворі чи в аристократичному, найбільш 
консервативному, побуті» [484, с. 71].

У сімейних обрядах, що описані українськими дослідниками, важ-
ливу роль колись грали такі акціональні символи, як випікання хліба, 
ходіння кругом стола під час пологів і весілля, зав’язування  вузлів 
(символічна дія, яку описав О. Потебня, коли вороги у Сербії намагалися 
непомітно зав’язати вузли на одязі нареченої або нареченого, щоб у них 
не було дітей [350, с. 139]); розв’язування вузлів під час пологів, зливки, 
обмивання нареченої, небіжчика тощо.

З урахуванням того, що найбільш стійкими фольклорними текстами, 
які дійшли до наших часів, є тексти обрядових пісень, можна припусти-
ти, що саме міфологічне слово відігравало значну, якщо не найважливі-
шу роль, як у прадавні часи у міфообряді, так і зараз. 

2.2.4. Вербальна частина обряду

Слово у предків мало тісний зв’язок з багатозначним поняттям «Ло-
гос», або «логосфера» (від грецького logos, яке означало поняття в 
широкому сенсі слова, думка, розум, а також загальну закономірність, 
безпосередньо пов’язану з духовною першоосновою, світовим розумом, 
тобто Богом [403, с. 283]).

Отже, з тих часів, коли Арістотель намагався довести, що думка може 
матеріалізуватися, тобто існувати тільки у слові, наука в широкому зна-
ченні й досі, в основному, зосереджена на пошуках ratio (думки, ідеї), що 
захована у звуковій оболонці слів рідної мови. З іншого боку, пануючий 
логоцентризм у науці остаточно визнав мову животворним джерелом 
усього простору національної культури.У центрі такого простору – знак, 
який своїм корінням сягає сивої давнини та зберігає енергію слова, що 
відчували на інтуїтивному рівні далекі предки [5, с. 14].

Прадавнє слово уявлялося і віщим, і всесильним: воно могло умерт-
вити і воскресити, або вберегти від смерті; слово могло поранити і 
загоїти рани, зупинити кров і викликати сон – таке ставлення до слова 
закріплене у національній міфології [93, с. 486].
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Приклади такого ставлення до слова донесли пісні в сучасному ве-
сільному обряді, які виконуються матір’ю нареченої, чиї слова мають 
магічну силу, що спрямована на збереження та примноження щасливої 
долі для молодих [440, с. 135].

У прадавні часи світ і космос «розмовляли» з людиною звуками живої 
природи: шумом листя, води в струмку або річці, голосами птахів. Звідси 
– слово, як птах, крилате; як дерево (лист), «що розмовляє», – втілюється 
в палиці, гілці, жезлі. Акт говоріння вважався конкретним мовленням 
життя-смерті. Міфи донесли інформацію про те, що символом бороть-
би-двобою життя і смерті був і словесний поєдинок, в якому говоріння 
означало небо, світло, життя, а мовчання асоціювалося з пеклом, моро-
ком, смертю [483, с. 57].

У всіх сімейних обрядах збереглася саме ця семантика говоріння; 
мовчання як символ і досі є традиційним в похоронному обряді; при 
народженні дитини шепоче баба-повитуха; забороняється розмовляти 
молодим по дорозі до церкви, де буде проходити вінчання. Темп, ритм 
говоріння також отримують конкретне значення: уповільнення пов’язане 
із сумом і смертю, прискорення – з веселощами і життям [382].

Надзвичайно важливим було ім’я (спочатку – це ім’я тотема, його 
сутність), у найдавнішому ритуалі є акт «вигуків і викликань» як части-
на весільного обряду і похорону: «Називаючи на ім’я, первісна людина 
відроджує сутність...» [484, с. 104-105].

Важливим є припущення, що на тлі живої природи формувалися не 
тільки основи моралі, а й сама мова. Так, первісне мовлення пояснюють 
і через зміни у респірації, і через наслідування співів птахів [322, с. 79-
89]. Про звуконаслідувальну природу деяких протоіндоєвропейських 
коренів і характерну для них  внутрішню дихотомію ознак писав В. Та-
ранець [436, с. 54].

Первісна людина жила у злагоді з природою, шанувала всі стихії. 
Можна провести  паралель між ставленням предків до живої природи і 
до слова. Г. Бондаренко пише: «На зорі історії, у час людського дитин-
ства, людина трепетно ставилась до слова, мови і, шануючи слово, наді-
ляла його безмежною силою, здатністю творити світ. На вірі первісної 
людини в силу слова виникли замовляння та заговори – магічно-закли-
нальні формули, за допомогою яких вона залагоджувала свої стосунки 
з навколишнім світом.

Наші предки знали слова, щоб власкавити хворобу і зупинити бурю, 
випросити у сонця і зір краси собі, у лісу – міцного сну дитині, у росли-
ни – рятунку. Через слово зверталися за допомогою до вогню, води, вітру 
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й землі. Вода й вогонь очищали тіло та душу, вітер міг віднести далеко 
хворобу і принести коханому привіт, земля повертала силу, одводила 
біду: «Здрастуй, водо Уляно, колодязю Авраме, джерело Борисе!» – ві-
тались з криницею, прийшовши по воду. Місяць називали Володимиром, 
«Князем», а землю – Тетяною» [60, с. 211].

У природі виділялися добрі й злі стихії, і до них зверталися з абсо-
лютно різними словами. Враховуючи, що культура засвоюється в процесі 
духовного росту індивіда, а не передається на генетичному рівні, біль-
шість людей, які зараз вживають ненормовану лексику, навіть не здога-
дуються, що «брудними й негарними словами» зверталися до стихії, коли 
вона безпосередньо загрожувала життю, щоб вгамувати недобрих духів. 
При цьому прадавні люди вірили й відчували, що такі слова несуть не-
гативну енергію, тобто, «руйнують» зсередини. Так, лихослів’я – най-
сильніша руйнівна сила: ідея про це закарбована в кожній мові, зокрема 
у фразеологічній системі, яка є своєрідним феноменом, що формує осо-
бливу «підмову», де «в усталеній формі зберігаються уявлення етносу 
про світ, культурну й історико-міфологічну інтеріоризацію дійсності та 
внутрішнього рефлексивного досвіду народу» [388, с. 11]. Дослідження 
українських та російських прислів’їв, перекладених з латинської мови, 
підтверджують прадавнє ставлення до енергії слова, яка може бути і не-
гативною, і позитивною. Наприклад: 

Admiror, paries, te non cecidisse ruinus, qui tot scriptorum taedia sustineas 
(Я дивуюся, стіно, що ти не впала, витримавши стільки непристойних 
написів);

Turpia ne dixeris; paulatium enim pudor per verba discutitur (Не називай 
сяким, бо станеш таким або Погане слово краще проковтнути, ніж 
промовити);

Nominibus mollire licet mala (Неприємне слід пом’якшувати словами 
або Ласкаве слово – як весняне сонце. Пор.: Слово лечит, слово исцеляет 
[536]).

У традиційній культурі українського та більшості інших слов’янських 
народів на ненормовану лексику було накладено табу. Зараз, на жаль, за-
вдяки газетам, журналам, Інтернету, книжковій продукції, які рясніють 
ненормованою лексикою, намагаються принизити всю націю, не знаючи, 
що брутальна лайка не закріплена в ментальності українців.

Про Божественне походження Слова говориться у Біблії, у книзі 
Іоанна (1.1-4): «На початку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог був 
Слово...». Дослідники розуміють «Слово Боже» як матеріальний вияв дії 
космічних цивілізацій, як акумулятор наукової інформації для землян. 
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Слово – один з найдавніших, багатозначних, наймістичніших і найтаєм-
ничіших символів людства, зокрема, символ «Магічної Чарівної сили, 
здатної як на Добро, так і на Зло»... Незважаючи на те, що земляни за-
глибилися в атомне ядро, космос, вони й зараз не знають, як, де і коли 
виникло слово [406, с. 203-204].

Можливо, зародження мови було пов’язане з анатомічними зміна-
ми третинних полів кори головного мозку, які дозволили утримувати 
в пам’яті враження від навколишнього світу, і первісна людина стала 
жити начебто у двох реальностях – зовнішній (реальній) і внутрішньоп-
сихічній (уявній). У результаті, як вважають учені, це занурило людину 
в тяжкий невротичний стан, впоратися з яким було дуже важко. Стрес 
ускладнював адаптацію людей до навколишнього середовища. Однак 
краще пристосовувалися і виживали ті первісні колективи (зграї), в 
яких ватажки навчилися видавати особливі звуки-символи. Особливістю 
останніх було те, що вони впливали на психічний стан одноплемінників, 
стимулюючи і організуючи їх, і, згідно з припущеннями психологів, 
знімали у них тяжкий невротичний стан. Так виникли слова, сила яких 
полягала в сугестивному впливі, а не в інформаційному змісті. Люди 
беззаперечно підкорялися таким словам, бо відчували потребу саме в 
них. «Так виник особливий клас слів-символів – заклинання. У багатьох 
колективах вони зберегли свою силу до наших днів майже в незмінному 
вигляді (слова лікарів-знахарів, шаманів). Отже, у людській мові є сло-
ва-символи, які діють і в цілком освічених колективах – але в непрямій 
формі («харизматичний лідер»)» [185, с. 49].

У процесі  накопичення інформації, знань мова ставала все більш 
аналітичною. І якщо раніше вона з’єднувала людей одного роду-пле-
мені, бо слова мали багатошаровий, множинний смисл і діяли через 
конотацію, тобто породження словом аналогічних образів і почуттів 
через асоціації, то зараз мова стала штучною, слова – раціональними. 
Протягом багатьох століть вони були очищені від безлічі значень, які 
йдуть углиб століть. Слова втратили святість і цінність, і це був розрив 
у всій історії людства... З науки в ідеологію, а потім і в буденну мову 
перейшли у величезній кількості слова-«амеби», прозорі, не пов’язані з 
контекстом реального життя. Вони настільки не пов’язані з конкретною 
реальністю, що можуть бути вставлені практично в будь-який контекст... 
[185, с. 49, 51].

Коли мова йде про зв’язок між знаком і символом, сучасні науковці 
найчастіше тлумачать ідею Ч. Пірса, що стала класичною, наприклад, це 
бачимо у монографії В. Карасика «Мовна кристалізація смислу» [186, 
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с. 57-58]. Найважливішим у останнього автора є таке: символ – найви-
щий рівень у розвитку знака. Символ пов’язаний з образом, який має 
глибинний зміст, високу цінність, здатний породжувати нові смисли і 
допускає різноаспектні тлумачення [186, с. 59].

У давнину за кожним образом стояли численні порівняння й символи, 
які з часом набували нових значень, іншими словами, значення символів 
трансформувалися в результаті постійних нашарувань. Це спричиняло й 
досі спричиняє певні труднощі при розумінні й тлумаченні символів, які 
дійшли до нас у міфологічних та фольклорних текстах, але при цьому за-
губили первинні значення, до яких, можливо, панівний раціональний тип 
мислення не зможе дійти. Отже, кожна назва у фольклорних текстах – це 
своєрідний вербальний символ, це загадка, проблема, розв’язання якої 
має певну наукову цінність. Мовний символ ґрунтується на своєрідному 
порівнянні й співвідношенні предметів, явищ, якостей, що виступають 
його основою. Він складніший за чуттєве уявлення, оскільки вербалі-
зований. Згадаймо, що писемність була кроком уперед у порівнянні з 
примітивізмом давнього символізму, однак писемні знаки мови ніколи 
не могли повністю замінити символи. Так починалася ера маніпуляції 
за допомогою слів.

Наприклад, у межах тривалої британської традиції викриття обману 
слів працювали Оґден і Річардс. Вони прагнули втілити в життя проект 
«науки символізму», покликаний мати широке застосування в знятті 
суперечностей і непорозумінь у людських відносинах. Оґден і Річардс 
вважали, що багато проблем виникають внаслідок змішування симво-
лічної та емотивної функцій у мові, тому що одні й ті самі слова вжи-
ваються для констатації фактів і висловлення ставлення. Вони вбачали 
у мові необхідний, проте зіпсований інструмент: «Слова... нині є вкрай 
недосконалим засобом комунікації». Дослідники навіть пропонували 
«очищення» людської мови, вважаючи, що мова небезпечним чином 
пов’язує нас із нашими доісторичними витоками: «Десятки тисяч років 
минуло з того часу, як ми позбулися хвоста, проте ми все ще спілкуємося 
за допомогою засобу, що призначався для потреб первісних людей, які 
ще не злізли з дерев». Оґден і Річардс були переконані, що магія слова, 
яка відігравала важливу роль у ранніх культурах, зокрема, віра у те, що 
ім’я дає владу над річчю, не послабилася, а лише збільшила свою силу 
у ХХ ст. завдяки здатності «символічного апарату» поширювати кліше 
[цит. за 338, с. 22-23].

Протилежні точки зору щодо розуміння «магії слова» у давнину і на 
сучасному етапі розвитку людства пов’язані з різним світобаченням: 
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первісна картина світу найповніше представлена в обрядовому дискурсі, 
де одна й та сама інформація дублюється трьома кодами – акціональним, 
предметним та вербальним; зараз картина світу вибудовується переваж-
но на рівні комунікації. Слово «комунікація» замінило і збагатило інші, 
старші слова, які описували символічну діяльність – вживання символів 
і зловживання ними. У цьому слові поєднуються сподівання і страхи 
сучасного світосприйняття, а також заклик «примиритися з неминучою 
відчуженістю, з якою ми стикаємося, коли взаємодіємо з іншими люд-
ськими істотами» [338, с. 7].

Отже, найдавніші звукові комплекси-слова є символічними й багато-
значними. Як символічні дії і речі (пор.: «У латинській мові communicatio 
не означало загальної здатності людей спілкуватися за допомогою сим-
волів..., його значення не стосувалося навіть сфери суто ментального: 
communicatio, як правило, передбачає матеріальність [338, с. 16]; на-
приклад, Rem verba sequentur, що означає: Слова підуть услід за пред-
метом»), слова в обряді були сакральними, тобто асоціювалися з добром, 
славою, безсмертям або пов’язувалися зі злом (це слова-прокляття і 
лайка), смертю: «Логос є щось живе й матеріальне, бог; як хліб або тва-
рина, логос покладається на жертовник і тим переживає на собі смерть і 
народження, подібно тварині або хлібові» [483, с. 60].Тільки заглиблення 
в «атомне ядро» обрядового слова-символу – наскільки це зараз можливо 
– частково воскресить генетичну пам’ять українців.

2.2.4.1. Звуко-ритмічні механізми реалізації вербальної сугестії

Ритм – це своєрідний стрижень, який «тримає» вербальну частину 
обряду. Він дуже важливий у танцювальних рухах, які супроводжують 
обрядові пісні, зокрема, під час весільних ритуалів. Передати ритміку та 
звуковисотність співу народних пісень намагалася сучасний фольклорист 
і етномузиколог Людмила Єфремова у своєму збірнику «Народні пісні: 
Записи Людмили Єфремової» [308].

З одного боку, ритм – це чисто біологічне явище, яке властиве всій 
природі, зокрема тваринам і людині. З іншого – тільки у людини ритм 
піддається інтерпретації і стає явищем духовного порядку. Отже, можна 
стверджувати, що «базою первісної культури служить ритм» [483, с. 55-
56].

У доісторичні часи саме ритм робив міфи – дійові, словесні та пред-
метні – живучими й актуальними. Услід за О. Фрейденберг початковий 
поділ міфів на дійові, словесні та предметні вважаємо суто умовним, 
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тому що міфотворча, міфопоетична свідомість мала цілісний, нероз-
дільний характер. Отже, дійова, словесна та предметна частини міфу 
співіснували паралельно: «Словесні міфи інсценуються, дійові «ословес-
нюються», а предметні міфи, у свою чергу, супроводжуються дійовими 
і словесними варіантами» [483, с. 75].

Надзвичайно важливу роль ритм зіграв у словесному та дійовому мі-
фах. У першому випадку мову і словесні процеси він зробив ритмічним 
мовленням, з якого виникли проза, поезія, пісня і первинна музика; у 
дійовому міфі ритм «перетворює вчинок у міметичне дійство, у примі-
тивний танець». У ритмі, як відомо, розрізняється швидкий і повільний 
темп. З часом він дозволив розрізнити високий і низький тони музики. 
Високе відповідало швидкому, низьке – повільному; низ – це земля, 
низький тон вважався властивістю землі – пекла (тиша і мовчання, як 
відомо, символізують смерть); високий тон – це висота, властива небу 
[483, с. 56].

Цікаві результати експерименту, який провели психологи для того, 
щоб простежити конкретні етапи зміни стану свідомості, що мають 
схожість зі станом, який переживався в архаїчному ритуалі. По-перше, 
було встановлено, що ритм рухів – один рух за 0,3 секунди – є, очевидно, 
генетичним. 

По-друге, трансформація Я в архаїчному ритуалі досягалася багато-
разовим впливом, в основному через тривалий ритмічний танець, який 
доступний дослідженню на сучасному етапі у шаманів [490]. Отже, вчені 
вважають, що Я в еволюції структурується через роботу зі своїм тілом, 
тобто соматику.

По-третє, результати експерименту дозволили зробити припущен-
ня, що римована мова раніше була звичайною й типовою. Можливо, 
така мова є не тільки історично, але й онтогенетично більш давньою  
[377, с. 139-147].

Сучасною філософією і семіотикою ритм розглядається як універ-
сальний закон розвитку Всесвіту [392]. За визначенням Ю. Лотмана, 
ритм – це можливість віднайти подібне у розмаїтті і відшукати розбіж-
ності у подібному [262].

Дослідники фідеїстичних текстів зазначають, що в давнину звуко-
ритмічні механізми відігравали більш важливу роль у сакральному 
тексті, ніж його лексико-семантичні особливості. І лише із плином часу 
на перший план виходить зміст, тобто лексико-семантичне наповнення 
сакральних текстів. Ритмічні характеристики сакрального тексту мають 
широкий регістр виявлення. «Ритм може ставати виразним маркером із 
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різноманітною функціональністю, в тому числі виконувати роль сугес-
тивного чинника… Основним засобом вираження емоційності є мело-
дійний, силовий та темпоральний фактори у їх складній взаємодії. Рит-
мічні параметри, що визначаються римами, наголошеннями, повторами, 
анафорами, епіфорами, зазвичай корелюють з емоціями» [200, с. 147].

Ритм характеризує динаміку змісту, через нього можна скласти уяв-
лення про сам зміст – і водночас ритм – засіб сугестивного впливу.

Ритм у сакральному тексті – це регулярне повторення подібних оди-
ниць мовлення, що виконують функції структурування, текстотворення 
та експресивно-емоційну і мають ієрархічний характер [491; 348].

В. Маслюк, досліджуючи ритмічну організацію в релігійній поезії 
ХVІІ-ХVІІІ ст., зазначав, що ритмічна структура у творчості письмен-VІІ-ХVІІІ ст., зазначав, що ритмічна структура у творчості письмен-ІІ-ХVІІІ ст., зазначав, що ритмічна структура у творчості письмен-VІІІ ст., зазначав, що ритмічна структура у творчості письмен-ІІІ ст., зазначав, що ритмічна структура у творчості письмен-
ників цього часу – це один із чинників впливу на слухача, тому що ритм 
з найдавніших часів був носієм естетичного уявлення про красу і до-
цільність форми. Законами ритму забезпечується рівномірне чергування 
впорядкованих мовних елементів (звуків, наголосів, таке їх евфонічне 
поєднання, яке створює відчуття краси, естетичності, чим активізує 
емоційне сприймання поетичного слова) [287].

Ритмоутворюючу і ритмоорганізуючу роль може виконувати певне 
поєднання голосних та приголосних звуків. Особливо актуальним це 
було у давні часи. У обрядових текстах знаходимо зразки асонансу та 
алітерації. Наприклад, у весільних піснях, які виконуються під час роз-
чісування коси молодої, співають: Не вій, вітре, в полі, та повій по до-
розі, розмай русу косу по червонім поясу; розмай по волосині, як жито 
по колосині; розмай по волосочку, як жито по колосочку [86, с. 161]; на 
дворі коси тешуть, а в хаті косу чешуть[87, с. 198]; розшійнулися оси, 
покотилися коси…[87, с. 204].

Маємо зразки алітерації, часте вживання шиплячого [ш] та свистячого 
[с] сприймається ніби ритмічне шарудіння, яке утворюється від розчісу-
вання волосся гребінцем.

На своєрідну музику голосінь вказував С. Мишанич [297]. Особли-
вості ритму у таких текстах забезпечують повтори містких за змістом та 
емоційним забарвленням слів, алітерації, асонанси, внутрішня та кінцева 
рими: Чоловіче мій, дружино моя! Куди ж ти убираєшся, куди ти виря-
джаєшся? Якої ти темної  хати забажав, – темної, невидної, смутної, 
невеселої! Туди ж вітер не віє, туди й сонце не гріє, туди й дзвони не 
дзвонять, туди й люди не ходять. Та як же я до тебе ходитиму? Та як 
я з тобою говоритиму? Як я з тобою радитимусь, як я з тобою роз-
важатимусь? Дослідник відмічає речитативну, нерівномірно-ритмічну 
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будову голосінь, що позбавлена строгої сталої форми. За спостережен-
нями Ф. Колесси, на які посилається С. Мишанич, ритмічна будова 
голосінь становить собою одноманітне варіювання одного мотиву, під 
який підходять довгий і коротші вірші; мелодії голосінь не вкладаються 
в музичні такт, а в ритміці й фразуванні вони підпорядковуються до по-
треб тексту [297, с. 42-43].

Обрядові сакральні тексти особливо цінні тим, що у них збережено 
давню ритмо-мелодику та давні звукові особливості, чого не можна ска-
зати про молитовні тексти, які зазнавали перекладів і частково втрачали 
звуко-ритмічні механізми сугестивного впливу. Одне із найцікавіших 
явищ у весільних піснях – існування кінцевих вигуків: 

Ой матінко-ютко, да виряжайся хутко. Хутко, хутесенько: друж-
ки близесенько. Гу-у-у! Вже й сонечко в розі, дружки на дорозі. Гу-у-у! 
[86, с. 234]; Ми йдемо додому, до своєї неньки, як мачок повненький. Гу! 
[86, с. 235].

Такі вигуки зустрічаються не тільки у весільних піснях, а і в обжин-
кових, купальських, весняних обрядових піснях. Наприклад, у дуже 
давньому обряді «Гонити шуляка» співали: Ой, яструбе-яструбоньку, 
в село не літай, не літай, наших людей не займай, не займай… Наших 
курей не хапай, не хапай… А ми тебе паєм-злапаєм… Гу-ку-гу! Гу-ку-гу! 
Почепимо на гаку! Ку! Чорна-Птице, геть! Геть! [192, с. 426].

Такі вигуки (або гуканки, як їх називають співаки) привертали увагу 
дослідників фольклору. За спостереженнями фольклористів, інтонація 
кінцевої приспівки «Гу!» непевна, глісандуюча. Цю приспівку можна 
розглядати як один із проявів давніх звуко-ритмічних механізмів сугестії.

Ритм дуже тісно пов’язаний із звуковим рівнем мови. Одночасно ритм 
є одним із складових елементів просодії, яка включає в себе також мовну 
мелодію, наголос, часові і тембральні характеристики. Просодичний 
рівень дуже важливий для сугестії – це супрасегментний рівень мови, бо 
він співвідноситься з усіма сегментними одиницями – складом, словом, 
синтагмою, фразою, надфразовою єдністю, текстом.

2.2.4.2. Лексико-семантичний рівень реалізації вербальної сугестії

Обрядовий дискурс спрямований на те, щоб учасники брали активну 
участь в обрядовому дійстві. Тому обрядовий сакральний текст містить 
багато лексем із значенням активної дії. Дієслівні форми часто вжива-
ються у наказовому способі, репрезентуючи спонукання до дії: сватай-
те, роздавай, віддай, скажи, думай, печи, не ходіть, повечеряймо, бери, 
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задзвони, вилітайте, застеляйте, порадь, звийте, рубайте, благослови, 
розчеши, заплети, щипайте, подаруймо, порадь, збирай, приходьте, про-
си, заспівайте, дайте, доганяй, одчиняй, не полохкайте, не журися і т. д.

Великими маніпуляційними можливостями відзначається вживання 
зменшено-пестливих форм різноманітних лексем. Таких форм в об-
рядових текстах зустрічається надзвичайно багато: літечко, зіллячко, 
ненька, старенька, садочок, молоденький, зелененький, матуся, батенько, 
рученьки, рушничок, доріженьки, личенько, ранесенько, сонечко і т. д.

Певний сугестивний потенціал мають також лексеми на позначення 
чисел. З давніх-давен числам надавалося сакральне значення: на проти-
вагу хаосу, вони символізували гармонію та порядок у міфологічному 
світобаченні. Найбільш вагомою є символіка чисел в обрядовому дис-
курсі, де переважають числівники два, три, сім (семеро).

Давньою і неоднозначною в українців вважається символіка числа 
два. Принцип парності лежить в основі сім’ї та життя в цілому. У ве-
сільному обряді, щоб молодий і молода були разом протягом життя, їхню 
парність символізували як живі, так і неживі предмети: жінок, які ви-
мішували тісто на коровай, обв’язували одним поясом; ложки, що клали 
на столі перед нареченими, були зв’язані червоною ниткою. Символом 
вічного кохання була й пара голубів на весіллі.

А от в українському поховальному обряді в різних місцевостях ви-
ставляли то парну, то непарну кількість тих, хто ніс хрести. Число два 
наділялося демонічною силою, тому що асоціювалося з дуальністю Бога 
і Сатани, життя та смерті, вовкулацтвом як перевертництвом та дводуш-
ництвом тощо [161, с. 167-168].

Числівник три – це символ довершеності, досконалості, символ сві-
тобудови, що представлений в образі світового дерева (крона – вирій; 
стовбур – цей світ; коріння – потойбіччя). Три у християн пов’язано із 
Силою, Мудрістю, Любов’ю. В українців це число виконує містичну і 
магічну функцію, часто вживається не тільки в контексті обрядів, а й у 
замовляннях, казках, колядках тощо [161, с. 604].

У світоглядних уявленнях українців сакральне значення числа сім 
пізнішого походження. Частотним воно є у весільних піснях, казках, 
приповідках і фразеологізмах [161, с. 541-542]. 

Маємо такі приклади з виділеними числівниками: Дві се-
стриці коровай місять, вони його не домісять без скрипочки, 
без дудочки, без чарочки горілочки [86, с. 199]; Ой летять га-
лочки та й у три рядочки [86, с. 248]; Дружка коровай крає, се-
меро дітей має, та все з кошільками, весь коровай забрали  
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[86, с. 530]; Ой у городі два василечки, ой який вирвеш – пахне. Ой у Га-
лочки два братічки, ой який вийде – плаче [86, с. 541]; Ой казали: зять 
багатий, а він скупуватий, сім день молотив, сім копійок заробив [86, 
с. 489]; Ой татарин братік, татарин, продав сестру за таляр, продав 
за три копійки, продав сестру навіки [86, с. 495]; Ой у полі три тополі, 
одна одну перехитує [86, с. 702]; Кумцю моя, кумцю, три-м роки гадала, 
же бы-м тя молоду в свої куми взяла [493, с. 98]; Ти ж мій, кумоньку, 
срібний удоньку, прибудь до мене три рази в літі, а в мене в літі ви-
ноград в квіті [493, с. 141]; Ніхто не вгадає , що в нашому  короваї 
є: із семи ланів пшениця, із семи криниць водиця, із семи курок яйця… 
[86, с. 195].

Серед механізмів впливу на лексико-семантичному рівні дієвим є 
використання слів на позначення кольору. В обрядових текстах часто 
зустрічаються прикметники на позначення білого, зеленого, червоно-
го і золотого кольорів,символіку яких у народних віруваннях описав 
О.  Потебня. Посилаючись на розвідки П. Беринди, дослідник вважає, 
що символіка більшості кольорів пов’язана зі значенням світла і барви. 
Наприклад, кольори червоний, рудий і білий тотожні в цьому сенсі. Білий 
прямо пов’язаний зі значенням світла, вогню; білизна – символ краси, а 
лебідь – символ жінки.

Червоний, як і вогонь, символізує світло, красу, весну, молодість, 
дівчину. Зелений теж споріднений зі світлом і вогнем. Зелений колір 
молодого листя асоціюється з молодістю, красою, дівуванням, весело-
щами.  Словосполучення весна все звеселила може означати покрила зе-
ленню. Отже, символічне значення зеленого кольору – гарний, красивий  
[350, с. 42-45].

Білий колір на весіллі символізує чистоту й незайманість молодят. 
Але білий цвіт, що покривав голову нареченій, символічно пов’язувався 
із втратою дівоцтва, покриванням молодої: – Ой де ж бо ти, да Галю-
ню, походила, що ти свою голивоньку, гей, прибилила? – Ой не ходіть 
ви, дівчата, моїм слідом, бо припаде голивонька, гей, білим цвітом  
[86, с.  109]; …І білеє завивалечко. Ой білеє та біленькеє, як дим да 
тоненькеє [86, с. 514]; – Вийди, вийди, молодий, з біленької хати. А не 
вийдеш, то підемо іншому віддати [235, с. 52]; Перша квітонька – мо-
лодий Ясінько, – хороший коровай маєш: як день, білий, як сир, цілий, 
як ясноє сонце…[467, с. 177]; В неділю рано вже день біленький, нам ся 
народив ангел маленький [493, с. 26].

Часто вживаються прикметники на позначення золотого, червоно-
го та зеленого кольорів: Ой яснеє сонечко вгору їде, молодая Зоїчка з 
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двору іде. Із золотими вінками, із молодими дружками [86, с. 168]; На 
столі каша стояла, золотого вінка ждала [493, с. 84]; Ой доки ж ми та 
стоятимем, сиру землю та топтатимем червоними та чобітками, зо-
лотими та підковками [493, с. 447]; Ой вінчалась та Оленка, вінчалась, 
в червоні чобітки узувалась [493, с. 555];Чи усім же боярочкам місто є? 
Которому немає, кажіте, золотії ослони несіте [493, с. 464]; А в нашої 
печі золотії плечі… [308, с. 125]; А рядочком, дружечки, рядочком да по-
пуд вишневим садочком, а щипайте руту-м’яту зелененьку, затикайте 
Марусечку молоденьку [86, с. 162]; Та казала Катечка: «Заміж не піду», 
посіяла василечки в зеленім саду. Ростіть, ростіть, василечки, буду по-
ливать, полюбила Іваночка, буду цілувать [86, с. 166]; Зелена, зелена в 
лузі трава, милая й любая в мужа жона [493, с. 26]; У зелені полонині 
звито повересля, та ми собі заспівайме – най росте похресня [493, с. 77].

Тексти обрядових пісень наочно ілюструють: білий колір символізує 
радість, свято, сяяння Божественного начала, яке протистоїть темряві, 
жадобі, злу. Зелений колір – це символ життя, червоний – колір краси, 
пристрасті, золотий колір символізує багатство, радість.

Сакральним обрядовим текстам властива образність, метафоричність: 
Піч наша регоче, короваю хоче, а припічок заливається, короваю дожи-
дається [86, с. 222]; Шишечки печуться, на коровай дмуться [86, с. 223]; 
Мати Галю родила, місяцем обгородила, сонечком підперезала, до све-
крухи виряжала [86, с. 650].

Образність досягається шляхом використання епітетів, порівнянь, 
метафор. Завдяки своїй органічності для мислення людини метафора – 
це дієва сугестивна форма, адже наша понятійна система за своєю суттю 
метафорична. Метафора сприяє не тільки розумінню, а й сприйняттю 
сакральних понять. Метафора – це інструмент сугестивного впливу, який 
дозволяє об’єднати сакральні смисли й узагальнити та розтлумачити їх. 
Це ж саме можна сказати і про слова-символи, які використовуються 
у вербальній частині обряду і називають предмети, які обслуговують 
акціональну частину обрядового дискурсу.

2.2.4.3. Семантико- синтаксичний рівень вербальної сугестії

Вербальна сугестія в обрядовому сакральному тексті реалізується на 
семантико-синтаксичному рівні. Існують певні синтаксичні асоціати, 
тобто групи семантичних одиниць, які об’єднуються на основі поді-
бності ознак. До таких належать однотипні звертання, поширення голо-
вних та другорядних членів речення, паралелізми, порівняння, фрази 
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в цілому. Обрядовому дискурсу властива діалогічність: А брат сестру 
перепитує: – Чи вже, сестро, пообідала? – Я ще, брате, та й не снідала  
[86, с. 702]; –Да даєш мене, моя матінко, молодую, ой дай і мені зозу-
леньку луговую. – Ой нащо же тобі, дитя моє, зозуля лугова? Є у тебе, 
дитя моє, свекруха молода [86, с. 483]; – Куди, дочко, убираєшся, що так 
біло умиваєшся? – Піду, мамо, між чужії люде, ой там мені все горенько 
буде [86, с. 579]; – Ой, кумцю моя, принесу ти гуску. – Ой прийди, при-
неси, буде на закуску [493, с. 156]; – Кумасю, кумасю, позич пшонця на 
кашу. – В мене пшонце рябоє, будем товкти обоє [493, с. 172].

Діалогічність тісно пов’язана із наявністю адресата звернення. Тому 
обрядові тексти містять багато звертань. Номінації адресата звернення 
завжди безпосередньо пов’язані з функціональним призначенням обря-’язані з функціональним призначенням обря-язані з функціональним призначенням обря-
дового тексту. Звертання маємо і в тих випадках, де в обрядовому тексті 
нема формально виражених діалогів або полілогів. Переважають звер-
тання за власними іменами (імена молодого і молодої), а також звертан-
ня, виражені словами-індексами, які вказують на соціально-мовленнєвий 
статус людини, тобто її вік і стать, рід занять, вид спорідненості, стан, 
титул: мамо; матінко; матюнко; матінко моя, зозуленько; ненько; мій 
батенько, татку мій ріднесенький; доню; донько; синку; синочку ж мій, 
челядиночку; дитя моє; дівчата мої; дружечки; дружки; світилочко-
паво; тестенько; попоньку; музиченьки; свахо; любі-милі коровайниці; 
ковалю; сусідонько, голубонько; шурине, шуриночку; братіку; браті-
ку-сокільчику; зятеньку; кумцю, любцю, щебетушечко, моя душечко; 
кумечку; любі куми; мій кумасику, мій голубчику; кумонько-сусідонько.

Часто вживаються також звертання до Бога та Божої Матері: Боже; 
Спасе; Боже ж мій милостивий; Мати Божа; Пречистая Діво; звер-
тання до птахів, комах, до тварин: сивая зозуленька; перепілочко; со-
колоньку; голуби; зазулі; соловейки; галочки; утенята та лебедята; 
селезню; пчоли, пчолочки; лебединята; кониченьки; звертання до рослин 
та неживих предметів: старий дубоньку; яворе, яворочку; березо; сосно; 
сосонко борова; зелена в саду вишенька; чорнобривці; руто моя, дрібна, 
зелена; ліщинонько; червона калино; квіточка рясна, калинонька красна, 
а ти, руто, та й зеленая; яблучко; кленовий листочку; зелений огудо- 
чок, а жовтенький цвіт; саду мій, саду, зелений винограду; дворе, мій 
двороньку; коровай, мій раю; короваю-гаю; зірко; вітре; місяцю; місяцю-
ріжку; місяцю, мій товаришу; свіченько; чаша (чаше); пече наша, пече.

Більшість вжитих у звертаннях іменників стоїть у формі кличного 
відмінка, що є однією із норм української граматики. Переважають звер-
тання до людей на «ти», що сприяє інтимізації мовлення. Звертання на 
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«Ви» позначає нашу сукупність, що є в кожному, повагу до Роду, до пред-
ків, пам’ять про яких передається із покоління в покоління. Звертання на 
«Ви» – це визнання цілісності і повноти світу індивіда. Але займенник 
«ти» є виразником близьких стосунків між людьми. Він передає повагу, 
яка виникла на основі довіри, дружби, товариськості, кохання.

У звертаннях переважають зменшено-пестливі форми, що служить 
засобом посилення сугестії. Часто маємо звертання, які складаються 
із кількох компонентів (Галочко, донечко, вишенько; доненько, голубко, 
вишенько; ой вінку, мій вінку, хрещатий барвінку), що також заслуговує 
на увагу з позицій сугестивного впливу.

Звертання вживаються у поєднанні із спонукальними формами. Спо-
стерігається велика частотність вживання спонукальних речень: Ой попе, 
попе Гордію, да не дзвони рано в неділю, а задзвони рано у суботу да 
перебий дівчатам роботу [86, с. 108]; – Бери, доню, золоті ключі да й 
одмикай сундуки [86, с. 111]; – Ви, дружечки, ви, паняночки, становіться 
на лавочки, пускайте дорогу князю молодому [86, с. 461]; – Вибирайся, 
сину, в щасливу годину, в щасливу годину, по добру газдиню [87, с. 169]; – 
Ой повій, повій, вітре хороший, ой розвій, розвій бабуні гроші [493, с. 46].

Форми спонукання належать до емоціогенних чинників сугестії. 
Подібне можна сказати і про окличні та питальні речення, які широко 
використовуються в обрядовому дискурсі. Спонукальні речення, звер-
нені до учасників обряду, є дуже важливим чинником гетеросугестії. З 
позицій сугестивного впливу такі синтаксичні конструкції корелюють 
із архетипними формами вербалізації сили. Блоки, утворені з однорід-
них спонукальних форм у межах одного речення, служать чинниками 
ритмоутворення.

«Сугестивну інтенцію вербалізують насамперед конструкції, що 
вибудовують логічні зв’язки між поняттями. Тому особливе значення 
в даному контексті комунікативних задач надається конструктам, які 
забезпечують аргументацію… способу життя в цілому…» [200, с. 227].

В обрядових текстах треба звернути увагу на складнопідрядні ре-
чення з підрядними частинами причини, мети, умови. Мотивація у 
складнопідрядних реченнях з підрядною частиною причини часто має не 
стільки логічний, скільки емоційний характер, що закріплює бажану ко-
нотацію: Яворе, яворочку, яворе, яворочку, розвийся зелененько, розвесели 
серденько, бо воно заплаканеє, одколи засватанеє, бо воно засмученеє, 
одколи зарученеє [86, с. 103]; Коси мої, коси, не зазнали розкоші і знати 
не будете, бо до свекрухи підете [87, с. 401]; – Ой не ходіть ви, дівчата, 
моїм слідом, бо припаде головонька, гей, білим цвітом [86, с. 105]; – Не 
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йди, сестрице, заміж, бо рожа процвітає, бо рожа процвітає, калина 
достигає [87, с. 81]; Куми наші, куми, гості преподобні, наїжтеся, на-
пийтеся, бо ви того гідні [493, с. 74]; Візьму тебе на рученьки, бо-сь 
легенька, притулю ті до серденька, бо-сь миленька [493, с. 55].

Причинність у обрядових текстах часто не вербалізує причинно-на-
слідковий зв’язок, а має «абстрактний характер, що дозволяє викорис-’язок, а має «абстрактний характер, що дозволяє викорис-язок, а має «абстрактний характер, що дозволяє викорис-
товувати синтаксичні конструкти причинності  як своєрідну матрицю, 
яку можна заповнити особистісно актуальним змістом» [200, с. 232].

Складнопідрядні речення з підрядною частиною мети активно ви-
користовуються для формування мотивації та установки: Но гонися, 
мій батеньку, щоб не був п’яниця, щоб не пив, щоб не бив… [87, с. 12]. 
Але у багатьох випадках синтаксичним конструкціям мети властивий 
високий рівень абстракції, що дає можливість довільного заповнення 
цих конструкцій суб’єктивно маркованим змістом: Ліпіть, ліпіть, коро-
вайнички, щоб не було затірочки, маслом поливайте, цукром посипайте, 
а в середину квіти, щоб любилися діти, щоб була гарна пара, щоб була 
для вас слава [87, с. 114].

Складнопідрядні речення з підрядною частиною умови в обрядовому 
тексті теж можуть виконувати різні функції:

1. містити безпосередню вказівку на умову, за якої відбувається дія 
в головній частині речення: Як мі буде гаразд, то привикну зараз, як мі 
буде кривда, не привикну нигда [87, с. 482];

2. мати високий рівень абстракції і служити матрицею для заповне-
ння особистісно актуальним змістом: Як маєте виряжати – виряжайте, 
як маєте що давати, то давайте [87, с. 420].

Сугестивним потенціалом наділена ампліфікація – нагромадження 
однотипних конструкцій для підсилення емоційного впливу: А у клуні 
два каплуни жито молотили, на улиці дві куриці до млина носили. Козьол 
меле, козьол меле, коза насипає, а маленьке козенятко мірки одбирає. 
Муха місіт, муха місіт, комар воду носіт, а сорока білобока на весілля 
просит [87, с. 98];

Ми в своєї молодої у дружках були, всі лужечки виходили, хрещатий 
барвінок виломили, запашний васильок вищипали, таки своїй молодій 
гільце звили [86, с. 134]; Ой спасибі тому ковалю, що сковав дитину під 
сюю годину; і ковав, і хотів, і куючи не впотів, і ніжками не тупав, і в 
рученьки не хукав…[493, с. 28].

Накопичення однорідних (однотипних) конструктів виконує також 
функцію ритмоутворення. Явище ампліфікації дуже тісно пов’язане із 
широким використанням складносурядних і безсполучникових складних 
речень, які переважають в обрядових текстах.
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Яскравою ознакою експресивного синтаксису обрядових текстів є 
асиндетон, в основі якого лежить безсполучниковість, тісно пов’язана 
із явищем ампліфікації.

Дуже важливими одиницями сугестивного впливу є порівняльні 
конструкції: обсядуть тебе діти, як калинонька в цвіті [86, с. 368]; да 
сидить дядя,  як таран, вирячив очі, як баран, насипте йому конопель, 
нехай дзьобає, як горобей, да нехай скаче, як білка, да нехай плаче, як 
дівка [86, с. 499]; та бувай здорова, як вода, та бувай багата, як земля, 
та бувай хороша, як рожа [86, с. 641]; обіллють тебе сльози, як калину 
морози [86, с. 550]; такий у нас кумик красний, як на небі місяць ясний, 
такий то він над кумами, як місячик над звіздами [493, с. 89]; така у 
нас кума красна, як на небі звізда ясна, така она над кумами, як зірниця 
над звіздами [493, с. 125].

Одними із найбільш вживаних в обрядовому тексті одиниць сугес-
тивного синтаксису є паралелізми, їх дуже багато у весільних та хрес-
тинних піснях: Кленовий листоньку, куди тебе да вітер несе? Молодая 
дівчинонько, куди тебе батько дає? [86, с. 73]; Ой на горі василечки 
сходять, під горою два братіки ходять [86, с. 96]; Ой з-за гори з-за 
крутої голубка гуде, молодая Оксаночка до батенька йде [86, с. 169]; 
Ой червона калинонька без вітру шумить, чужий батько, чужа мати 
не б’є, да й болить [86, с. 179]; Спаде з калини роса, спаде красонька з 
лиця [86, с. 308]; Полетіли голубоньки в поле, посідали бояре на коні [86, 
с. 502]; Засвітило сонце в кума на подвір’ю, заслала му доля радість і 
надію [493, с. 70]; Ой кувала зозуленька за звором, за звором, а я собі 
заспіваю у кума за столом [493, с. 91].

Дуже важливим чинником вербальної сугестії в обрядовому дис-
курсі є повтор. Це може бути повтор повнозначних слів, часток, а також 
полісиндетон – повтор однакових сполучників. Полісиндетон дуже по-
ширений у голосіннях і також пов’язаний із явищем ампліфікації: Тут 
вже ямочка глибочесенька. Та туди і вітер не завіє, та туди і сонечко 
не зогріє… Та прощайтесь, діточки, та прощайтесь, сиріточки, та 
прощай, мій хазяїн дорогий [310, с. 27].

Важливими засобами сугестивного впливу є анафора (поетичний 
прийом, який базується на повторенні однакових слів, звуків, синтак-
сичних конструкцій на початку віршованих рядків, строф) та інверсія 
(порушення звичайного порядку слів у реченні, зумовлене логічними, 
стилістичними або ритмічними вимогами): Не я капусту садила, не я й 
поливала, не жаль її буде, як поїдять люди [86, с. 236]; Чи в вас, свати, 
не метені сіни? Чи ви, свати, вечеряти сіли? Чи в вас, свати, не миті 
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пороги? Чи вам, свати, не треба худоби? [86, с. 446]; Та запрягай же, 
та Васильку, коні вороні, та доганяй та Марійці літа молоді [86, с. 98]. 
Із-за гори гуска летіла, з перцем капуста кипіла [86, с. 380]. Їли бояри, 
їли, цілого кабана ззіли, та й вола третяка, та й корову круторогу… 
[86, с. 402].

Варто зазначити, що у вербальній частині обряду активні звороти 
мовлення переважають над пасивними, адже люди, причетні до обряду, 
виступають його активними учасниками.

2.3. Обрядовий дискурс як вияв національної духовності і 
ментальності

Обряд – це фрагмент традиційної культури українського народу, його 
можна розглядати як духовно-ментальне утворення, що матеріалізується 
і передається з покоління в покоління, зокрема, й у системі синкретичних 
символів, за допомогою яких відбувається спілкування учасників обря-
додій між собою і з надприродними силами. У такому випадку, народно-
обрядовий тип дискурсу – це замкнена комунікативна ситуація або подія, 
що репрезентує через символіку як матеріальний код не тільки прадавнє 
архетипне світосприйняття, а й емоційне переживання предками най-
важливіших подій у календарі землероба та у його родинному житті.

Феномен обряду як довготривалий комунікативний акт (ритуали в 
межах окремих обрядів розтягуються у часі від декількох днів до кількох 
тижнів) стає об’єктом наукових інтересів лінгвістів.

З точки зору деяких фольклористів, обряд має відношення не тільки 
до етнографії (народознавства), а й до фольклору як у широкому, так і 
вузькому значенні. У першому випадку під поняттям «фольклор» розумі-
ють комплекс словесних, словесно-музичних, музично-хореографічних, 
ігрових і драматичних різновидів народної творчості, традицій, звичаїв, 
обрядів, поглядів. У другому – це давні звичаї, обряди, церемонії, які 
перетворилися на забобони чи традиції нижчих станів цивілізованого 
суспільства [369, с. 6]. Тоді обряд розглядається як одна з форм фолькло-
ру (інші його форми охоплюють мову, слово, поезію, міфи тощо) [369].

З іншого боку, і лінгвіст, і літературознавець або фольклорист працю-
ють з текстом, у тому числі, з фольклорним (багатозначність і відсутність 
єдиного розуміння цього терміна пояснюється багатьма причинами  
[387, с. 715-718]). Як об’єкт філологічного дослідження текст можна 
вважати «лінгвістичним Всесвітом» [387, с. 715], і це означає, що тка-
нина будь-якого тексту зіткана засобами мови. Актуальним сьогодні є 
трактування тексту як макрознака, або суперзнака [390, с. 346-347].
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Отже, національний обрядовий дискурс можна розглядати і як текст, 
який, на нашу думку, більше, ніж будь-який інший текст, занурений у 
закони буття праукраїнців.

Обряд як текст у фольклористиці характеризується великою кількістю 
ознак, тому його іноді називають «гіпертекстом» [465, с. 369]. Заува-
жимо, що цим терміном також визначають інше розгалужене поняття 
– «міфологічний текст», який описала О. Левкієвська [252].

Питанням фольклорної текстології присвячене ґрунтовне моногра-
фічне дослідження О. Бріциної [71]. Слід погодитись, що фольклорний 
текст репрезентує особливе світосприйняття, яке називають «фольклор-
ною свідомістю». Остання є специфічною духовною системою, яка пере-
дається через сукупність уявлень, образів, ідей, що відображені у творах 
фольклору [112, с. 20]. В. Буряк, досліджуючи фольклорну свідомість, 
присвятив окремі праці саме цьому поняттю [74].

Зауважимо, що частотним у науковій літературі є термін «міфологічна 
(міфопоетична) свідомість (мислення)», хоча коректнішими вважаємо 
поняття «міфологічне (міфопоетичне) світосприйняття» ( у фолькло-
ристиці – «фольклорне світосприйняття»). Перше – це період панування 
первісних космологічних, або міфопоетичних, уявлень. «Основний зміст 
текстів (у семіотичному сенсі) цього періоду полягає в боротьбі косміч-
ного упорядковуючого начала з хаотичним деструктивним началом, в 
описі етапів послідовного творення світу, а основний спосіб розуміння 
світу і розв’язання протиріч забезпечується міфом, міфологією, під якою 
мається на увазі не тільки система міфів, але й – головне – особливий 
тип мислення, який хронологічно і по суті протистоїть історичному та 
природничо-науковому типам мислення» [457, с. 26].

Фольклорна свідомість репрезентується всіма фольклорними жан-
рами, тобто фольклорним текстом. У широкому значенні – це частина 
національної культури, і в такому аспекті фольклорний текст можна 
розглядати як фрагмент семіотичної мови культури, тобто як одну з 
форм матеріального закріплення інформації (пор.: «Культура – ціннісна 
структура, що породжена сукупністю текстів, які породжують її. Це ніби 
якийсь надіндивідуальний інтелект, що опирається на пам’ять» [11, с. 
80-81]).

У семіотичному плані культура багатомовна: одночасно вона корис-
тується різними кодами. Фольклорний текст, як фрагмент національної 
культури, – це, у першу чергу, усний текст (записи та публікації таких 
текстів належать до царини фольклористики), який має певну специфіку. 
Фіксація лише вербальних елементів не забезпечує адекватного відтво-
рення змісту такого тексту. Запис словесного тексту має бути доповнений 



103

описом жестів, міміки, інтонації та інших складових акту комунікації, 
тобто взаємодії виконавця й слухача. І якщо для літературного тексту 
процес творення та сприйняття розділені в часі й територіально, то у 
фольклорному процесі вони нероздільні, а це, у свою чергу, відбивається 
на характері тексту [71, с. 44-47].

Отже, під поняттями «обряд» (або «фольклорний гіпертекст») ми 
розуміємо не тільки послідовність слів (в усній або письмовій формі), 
а й послідовність певних дій, рухів, у тому числі й танцювальних, зву-
ковий фон, звернення до предметів тощо – одним словом, усе, що має 
символічний смисл і входить до поняття «обрядовий дискурс».

Обряд у такому розумінні має відношення до семіотичної мови куль-
тури. Це – фрагмент або модель світу, котра реалізується в різноманітних 
семіотичних втіленнях (жодне з яких не є повністю незалежним, оскіль-
ки всі вони співвіднесені з єдиною знаковою універсальною системою)
[457, с. 26].

В обрядовому дискурсі-тексті буквально з нічого, а більш точно, з 
усього, що є доступним (елементи ландшафту, начиння, частини жит-
ла, їжа, одяг і т. ін.), конструюється грандіозний текст, окремі частини 
якого згідно із загальним сценарієм життя регулярно повторюються. 
Повторення в обрядових ритуалах відбуваються не тільки з урахуванням 
раціонального, логічного, але й на рівні емоційного стану учасників. 
Такі стани звільняли людину від внутрішнього дискомфорту, допомагали 
зберігати рівновагу в особливо важливі моменти життя колективу. Саме 
регулярні повторення, завдяки яким обряд став вищою символічною 
формою поведінки людини, оберігали обрядовий текст від  забуття і 
грубих перекручувань [25, с. 14-16]).

В обрядовому дискурсі як комунікативній ситуаціїї традиційно ви-
діляють три блоки, три форми, три коди або три різновиди мови: вер-
бальний (словесний); реально-предметний, що пов’язаний з існуючими 
навколо людини предметами та речами; акціональний, тобто дійовий, 
коли інформація передається конкретними символічними діями. Усі 
одиниці цих трьох специфічних мов-кодів часто виступають як синоні-
ми, нерідко вони взаємозамінні, впливають одна на одну, а частина їх 
може навіть редукуватися. З іншого боку, синонімія символічних кодів 
в обрядовому дискурсі  (вербального, акціонального та предметного) 
не є абсолютною, вкрай рідко – нейтральною, найчастіше вона є просто 
ритуально забарвленою [456, с. 24].

Наша думка щодо цього питання збігається з ідеєю про те, що різні 
семіотичні коди (системи) в обрядовому дискурсі мають єдиний семан-
тичний простір, який утворює цілісну картину світу [25, с. 11].
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Основна функція семіотичних блоків – повторення одного і того 
самого смислу різними засобами, зокрема вербальний опис кінетики чи 
предметності обряду може супроводжуватись або перериватись демон-
страцією відповідних речей і дій, що підвищує ефективність досягнення 
обрядових інтенцій [4, с. 12]. Саме синкретизм – органічне поєднання 
вищеназваних блоків – дозволяє  розглядати обрядовий дискурс як гіпер-
текст [465, с. 369]), або ширше – як гіпертекстовий конструкт [4, с. 9].

Специфічність обрядового дискурсу яскраво ілюструє весільний 
обряд, який у семіотичному аспекті являє собою спілкування, що ство-
рюється такими знаковими підсистемами-кодами: персонажним (ве-
сільні чини), предметним (предмети, що використовуються в обряді), 
акціональним (ритуальні дії), вербальним (мовленнєві акти й поетичні 
тексти обряду), музичним і ширше – звуковим (природне й культурне 
звукове середовище обряду, різні види звукової діяльності: спів, голо-
сіння, плач, імітація криків тварин, шум і т. ін.), хореографічним (види 
організованого руху в обрядових танцях, хороводах  тощо). Усі вище-
названі коди взаємодіють між собою, використовуються в обрядовій 
комунікації та беруть участь у породженні обрядової семантики. Як 
уже зазначалося, один і той самий зміст в обряді дублюється кількома 
семіотичними засобами одночасно. Структура та семантика різних кодів, 
об’єднаних знаковістю ритуальної поведінки в цілому, утворює складний 
семантичний простір обрядового дискурсу – обрядову реальність, яка 
фіксується і передається особливою мовою. Така мова репрезентує світо-
сприйняття в дуже далекі часи і, зважаючи на свою специфіку, має бути 
об’єктом обов’язкового міждисциплінарного дослідження лінгвістів, 
фольклористів, культурологів, етнологів та інших учених.  Мова  обря-
дового дискурсу – це, перш за все, мова ритуальних актів, у тому числі 
і вербальних. У використанні в системі обрядових символічних знаків 
разом із ритуальними діями особливих словесних актів проявляється 
взаємодія різних сторін обряду – мовної та позамовної, тобто вербаль-
ної  і невербальної. Остання, як зазначалося, передбачає скрупульозний 
аналіз семантики обов’язкових предметів і дій того чи іншого обря-
ду, іншими словами – аналіз різноманітної і неоднозначної символіки  
[124, с. 268-269].

У попередніх лінгвістичних дослідженнях обрядовий  дискурс аналі-
зувався як гіпертекст, і основна увага була спрямована саме на вербалізо-
вану частину, а два інші блоки – акціональний та предметний – розгляда-
лися як допоміжні, другорядні [4]. Насправді усі компоненти обрядового 
дискурсу діють на рівних, є однаково важливими, тому комплексний 
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підхід при аналізі обряду як комунікативної ситуації або як тексту (гі-
пертексту) є єдино виправданим та ефективним (пор.:«У гіпертексті 
існують зв’язки з дійовою (акціональною, кінетичною) та предметною 
частинами обряду, що супроводжують вербальну, розгортаючись у часі 
паралельно та одночасно з нею») [454, с. 57].

Дійова частина в обрядовому тексті є настільки важливою, що «іс-
тинне декодування гіпертексту повинне було б відбуватись лише крізь 
призму цієї кінетичної частини, тобто, власне кажучи, невербальна 
частина у контексті ситуативно-дійових засобів повинна ставитись у 
центр аналізу, а акцентуальні дії існують у вербальному контексті»  
[4, с. 26]. Отже, вербальна частина обрядового гіпертексту – це вторинне 
породження, щось на зразок пам’ятної книжки, меморандуму, що збері-
гає у зручній формі інформацію стосовно правильних дій; з часом втрата 
пріоритету дійового на користь вербального змістила й акценти обря-
дового використання і змінила приписувані обрядам значення. Завдяки 
закріпленню дійового коду за словесним, вербально неявна інформація 
стає явною, а обрядова предметність необхідною для підсилення ефекту 
вимовленого слова чи виконаної дії [4, с. 27].

Отже, «позалінгвістична» реальність (предметно-кінетичний кон-
текст) в обрядовому дискурсі може бути однозначно панівною (напри-
клад, в обряді народження дитини, що був найсакральнішим, утаєм-
ниченим, суто прагматична діяльність спрямовувалася на збереження 
життя породіллі та дитини: така діяльність майже не коментувалася 
вербально, проте дуже часто супроводжувалася замовляннями). В інших 
сімейних обрядах, зокрема весільному, зважаючи на існування величез-
ної кількості обрядових пісень та їх варіантів, домінуючою є вербальна 
частина; у поховальному обряді предметний, кінетичний і вербальний 
коди функціонують приблизно на рівних. У межах обрядового дискурсу 
можна говорити про взаємозалежність словесних і невербальних кодів 
національної культури, коли мова не тільки відображає культуру та 
опосередковану нею реальність, але, у свою чергу, суттєво впливає на 
оформлення немовних культурних кодів (пор.: «Структура культури зна-
ходить подібність зі структурою мови в тому, що в обох об’єктах можна 
виявити  явища стилю, жанру, факти синонімії, омонімії, полісемії» 
[456, с. 19]).

Обрядовий дискурс – це не тільки своєрідний акт комунікації людей 
з надприродними силами, з якими первісні люди намагалися «домовля-
тися» та «співпрацювати» (пор.: «фольклор виконував комунікативні, 
пізнавальні, побутові, практичні та інші функції») [369, с. 7]; у той же час 
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– це важливий соціальний акт, що спрямований на захист і виживання 
родини. Прадавні люди інтуїтивно відчували, що процесом світосприй-
няття і світовідчуття необхідно керувати, інакше це може призвести  до 
непередбачених наслідків [366, с. 186].

Сучасні дослідження із психолінгвістики переконливо доводять, 
що важливішими в процесі комунікації у межах кожного соціуму є так 
звані позамовні (невербальні) ситуації, які, у свою чергу, можуть бути 
дуже близькими, більш віддаленими або й надзвичайно далекими. Коли 
науковці вийшли на рівень безмежного простору реальної комунікації, 
стало очевидним, що кожний мовленнєвий акт завжди супроводжуєть-
ся соціальними актами невербального характеру, зокрема, тут маються 
на увазі трудові акти, символічні акти ритуалу, церемонії тощо. Отже, 
комунікація у широкому значенні (обрядовий дискурс у цьому контек-
сті є конкретним специфічним комунікативним актом) – це «живе тіло 
спілкування, що існує у просторі та еволюціонує у часі. Це тіло склада-
ється з елементарних клітин, вони формують ще складніші й об’ємніші 
функціональні системи, які теж живуть, розвиваються, відмирають або 
перетікають в інші форми комунікативного життя» [384, с. 12-13]. До-
сліджуючи феномен комунікації у межах психолінгвістики, вчені у свій 
час запропонували користуватися при цьому надзвичайно популярним 
зараз у різних галузях гуманітарних знань терміном «дискурс», під яким 
мають на увазі закарбований у вербальних і невербальних знаках процес 
взаємодії людей у межах того чи іншого соціуму [384, с. 13]. Цей термін 
у такому трактуванні  пропонуємо використовувати і при дослідженні 
феномену обряду, який має свою завершену знакову систему: вербальну 
і невербальну.

В. Топоров припускає, що для людей первісної свідомості соціаль-
ні акти водночас існували і як речі, і як уявлення, а сама комунікація 
здійснювалася обов’язково за допомогою знакових систем. Як вважали 
предки, у житті завжди існує нерозривний зв’язок між тим, що було у 
минулому, і тим, що відбувається у теперішньому часі. Це – своєрідне 
накладання діахронії та синхронії. Зокрема, те, що відбувається  в ка-
лендарних і сімейних обрядах, є результатом «розгортання первісного 
прецеденту», який так чи інакше пов’язаний з космогонічними уявлення-
ми: боротьбою космічного з хаотичним при творенні Всесвіту. У рамках 
обряду створюється наочна і тотальна сітка ототожнень як результат 
постійних трансформацій від однієї події до іншої, переходів  одного 
стану в інший. При постійному розв’язанні проблеми тотожності кос-
мічного та земного; живого і мертвого; свого – чужого і т. д. паралельно 
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здійснювалось розмежування подій, героїв, предметів на важливі та 
другорядні [457, с. 28-29].

Усі учасники обрядового дискурсу мають спільні фонові знання, і в 
процесі послідовного проходження різних етапів виникають конкретні 
реакції-відповіді інших членів колективу. Отже, обрядовий дискурс – це 
джерело очікуваних дій, конвенційно закріплених у національному куль-
турному коді кожного народу (пор.: «Обрядові тексти є конвенційними 
актами, і вони не могли б існувати без регульованих правилами чи кон-
венціями звичаїв і процедур, суттєвою частиною яких вони є» [4, с. 16]).

Як зазначалося, національна картина світу є мозаїчною за своєю при-
родою, тому що одна лише мовна картина світу того чи іншого народу 
– це така сукупність уявлень людини про реальний світ, яка закріплена 
в системі значень національної мови, у структурі енциклопедичних, тлу-
мачних словників, у незліченних мовленнєвих ситуаціях, текстах різних 
видів, типів, жанрів, а також в індивідуальному спілкуванні [416, с. 87].

Мовна картина світу вважається більш консервативною в порівнянні 
з концептуальною картиною світу (пор.: «Концепти створюють концеп-
туальну картину світу, яка закодована в мові у вигляді вербального ви-
раження» [416, с. 87]). Мовна картина світу є частковим і не дзеркальним 
відображенням навколишнього середовища.

Національну специфіку можна побачити і крізь призму обрядового 
дискурсу. Цей фрагмент слід вважати конкретною семіотичною (семіо-
логічною) картиною, у межах якої кожний символ (вербальний і невер-
бальний) є двосторонньою одиницею, що має відношення до духовного 
та ментального, що закарбовано у мовній картині світу українського 
народу.

У свій час М. Толстой звернув увагу на те, що семіотика слабко 
проникає в окремі і конкретні дисципліни [456, с. 39]. Зараз ситуація 
змінюється. Знаки української етнокультури були предметом опису 
словника-довідника В. Жайворонка [161]. Семіотиці тілесності в ритуалі 
присвячено монографію М. Маєрчик «Ритуал і тіло» [210].

Основною одиницею семіотичної картини світу в обрядовому дис-
курсі вважаємо символ у широкому значенні: вербальний, акціональний, 
предметний. Такі триєдині знаки-символи утворюють мікро- та макро-
системи, що виокремлюються на рівні одного обряду або циклу обрядів 
(календарних і сімейних), перш за все конкретної нації, далі – спорід-
нених народів, зокрема східнослов’янських і загальнослов’янських. 
При дослідженні семіотичного фрагменту національної картини світу, 
по-перше, відбувається процес декодування усіх символічних форм, по-
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друге, звертається увага на синонімію символів як на локальному, так і 
на міжнаціональному рівні, а також аналізується співвідношення пред-
метного, акціонального і вербального кодів (при цьому слід пам’ятати, 
що «первинним є предмет, а вторинним – знак, який його стосується» 
[456, с. 35]). Детально має описуватися взаємодія трьох (або більшої 
кількості знакових систем, як, наприклад, у весільному обряді) симво-
лічних кодів та їхня значеннєва взаємодоповнюваність.

Ритуали в обрядовому дискурсі, а також тексти обрядових пісень у 
представленому дослідженні будуть розглядатися в семіотичному плані 
як цілісна послідовність знаків різноманітного характеру – вербальних 
і невербальних. Такий симбіоз знаків-символів ми будемо називати 
«семіотичними об’єктами» дослідження, або «текстами». Текст у цьому 
випадку тлумачиться як «об’єднана смисловим зв’язком послідовність 
знакових одиниць, основними властивостями якої є зв’язність та ціліс-
ність». Отже, обрядовий дискурс (мається на увазі письмовий варіант) 
нами розглядається в семіотичному, а не в традиційно-філологічному 
розумінні [71, с. 31-32, 35].

2.4. Обряди і прадавня картина світу

2.4.1. Проекція мікросвіту на макросвіт

Огляд робіт, присвячених обрядам сімейного циклу в плані діахронії 
та синхронії, зроблено в монографії М. Маєрчик (2011). Авторка акцен-
тує увагу на тому, що є принципова різниця в аналізі окремого обряду 
як самостійного тексту і аналізі всіх обрядів того чи іншого циклу в 
сукупності, як смислового цілого. «У другому випадку стає можливим 
знайти нові грані, відкрити семантику одного обряду через символічні 
коди іншого» [71, с. 50].

Обряд – це діло, діяння, важлива справа, до якої залучаються всі 
члени сім’ї-роду, або двох родів, коли йдеться про весільний обряд. 
У межах міфологічного осмислення світу тільки в процесі обрядодій 
установлювався порушений порядок у житті людей. Лексема «обряд» 
пов’язана з дієсловом obrediti, що означає «влаштувати», «впорядкува-
ти». Ця форма утворилася префіксальним способом від дієслова rediti 
«рядити», похідного від redъ «ряд» [153, с. 144].

Дослідники виділяють дві або три фази в обрядах переходу, які на-
зивають іноді рамковими обрядами, що обрамляють життя людини  
[71, с. 48-49]. Обряди виконували декілька функцій: у такий спосіб 
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зберігалися і передавалися нащадкам знання про устрій світу та сімей-
ні цінності, обрядові дії захищали людей від негативного впливу злих 
духів. Сімейні обряди виконували функцію прилучення до роду живих, 
а померлих достойно проводжали в інший світ. Але найважливішою 
вважаємо виховну функцію обряду, коли на кожному етапі обрядодій 
засвоювалися непорушні норми і правила життя в сім’ї й родині.

З точки зору класичної філології, головне місце в обрядовому дискур-
сі посідає слово, з якого народжується образ-символ. Отже, специфічні 
обрядові тексти підлягають поясненню філологічному, зокрема й міфо-
логічному, бо обряд – це «скелет минулої духовної творчості, загадковий 
символ, який потребує пояснення» [432, с. 160]; зрозуміти його можна 
тільки з урахуванням особливостей міфологічного (міфопоетичного) 
пояснення навколишнього світу через символічні образи.

Світорозуміння предків ґрунтується на тотожності, точніше вза-
ємозалежності, макрокосму та мікрокосму, природи й людини, а також 
на чіткому розмежуванні сакрального і профанного [127, с. 75-84; 457, 
с.  29-37; 258].

Археологами та істориками доведено, що в далекому минулому ка-
лендар і все буття людей були тотожними: життя індивіда узгоджувалось 
із нормами життя родини, а останньої – з буттям космосу – Всесвіту, 
тобто із засадами входження людини у змістовну якість Світу – святість. 
Отримання цієї енергії, з якої складається все суще, було метою культури 
й обрядів [83, с. 39].

У міфологічній свідомості наших предків існували чіткі паралелі між 
космогонією (творенням, «народженням» Всесвіту), тобто початком жит-
тя в природі, і початком людського життя. «Космогонічний міф, – пише 
М. Єліаде, – служить зразковою моделлю для всіх видів «діяння». Ніщо 
краще не забезпечує успіху у творенні та творчості (буде це селище, дім 
чи дитина), ніж копіювання космогонічного «творіння» [519, с. 16]. На 
таку символічну спільність вказували І. Нечуй-Левицький [315, с. 131-
133], М. Максимович [275], С. Килимник [192], О. Афанасьєв та інші 
дослідники народних традицій та вірувань.

Сучасні науковці також не обходять цю паралель: дохристиянський 
Великодень, або по-іншому – Навеликдень, святкувався в день весняно-
го рівнодення (назва пов’язана з тим, що сонце цього дня повертало на 
великий день). За давніми космогонічними уявленнями, це й був перший 
день року, як перший день світотворення, коли природа має найбільшу 
силу. Предки вірили, що будь-яка справа, розпочата цього дня, повинна 
була мати гарне продовження. Тому в цей день сіяли, волочили, навіть 
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орали. Символічно ці дії закріпилися в ритуалах і виконувалися до 
середини ХХ ст.. У цей день обливалися водою, що символізувало по-
бажання доброго здоров’я, бо вода в перший день року має найбільшу 
силу. Потім рік, як і людина, починає старіти і втрачає свою першородну 
енергію. Не випадково в цей день робили якщо не справжній, то хоча 
б символічний засів зерна. Звідси і взяв початок звичай новорічного 
посівання [127, с. 142].

Отже, явища етнокультури, для осмислення яких потрібно спи-
ратись на традиційний світогляд анімістичного типу, в переважній 
більшості причетні до календаря. Літочислення, або календар, у 
праіндоєвропейців, на думку О. Шрадера, включає три основні одиниці, 
якими були зима, місяць та ніч. Спочатку тільки зима асоціювалась з 
поняттям «рік». Пізніше рік складався вже із зими і літа. Місяці мали 
змінний і непостійний характер. Так, наприклад, десять місяців складали 
рік плодоношення, або вагітності. Початок доби обчислювався з вечора, 
оскільки в основі індоєвропейського літочислення лежала ніч, яка була 
переповнена жахіттями і страхами. Тому в сиву давнину із захопленням 
зустрічали ранкову зорю, яка була на небі як молода, «світла обличчям 
богиня». Вона щоденно приходить до людей, щоб будити сонливих та 
лінивих. Зоря – це дочка неба, одягнена ;у світлі ризи. Як дівиця, вона 
відкриває свої білі груди і, як купець, розсипає свої скарби [513, с. 92, 
99, 102-103,106,185].

Аналізуючи часовий код у родинних обрядах, М. Маєрчик виділяє 
певні ритуали, що відбувалися затемна, наприклад, сватання. У вечірньо-
нічний час, після заходу або до сходу сонця, відбувалися заручини, 
плетення вінків, виготовлення гільця тощо; народження дитини вранці 
– добрий знак, вночі палали свічки; небіжчика ховали вдень [273, с. 88-
90]. Можливо, час проведення того чи іншого ритуалу зберіг рудименти 
архаїчного світогляду, зокрема ідею про вечір як початок доби. Тоді 
конкретні обрядодії як символи творення, наприклад, нової сім’ї треба 
було виконувати за аналогією з початком світотворення.

О. Афанасьєв теж вважав, що зоря втілювалася у слов’ян в образі 
богині і називалася сестрою Сонця. Чистота її блиску асоціювалася з 
дівочою чистотою богині, яка виходить на небо в пурпуровому одязі 
зорі і в сяючому вінку променів як багато одягнена наречена... Назви, 
які отримували сонце, місяць, зірки, зоря, коливалися між чоловічим та 
жіночим родом [18, с. 42-45].

Календар українців – старий і новий – дослідив В. Давидюк. 
Посилаючись на праці істориків, фольклористів, він зазначив, що 
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основними періодами народного календаря були весна, літо, зима. 
Осінні обряди дохристиянського походження в цьому календарі відсутні. 
Такий поділ року, вважає науковець, утвердився в наших предків з епохи 
енеоліту й зберігся в культурі лише тих народів, які ведуть свій початок 
від первісних хліборобів [127, с. 131-134].

В. Давидюк вважає, що найдавніші обряди існують з епохи 
палеоліту і по суті своїй вони були магічними [127, с. 126]. В основі 
мислення представників тих далеких часів лежить закон партиципації, 
тобто співпричетності, що встановлює зв’язок між предметами чи 
явищами, які або подібні один до одного, або випадково виявилися 
поруч у просторі й часі. Саме закон партиципації, як стверджує сучасна 
психолінгвістика, визначає пранаукові уявлення, на основі яких 
будується первісна система організації взаємовідношень між людиною 
й оточуючим її світом, тобто магія. Отже, первісний тип мислення можна 
називати ще й магічним, тому що в ньому домінують закони подібності 
і взаємопроникнення. На основі цих законів відповідно будується 
гомеопатична (або імітаційна) магія, яка виходить з принципу: «подібне 
породжує подібне», і контагіозна, тобто контактна магія, яка «дає владу 
над людиною», якщо в розпорядженні однієї особи виявляються нігті, 
зуби, волосся, частини одягу тощо іншої людини. Навіть тінь, яка падає 
від тіла, може зробити, на думку первісної людини, вразливою її для 
магічного впливу [384, с. 137-1З8].

Життя в дуже далекі часи сприймалося як вічний шлях або перехід 
з одного стану, який асоціювався зі світлом, у інший, символом якого 
була темрява. Це було основним законом природи, що став підґрунтям 
міфологічного світосприйняття і який чітко та послідовно віддзеркалено 
у всіх обрядах. Вірогідно, у період язичництва у далеких предків були 
світлі й темні боги: сином могутнього Рода вважали бога білого дня, 
щастя, добра, багатства, здоров’я і плодючості, якого уособлював 
Білобог, або Білбог. Він – захисник людей від зла, постійно бореться зі 
злим «чорним богом», Чорнобогом. Символами Білобога є вогненний 
меч, або вогонь, щит та сокіл, якого він посилає в ніч, щоб той вирвав 
зло з темного мороку, бо скоро має засяяти день [93, с. 28].

Основоположні ідеї далекого минулого закарбовані, зокрема, в 
обрядах. Зв’язок звичаєво-побутових, або родинних, сімейних обрядів 
з календарним обрядовим циклом описували як відомі українські 
фольклористи, так і сучасні науковці [див. 130; 394; 541].

Отже, в обрядах первісною свідомістю була захована необхідність 
обов’язково долучити до святості, світотворення, тобто таємниці буття 
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на цьому світі, перш за все членів сім’ї-роду або двох родів. Родинні 
обряди мали на меті ще й захист лімінальних осіб (новонародженої 
дитини і породіллі; молодого й молодої; родичів небіжчика) від злих 
духів.

Для матеріалізації архетипних світоглядних уявлень людині 
архаїчної свідомості в процесі комунікації з вищими силами – духами й 
божествами – потрібна була мова. Спочатку це була мова міфів, потім – 
мова релігії. У мисливську добу, як вважає В. Давидюк, обмежувались 
ритуально-ігровими обрядами, але з переходом до землеробської 
практики вони втратили свою актуальність. Люди шукали конкретного 
адресата, якому можна було б довірити врожай. Вони знайшли його 
там, звідки надходила волога – у нижніх шарах атмосфери. Туди можна 
було сягнути тільки голосом. Внаслідок  цього виникає уявлення про 
необхідність вербалізації обряду [127, с. 127].

Розмірковуючи про таку сиву давнину, кожний науковець має право на 
свою власну гіпотезу. Отже, вербальна частина обряду стала додаватися 
до конкретних символічних дій як коментар, коли значення акціональних 
символів почали забуватися. В обряді, як уже зазначалося, співіснують 
дублюючі коди – акціональний, вербальний і предметний – для кращого 
збереження надзвичайно важливої інформації, яку треба було передавати 
наступним поколінням.

Віруваннями предків у свій час цікавився член-кореспондент 
АН України Ю. Карпенко. Він припускав, що «слов’яни у своєму 
розвитку відбули п’ять форм, п’ять етапів язичництва… Перші етапи 
цього періоду характеризувалися антропоморфністю й обожненням 
сил природи, коли було: бог – вода чи рослини, бог – вогонь; бог – 
худоба, бог – зерно... Останній, п’ятий, етап полягав у поступовому 
перетворенні міфології в релігію, характеризуючись узагальненням, 
абстрагуванням, систематизацією та найдетальнішою ієрархізацією 
язичницьких цінностей» [187, с. 146]. Наслідком такого процесу була 
персоніфікація, тобто отримання наймення тією чи іншою природною 
силою.

І. Нечуй-Левицький вважав, що образи для своєї релігії давні укра-
їнці брали з живої природи, котра огортала їхнє життя з усіх усюд. Як 
і всі інші народи, з давніх-давен у своїй міфології вони переносили все 
земне на небо... Усні народні твори дають можливість припустити, що 
український народ переніс із землі на небо й форму сімейного побуту 
[315, с. 6-7].

Отже, є підстави вважати правильною гіпотезу про тотожність 
мікрокосму й макрокосму. Мається на увазі не мікрокосм людини, а 
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мікрокосм родини (про індивідуальний світогляд у далекому минулому 
нема чого й казати: світосприйняття всіх членів роду формувалося й 
контролювалося колективом, у тому числі й під час проведення обрядів).

Однак культ небесного, як вважав О. Шрадер, тобто макрокосму, – це 
друге концентричне коло індоєвропейських релігійних ідей стосовно 
мікрокосмосу людини. Як відомо, праіндоєвропейські боги: грім, вогонь, 
ранкова зоря, земля, сонце, місяць, вода, вітер – так чи інакше пов’язані 
з небом. У первісний час саме ці «небожителі» були тільки помічниками 
людей у сферах свого впливу. Так, наприклад, зверталися до Бога грому, 
коли потрібен був дощ, молилися зорі, щоб швидше розігнала темряву. 
Щоб допомагати людям, божеству, як і людині, потрібні були сили – 
звідси і жертвоприношення богам нарівні з померлими предками.

Жерців, які б професійно спілкувалися з божествами, не було, але 
були священні сім’ї, в яких з роду в рід передавалися чудодійні формули 
заклинання. Волхви були попередниками жерців. Не було в ті часи і 
храмів. Небожителі мешкали на високих горах або на верхівках дерев 
священних гаїв, шанування яких було поширене по всій Європі [513, 
с.  176, 186, 188-189].

У межах мікрокосму,  в колі сім’ї, «святі праотці», тобто померлі 
члени роду, були первісними справжніми «богами», які слідкували за 
добрими та злими починаннями в сім’ї, карали рідню за нешанобливе 
ставлення, посилаючи чвари, падіж худоби, неврожай. Звідси – цілий 
ряд поминальних днів як для окремої сім’ї, так і загальних [513]. 
Християнство, як відомо, залишило традицію шанування предків у 
поминальні дні.

І. Нечуй-Левицький звернув увагу на таку важливу деталь: крім 
відомих вищеназваних богів, у колядках згадується давній міфічний 
образ якогось світлого бога на ім’я Пан Господар. «Пан Господар, – 
пише дослідник, – то давній найстарший бог світла або неба, схожий на 
індійського Варуну, котрий збудував світ і вивів на небо сонце й зорі...» 
[315, с. 15-16].

Звідки взявся бог – Пан Господар? О. Афанасьєв писав: «Коли над 
усім устроєм життя володарювали патріархальні, кровні зв’язки, лю-
дина знаходила знайомі їй стосунки і в усіх звичайних явищах; боги 
ставали добрими членами сім’ї, де були батьки, подружжя, діти, роди-
чі. Уособлюючи божественні сили природи в людських образах, люди 
перенесли на них і свої побутові форми» [17, с. 46].

Етимологічні розвідки щодо прадавніх коренів допомагають 
усвідомити найдавніші поняття, що були пов’язані з лексемою 
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«господар». Тут, за даними В. Таранця, у першу чергу, семантично 
виділяється частина  гос- ,  що споріднена зі значеннями у 
давньоіндійській мові: «хазяїн дому, племені, житло, плем’я, рід, рід 
людський»; по-друге, виділяється -под- подібно до латинського pat- , 
тобто ‘хазяїн дому’. Суфікс -ар, як вважає дослідник, споріднений із 
самостійним *-rа, що має велике поле функціонального виявлення 
і пов’язаний з формами типу: родити - рожу, народження, в яких 
початкове ро- структурно відділяється від наступних морфемних 
одиниць [434, с. 97-105]. Отже, бог-Господар для наших предків, за 
аналогією із господарем на землі, – це хазяїн Неба і той, хто народжує 
день, світло, тепло тощо. Вірогідно, з часом це поняття набувало нових 
нашарувань у своєму значенні і в результаті семантичних трансформацій 
дійшло до наших часів у назві Білобог.

Дослідження лінгвістичного матеріалу дали можливість простежити 
навіть етапи розмежування чоловічого та жіночого у свідомості предків: 
«У ті давні часи, – пише В. Таранець, – поняття «людина» не мало того 
узагальнюючого родового значення, як у сучасних мовах, а існувало в 
конкретних різновидах як людина-мати, людина-мисливець, людина-воїн 
і т. ін. Лише з часом наївне мислення давньої людини сприяло появі роз-
різнення предметів та явищ навколишнього світу, зародженню сучасних 
родових назв» [434, с. 127].

Мовознавці вважають, що в протиставленні «чоловік / жінка» 
первинною була назва жінки як більш значущої для того часу людини 
в родовому колективі. Враховуючи, що біблійне ім’я ‘Адам’ у 
давньоєврейській мові мало значення «людина», В. Таранець робить 
висновок, що «Єва першою отримала наймення по відношенню до 
чоловіка» [434, с. 127-128].

Археологічні знахідки дали можливість стверджувати, що в 
доісторичні часи люди поклонялися Великій Богині-Матері, яка була 
метафорою самої природи, а первинна модель-символ образу цієї Богині 
була пов’язана з процесом «виношування і вигодовування потомства – 
неважливо, рослин, тварин чи людей» [106, с. 243].

Отже, найдавніші символи й образи були пов’язані не з богом, а 
з богинею, яка самозароджувалася. Вона дарувала життя і смерть, 
була джерелом плодючості. Імовірно, це й був початок формування 
символічної системи, що віддзеркалювала особливості міфологічного 
розуміння навколишнього світу, в якому життя людей було циклічним і 
проходило в нелінійному часі. Така думка підтримується дослідниками, 
які виявляли в сімейних обрядах ознаки матріархату. «Їхні праці об’єднує 
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спільне спостереження про вищу, порівняно з чоловічою, активність 
жінок у певних сферах традиційної культури, передусім у сакральних її 
формах – ритуалі, магії та мантиці» [273, с. 34].

У доступних для науковців текстах не так просто відшукати сліди 
тих прадавніх часів, бо їх доісторична основа значно стерлася. Однак 
є підстави вважати, що в знакових кодах різних обрядів, точніше – 
в окремих епізодах обрядодій, – збереглися рудименти пізнішого 
періоду матріархату. Дослідники переконані, що найбільше пережитки 
проявляються саме на акціональному рівні, значно менше – на 
текстологічному, тобто вербальному [127, с. 186].

2.4.2. Жіноче начало в обрядах 

Домінуюча роль жінки, або жіноче начало, що так яскраво ілю-
струють усі без винятку календарні та сімейні обряди, своїм корінням 
сягає в ту сиву давнину, яка асоціюється з історичним періодом ма-
тріархату. Перш за все, зробимо зауваження щодо вживання терміна 
«матріархат» у сучасних наукових дослідженнях. Ми розуміємо під 
цим поняттям гіноцентричність архаїчних релігійних культів, коли 
жінка була символом життя (і смерті водночас, бо це було єдине й 
неподільне ціле в архаїчній свідомості), об’єктом поклоніння, а роль 
жінки в сакральному просторі майже всіх ритуалів була домінуючою.

По-друге, вивчаючи феномен обряду, слід мати на увазі, що 
хронологічної системи розподілу тут немає і бути не може: «У 
додатках до пам’яток народної поетичної й обрядової творчості слово 
«хронологія» майже так само беззмістовне і недоречне, як у додатках 
до кам’яних знарядь палеолітичного та неолітичного періодів історії 
людства. Дослідник народного побуту може тільки… сказати, що такі-то 
обряди й пісні більш давні, а інші – менш... Однак історико-культурне, 
побутове чи літературне значення останніх зовсім не применшується 
через дещо неточне хронологічне визначення» [432, с. 159].

Отже, впевнено говорити про чіткі рамки періоду матріархату 
або патріархату можна досить умовно, тому що «обидві статі 
впродовж тисячоліть осмислювалися як дві сторони одного явища, як 
протилежності, що доповнюють одна одну...» [16, с. 24].

З урахуванням вищесказаного, ми й будемо аналізувати окремі 
моменти, які є віддзеркаленням прадавнього світосприйняття в ме-
жах обрядів. Так, наприклад, Б. Рибаков припускає, що трипільці, як 
володарі високої землеробської культури, вже в III тис. до н. е. починали 
формувати образ єдиного жіночого божества [370, с. 193].
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Британський історик і археолог Е. Джеймс, аналізуючи найдавніші (в 
епоху палеоліту) знахідки жіночих фігурок і малюнків у різних частинах 
світу, переконаний, що треба брати до уваги довгу історію існування 
культу богині-матері не тільки в період матріархату, а й на пізніших 
стадіях розвитку цивілізації. Головними у цьому культі були розвиток, 
збереження й примноження життя. Це сталося, на думку вченого, 
набагато раніше, ніж життєстверджуюче начало було персоніфіковане 
в образі Матері-землі та в її численних і різнорідних двійниках, а потім 
це закріпилося у збірному образі Великої матері Близького Сходу й у 
греко-римському світі [139, с. 141].

Питання гендерного розподілу функцій і ролей у ритуалі 
розглядається в монографії М. Маєрчик. Автор акцентує увагу на тому, 
що активність жінки як суб’єкта і об’єкта в обрядах сімейного циклу є 
очевидною [273, с. 58]. «Домінуюча роль жінки, – пише М. Маєрчик, 
– є віддзеркаленням іманентної риси ритуалу, зокрема, існування 
кількісної переваги жіночих дій» [273]. Дослідниця вказує на наслідки 
високої активності жінок у ритуалі, та не вказує на причину суб’єктної 
й об’єктної активності, а також націленості ритуалу на жінку.

Лінгвістичні дослідження дозволили дійти важливого висновку, що 
ранньоіндоєвропейські поняття соціального життя розвивалися у такому 
напрямку: ‘сім’я’ – ‘рід’ – ‘община’ – ‘плем’я’ – ‘народ’ [434, с. 111]. 
Сучасні етимологічні розвідки свідчать, що «первісним необхідно 
вважати поняття роду, яке з часом розвинулося і стало представляти 
більш розширену кровну спільноту у вигляді общини. Об’єднання 
родових общин поступово сприяло утворенню нової спільноти – 
племені» [434, с. 106]. Мовний матеріал дав можливість стверджувати, 
що поняття ‘плем’я’ мало широку семантику: ‘сім’я’, ‘родич’, ‘коліно’, 
‘народ’, ‘послідовники’; сюди ж відносяться укр. племінник, племінниця, 
що мають значення ‘людина одного племені’, ‘родич’, ‘син брата або 
сестри’. «До сьогодні в селах України, – пише В. Таранець, – збереглося 
звертання дітей до старших у вигляді «дядьку! тітко!», хоча останні 
не є родичами, а лише проживають в одному селі. Звідси очевидним є 
свідчення родинності всіх, хто проживає в одній місцевості, і в давнину 
це були люди одного племені» [434, с. 107].

Сліди прадавнього поклоніння жінці-матері знаходимо в обряді 
народин, зокрема, в одній з його останніх частин – так званому ритуалі 
похрестин, коли родичі породіллі організують частування в шинку на 
честь кумів та баби, і «це нагадує ті часи, коли дитину зачисляли ще до 
роду матері, а не батька» [92, с. 194].
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У багатьох народів залишилися обряди «усиновлення дитини», які 
мали місце вже після хрестин, коли роль батька ставала більш помітною 
[149, с. 47].

Про так зване «материнське право» згадує і Отто Шрадер, описуючи 
історію індоєвропейців. Тут мається на увазі сімейний уклад, у зв’язку 
з яким чоловікові належало право подружжя (на обмежений термін), 
але не право батька. Діти не тільки належали матері, але й були 
спадкоємцями по її лінії: брата, батька, діда чи їх братів. Посилаючись 
на дослідження інших авторів, О. Шрадер вказав на сліди матріархату, 
що збереглися у деяких європейських народів, а саме – дуже високе 
становище, яке займають жінки. Наприклад, у древніх іспанців майно 
переходило до дочок, які від себе давали придане братам. У предків 
довго уживались і шлюб, і повна спільність дружин. У деяких народів 
спільність дружин розповсюджувалась тільки на певне коло рідні. 
Надзвичайно своєрідним звичаєм О. Шрадер вважав так звану Куваду 
(чоловіча симуляція родових мук), коли чоловік породіллі лягав у 
постіль і за ним доглядали, як за таким, що народжував. Свідчення про 
цей звичай збереглися в минулому древньої Іспанії, а також в історії 
деяких чорноморських племен [513, с. 109-110].

В основі кувади лежить контагіозна (імітативна) магія, що 
ґрунтується на перенесенні характерних рис або станів з одного 
предмета – живого чи неживого – на інший. В українській родильній 
обрядовості чоловік під час народин стогнав і охав. Метою подібних 
сцен було одне: підкреслити, що у дитини є дві матері, і це можна 
вважати прадавнім залишком далеких часів матріархату, коли роль 
батька взагалі не усвідомлювалась. Спираючись на етнографічні дані 
багатьох дослідників, В. Єрьоміна писала: одна мати – це реальна, 
справжня, інша – фіктивна, тобто чоловік, який вирішив зав’язати 
родинний вузол під приблизною формою дітонародження. Це явище 
було також формою усиновлення. «Подібне інсценування народження 
дитини батьком виконувалось у південній Франції – звідси і назва la cau-
vade, яка стала спільною в історії культури для цілого ряду однорідних 
за своєю суттю (наприклад, усиновлення) явищ» [149, с. 48].

Відгомін матріархату залишився і в українському весільному обряді. 
В. Давидюк констатує, що в деяких місцевостях після заручин хлопець 
мусив тиждень прожити в сім’ї нареченої, хоча спали вони окремо (тут 
могли бути варіанти: пор.: ... після церемонії сватання усі розходяться, «а 
жених з цього часу має право відкрито приходити до нареченої та про-
водити з нею ночі...»; або: під час заручин, після обміну подарунками, 
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всі виходять, а «молодий (часом і дружко) зостається з молодою, при-
тому мати сама стелить їм постіль, визначаючи вже цим право жениха 
зоставатися з її дочкою» [92, с. 196-197]). 

Вірогідно, шлюбні церемонії цим і закінчувалися: хлопець ставав по-
вноправним членом матрилокальної сім’ї. Як норма сімейних стосунків, 
родичання лише по материнській лінії існувало на території України в 
неолітичну добу, тобто в V-IV тис. до н. е.. Цей звичай проіснував з того 
часу аж до середини XIX ст., як вважає В. Давидюк [127, с. 190].

Сучасні дослідження доводять: матрилокальні пережитки 
виявляються більшою чи меншою мірою в різних регіонах України. 
«Зокрема, більшість санкціонуючих шлюб обрядів (сватання, заручини, 
вінчання, пироги) відбуваються в побутовому локусі матері молодої. 
Матрилокальність шлюбу сформувалася, вочевидь, під впливом 
особливостей побуту. Тому-то навіть у межах України його пережитки 
поширені не однаковою мірою» [340, с. 17, 25].

Лінгвістичні розвідки В. Таранця дозволили зробити висновок, що 
вже в первісному суспільстві панував принцип екзогамії. «Це був та-
кий історичний період, коли рідня ґрунтувалася на гіноцентричному 
принципі і визначалася матріархальною лінією, а принцип екзогамії 
передбачав перехід чоловіка у клан жінки» [434, с. 125]. З плином 
часу розвиток суспільного та господарського життя індоєвропейців, 
перехід до скотарсько-землеробського заняття потребував більшої 
участі в роботі чоловіків. Отже, прадавній родовід, що визначався по 
жіночій лінії, тобто чисто генетичними причинами під час матріархату 
і незалежно від матеріальних благ, поступово, у зв’язку з переходом 
до землеробства (відтворювальний тип господарства), замінився на 
батьківську родослівну лінію [434, с. 125-126].

У колі науковців існують й інші варіанти розуміння складних по-
нять «матріархат» і «патріархат». Наприклад, А. Архангельська, до-
сліджуючи архетипи «свій» / «чужий» крізь призму маскулінності та 
фемінності, підтримує думку С. Неуманна, який вважав, що матріар-
хат і патріархат як різновиди суспільної організації виникли досить 
мирним, логічним і вмотивованим шляхом. Патріархат переважав на 
нижчих етапах культурного розвитку, на вищих – матріархат. У кочових 
племен була патріархальна організація суспільства, в осілих, де жінка 
започаткувала землеробство і стала надійнішим гарантом  виживання 
племені, переважав матріархат. Отже, ймовірно, матріархат та патріархат 
виникли незалежно один від одного, і головним при цьому була не влада 
чоловіка над жінкою, або навпаки, а питання, якому племені – матері чи 
батька – будуть належати діти [16, с. 24].
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З такою позицією науковців важко погодитись: археологічні знахідки 
(М. Гімбутас), лінгвістичні розвідки (В. Таранець) дозволяють вважати 
давнішим матріархат. Навіть з позиції сучасної логіки, жінку, яка 
давала життя й народжувала, що було в доісторичні часи не тільки 
божественною справою, а й таємницею, чудом, треба було вважати 
головнішою й обожнювати. Природно, що усвідомлення ролі чоловіка 
в сім’ї та суспільстві відбувалося під впливом змін у господарчій 
діяльності людей і не водночас, а дуже повільно, можливо, протягом 
століть.

У період патріархату на дітей почала розповсюджуватися необмежена 
влада батька, який або визнавав дитину своєю і символічно приймав її у 
свої обійми, або ж відмовлявся, ухиляючись від цього обряду. Дитина, 
від якої відцурався батько, – особливо це стосувалось народження дівча-
ток, яке вважалось нещастям, – прирікалась на смерть «виставлянням» 
(у поле або в ліс), і це практикувалося у всіх індоєвропейських народів 
(згадаємо, наприклад, відому легенду про Ромула і Рема, яких вигодувала 
вовчиця) [513, с. 139].

Усі обряди, сімейні й календарні, донесли в різних проявах один із 
найдавніших архетипів, а саме: існування Богині смерті й відродження 
як єдиного божества [106, с. 244]. Також обряди зберегли в окремих епі-
зодах залишки прадавньої історії людства, зокрема сліди і матріархату, 
і патріархату, що свідчить про довгий час трансформацій у свідомості. 
Українські обряди в цьому плані – невичерпне джерело для дослідження 
світоглядної системи не тільки предків-слов’ян, а й праіндоєвропейців. 
Ще у XIX ст. на цей феномен звернув увагу О. Шрадер, який писав, 
що Перун як спільноіндоєвропейське божество, рід і породіллі 
згадуються в древніх джерелах поряд, у значенні поєднання небесного 
(громовержець), загробного (рід, предки) і земного (народження).

Скрізь в Європі знаходили ідолів жіночої статі, які були втіленням 
культу, аналогічного з культом породіль (богинь, які одержують від ма-
тері частки, тобто частини, і яких ні в якому разі не можна змішувати 
з «кам’яними бабами»). Отже, у пращурів доля кожного зводилася до 
частки, яку людина одержувала від матері разом із життям (див. [542]), і 
в долі людини одним із найголовніших моментів була саме успадкована 
через матір, природжена спадщина всього висхідного роду предків. На 
думку О. Шрадера, з одного боку, це могло бути відлунням чужих для 
індоєвропейського духу впливів, що беруть початок від народів, які 
жили в матріархаті. З іншого боку, уявлення про мойру, судьбу, долю 
глибоко проникло в саму суть практично всіх індоєвропейських релігій 
[513, с.  190-191].
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Відгомони того, що мати як господиня сім’ї-роду відповідає за долю 
домочадців, охороняє їх, у тому числі й символами-оберегами, які вона 
виткала своїми руками (сорочки, пояси, рушники), збереглися в окремих 
елементах сімейних обрядів у багатьох народів Європи. Так, наприклад, 
при переході молодої дівчини після заміжжя в будинок нареченого 
свекруха робить цілий ряд символічних дій: підперізує її поясом або 
тканиною, вручає обрядовий хліб (у Словенії на цьому хлібі лежать 
ключі від будинку), віддає прядку, кужіль тощо. Так свекруха складає 
з себе повноваження головної господині будинку і передає їх невістці 
[68, с. 121].

Щодо світогляду, закарбованого в поховальних обрядах, слід 
пам’ятати, що саме ці обряди належать до найдавніших форм 
звичаєвості [127, с. 199]. Х. Вовк звернув увагу на те, що українські 
поховальні обряди відтворюють те саме, що й інші слов’янські та 
взагалі індоєвропейські [92, с. 215]. Це ж підтверджує дослідження 
В. Давидюка, який написав: «Віра в безсмертя людини та існування 
іншого життя після її фізичної смерті й лягла в основу всієї поховальної 
обрядовості, незалежно від її національних особливостей, і визнається 
всіма релігіями світу» [127, с. 202].

В. Єрьоміна припускає, що «таємниця смерті і посмертного існування 
була однією з визначальних ідей язичницького світогляду» [147, с. 71].

Відомо, що в доісторичну епоху людина сприймала «існування» піс-
ля смерті як інше життя, а відродження могло відбутися в будь-якому 
вигляді: і рослини, і тварини, і каменя, й іншої людини. Мати-природа, 
мати-земля була Великою Богинею, яка народжує все, у тому числі і 
людину. З іншого боку: все існуюче є антропоморфним. Посилаючись на 
численні дослідження попередників, В. Єрьоміна наполягала на тому, що 
під різноманітністю форм ховається одне і те ж по своїй природі, а саме 
– людина. Фольклор різних народів світу підтверджує ці етнографічні 
дані [147].

Шанування померлих, іноді навіть ставлення до них, як до божеств, 
є характерним дотепер, мабуть, для всіх народів Землі. Особливо 
це стосується хліборобських племен, які мешкали й на території 
сучасної України. Чому? Тому що померлі, які «пішли в інше життя», 
продовжують існування під землею, безпосередньо контактують із духом 
або духами землі, від яких залежить урожай. Вірогідно, уявлення про те, 
що дух землі чоловічого роду, з’явилося в історичний період пізнього 
патріархату і замінило панівну ідею про всюдисущу Богиню-матір.

У календарних обрядах слов’ян закарбована традиція залишати на 
полі після збору врожаю останній сніп-жертву, який має чоловіче ім’я 
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– Дідух. У деяких областях його називали мерцем [149, с. 122-123]. 
Залишився й ритуал пожертви у вигляді хліба при дожинанні ниви, 
який називали «бородою». В. Давидюк припускає, що Бородай (уродай, 
урожай) – це Род як анімістичний дух поля. А от у добу черняхівської 
культури у слов’ян-хліборобів представницею поля була жінка, яка 
перетворювалася на чарівну дружину. Дослідник вірувань праукраїнців, 
цей же автор, вважає, що в цьому можна угледіти перелицювання на 
матріархальний лад старих тотемістичних міфів про співжиття з тотемом 
жінки. Пізніше у цій ролі опинився чоловік [127, с. 80-81].

Формула «дружина-смерть», що безпосередньо пов’язана з 
ототожненням весілля й похорону, ґрунтовно досліджена В. Єрьоміною 
[149, с. 166-177].

Г. Шаповалова, посилаючись на інших дослідників, наводить цікаві 
дані про якутів. Виявляється, в якутській міфології збереглося особливе 
ставлення до окремо розташованих великих беріз. Їх, як правило, ніколи 
не зрубували, бо вважалося, що там живе дух – господиня землі, яка 
уявлялася у вигляді сивої баби [507, с. 185].

Реконструкції уявлень про смерть і «вічний світ» у слов’ян-язичників, 
на думку Н. Велецької, сприяють вірування народів Крайньої Пів-
ночі, у міфології яких збереглася інформація про те, що існує не одна 
Велика Богиня-Мати всього сущого на землі, а Матері Природи – 
Сонце, Місяць, Земля. «Нитка життя, що зв’язує людину з Сонцем, 
ототожнюється з сонячним променем і диханням. Життєвість людини 
визначається Місяцем. Під час смерті Місяць відриває нитку життя від 
серця, припиняючи дихання» [81, с. 25].

Отже, у віруваннях слов’ян про божественне жіноче начало в природі, 
сім’ї знайдено багато варіантів.

В Україні у сімейній обрядовості збережено дуже давнє світоглядне 
уявлення про єдність людини і рослини, зокрема дерева як посередника 
між світами. У світовій міфології є мотив про світове дерево як джерело 
дітей, а саме: їхні душі ростуть у квітах або плодах такого дерева, звідти 
потрапляють у черево матері, з якого й народжуються [81, с. 39].

У З. Кузелі читаємо про дух земляний, що причетний до появи людей: 
«Розказують також, що діти можуть бути із землі» [141, с. 130]. Отже, 
померлі пішли у землю, а потім відродилися в цій же сім’ї. Дотепер є 
традиція називати новонароджених іменами померлих членів сім’ї, але 
небажано, щоб в родині дітей називали іменами живих родичів (пор.: 
Мотив взаємозв’язку дітей з померлими родичами яскраво представлено 
(і не тільки у слов’ян) у чарівних казках) [81, с. 29].
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Рослини, як і звірі, у давнину вважалися батьками людей, в образі 
яких відроджувалися померлі. Вірили, що в лісі або в саду є дерева-
чоловіки і дерева-жінки, наприклад, шовкун і шовковиця, інакше «нічого 
й родитися не буде, бо все воно з природи береться» [141, с. 129].

Поширеною є традиція щодо порід дерев, які можна садити на могилі 
дівчини чи парубка, старого чи молодого. Голосіння зберегли символіку 
рослин та дерев: дуб – чоловік, син; липа – мати; вишня – дівчина... 
Самого мерця, його хребет і ребра іноді ототожнювали з деревом, що 
лежить у лоні землі [426, с. 120].

У календарній обрядовості дотепер збережено ритуал відрядження 
«посланців» до божественних предків. Пізніше проводи у потойбіччя 
трансформувалися у похорони самої Смерті, яку зараз символізує 
опудало або лялька. Образи Костроми (Кострубоньки), Морени, Масниці 
(Масляної) уособлюються і в жіночому, і в чоловічому образі. Так, 
наприклад, збереглася назва опудала масниці – «солом’яний мужик» 
[81, с. 176-179].

Антропоморфна фігура смерті у молдаван, румунів і болгар 
виготовлялася з глини, а у росіян, білорусів, українців, поляків, словаків 
і чехів – з соломи та дерева. У східнороманських народів та в болгар 
антропоморфний образ виступає частіше в чоловічому вигляді, тоді як у 
східних і західних слов’ян опудало одягнуте в жіночий одяг [81, с. 181].

Як і в інших народів, в українській міфології смерть найчастіше 
персоніфікується в жіночій іпостасі – це страшна кістлява баба з косою, 
одягнута у біле [93, с. 488]. Вона приходить невидимою гостею і при 
народженні дитини. Подекуди її уявляли із зав’язаними вухами, бо 
смерть глуха до людських благань [93].

У західних слов’ян смерть-лялька могла бути одягнена в старе 
лахміття або в святкове плаття [149, с. 172].

Як  відомо, смерть і хвороба у фольклорі найчастіше уособлюються в 
образі жінки (смерть-дружина), хоча є дані про невизначеність обличчя 
смерті, її зоооморфність у вигляді ведмедя, зайця, кішки, жаби чи 
обернення у ворону, голуба, птаха взагалі: «Швидкість приходу смерті 
створила образ смерті-птаха, відомі й інші пізніші образи смерті – баби, 
скелета, у римлян і греків – чудовиська та ін.» [149, с. 74].

Вірогідно, формули «смерть-жінка», або «смерть-дружина» – це не 
рудименти доби матріархату, вони є результатом пізнішого дуального 
осмислення світу, коли з’являється оцінне значення чоловічого та 
жіночого, правого-лівого тощо.

Усвідомлення того, що жінка пов’язана не тільки з чудом народження, 
а й зі смертю, наочно демонструє важливу рису міфологічного 
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світосприйняття: циклічність часу, вічність життя-смерті: перше 
перетікає в друге й навпаки. Згодом у міфах і віруваннях слов’ян на 
жінку взагалі переносяться функції підземної, хтонічної істоти: звідси і 
страх перед нею, і уявлення про її обов’язкову «нечистоту» в переломні 
моменти життя.

Отже, календарні та сімейні обряди без перебільшення можна 
назвати жіночими, завдяки домінуючій ролі жінок у них. Існують суворі 
правила щодо віку жінки, її сімейного стану для участі в тому чи іншому 
ритуалі: маються на увазі ролі повитухи, куми, хресних, коровайниць, 
свашок, світилок та інших. Основна функція жінки в цих обрядах – 
конструктивна, тобто творення, діяння: при пологах баба-повитуха 
творить не тільки умови, а й атмосферу для благополучного народження 
немовляти; на весіллі твориться коровай – символ сонця, нареченої, 
благополучного подружнього життя тощо, гільце-вільце, що символізує 
світове дерево, прообраз нової сім’ї і т. д.

Усі українські обрядові пісні виконуються виключно жінками, коли 
твориться атмосфера, наприклад, туги, печалі, скорботи поховальними 
голосіннями.

Власне кажучи, конструктивні функції жінок у родинних обрядах і, 
навпаки, деструктивні дії чоловічої громади, зокрема, у весільному об-
ряді  (перешкода, перейма тощо [273, с. 66]) так само можна сприймати 
як відгомін далеких часів матріархату, коли світотворення в масштабах 
макросвіту було функцією Богині-Матері, а мікросвітом родини опіку-
вались жінки.

Проаналізований матеріал щодо жіночого начала або поодиноких 
залишків матріархату в обрядах дає можливість стверджувати, що, 
по-перше, всі обряди в цілому зазнали суттєвих трансформацій, але 
зберегли систему спільних синкретичних символів, яка є невичерпним 
джерелом для реконструкції слов’янської, зокрема української, картини 
світу, а також багатим матеріалом для лінгвістичних досліджень у плані 
створення мовної картини світу праукраїнців.

По-друге, обряди віддзеркалюють глибинну ідею про вічний 
коловорот життя, в якому народження – це результат плодотворної 
смерті, а шлюб і народжуюча смерть також зливаються в єдиному 
символі [149, с. 132].
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2.4.3. Єдиний семантичний простір у циклах обрядів

У кінці XX ст. в мовознавстві більшість досліджень проводилась у 
межах нової антропоцентричної парадигми, яка включає розвідки, що 
й зараз здійснюються в різних напрямках; мається на увазі когнітивна 
лінгвістика, зокрема лінгвоконцептологія; лінгвокультурологія, 
комунікативна лінгвістика, етнолінгвістика тощо. Враховуючи, що 
філологи в центрі досліджень поставили «людину, яка розмовляє», 
можна говорити, що актуальними є дослідження в межах когнітивної 
філології.

Принципи когнітивістики в сучасних гуманітарних науках, як 
справедливо зауважив М. Алефіренко, не тільки відкрили багато нового, 
а й поставили перед науковцями проблеми, вирішення яких потребує 
міждисциплінарного рівня дослідження. У мовознавстві продуктивними 
на сьогодні є взаємозв’язки лінгвокультурології, психолінгвістики, 
прагмалінгвістики та когнітивної лінгвістики [5, с. 21].

Самобутність етнокультури можна вивчати через культурно марковані 
слова й тексти. Наприклад, для з’ясування фольклорної специфіки 
пісенного вірша А. Іваницький пропонує принципово новий підхід при 
аналізі пісенного тексту – історико-етнологічний [176].

В основі пропонованого аналізу єдиного семантичного простору в 
межах календарних і сімейних обрядів лежать особливості міфологічного 
осмислення світу, зрозуміти і пояснити який неможливо без залучення 
даних етнографії, культурології, лінгвофольклористики та інших гума-культурології, лінгвофольклористики та інших гума-
нітарних наук.

У монографічному дослідженні ритуалів В. Єрьоміна наголошувала 
на тому, що у фольклористиці існує традиційне об’єднання сімейних 
обрядів довкола таких найважливіших подій у житті людини, як на-
родження, шлюб і смерть. Це об’єднання склалося історично, і звідси 
вибудовується ланцюжок родильної, весільної та поховальної обрядової 
поезії [149, с. 4]. Думка ж дослідниці про те, що об’єднання вищеназва-
них обрядів у сімейний цикл є водночас і об’єктивним, і абсолютно фор-
мальним, умовним, – бо це об’єднання внутрішньо не зв’язане єдиною 
організуючою ідеєю, без якої взагалі не може бути ніякого циклу [149], 
– викликає певні сумніви. На наш погляд, організуюча ідея, що була 
панівною у міфологічній свідомості і пов’язана з уявленнями про життя 
і смерть, про тісний зв’язок між живими та мертвими (пор.: «Такі по-
гляди, що характеризують взаємозв’язок між живими й мертвими, мають 
дуже давню історію і сягають корінням у прадавнину індоєвропейської 
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спільності» [62, с. 177]), дозволяє саме з позиції когнітивної філології не 
тільки об’єднати в єдину систему всі три сімейні обряди, а й розглядати 
їх, а також і календарні обряди в єдиній семантичній площині.

Про нерозривну єдність календарних і сімейних обрядів уже було ска-
зано [541], спільне коріння цих обрядів заховане у архетипах і символах 
міфологічного типу свідомості предків, отже, детальніше розглянемо 
організуючу ідею, що дозволяє об’єднати в єдиний цикл усі родинні або 
сімейні обряди. Ця ідея репрезентує духовно-ментальний фрагмент на-
ціональної культури і матеріально виражається в українській символіці.

На життєвому шляху людина тричі опиняється на межі між світами. 
Мається на увазі цей світ і той, потойбічний, а також межа між «своїм» і 
«чужим», яку треба перейти. Такий перехід в уявленні доісторичної лю-чужим», яку треба перейти. Такий перехід в уявленні доісторичної лю-», яку треба перейти. Такий перехід в уявленні доісторичної лю-, яку треба перейти. Такий перехід в уявленні доісторичної лю-. Такий перехід в уявленні доісторичної лю- Такий перехід в уявленні доісторичної лю-доісторичної лю-
дини був дуже небезпечним: треба було вступати у боротьбу з темними 
невидимими силами. Без підтримки рідних та близьких сама людина ні 
в якому разі не подолала б цей шлях, тому й залучалася родина, щоб в 
процесі обрядових дій за допомогою магії певних предметів, слів, рухів, 
що ставали сакральними, і підтримати, і захиститися від лімінальних 
осіб, якими були породілля і новонароджена дитина, наречений і 
наречена, а також небіжчик.

Символом безперервного життєвого шляху й досі в усіх сімейних 
обрядах є рушник. За давньою традицією в Україні мати з рушником 
випроводжала дітей у дорогу, весілля й зараз не обходиться без 
рушників, ховали теж з рушником: «Мотив стежок-доріжок, по яких 
доведеться пройти колись, щонайменше – до місця страшного суду, 
виразно простежується в мотивації опускати домовину на рушниках, а 
не мотузці» [64, с. 83].

Смерть на нижчому культурному рівні розвитку людей не так 
лякала, як це сталось пізніше, тому що вважалася іншою формою 
життя [513, с. 140; 176]. Життя уособлювалося в образі руху по  колу, 
і цей образ з’явився у міфологічній картині світу далеких предків як 
результат спостереження. Таким був рух сонця по небу протягом дня, 
після заходу воно йшло під землю, де вночі боролося з чудовиськами, 
що уособлювалися в різних міфічних образах, таких, як змій, Костій 
Безсмертний, Баба-Яга, біси тощо [426, с. 92]. Описуючи символіку 
сонця, Л. Іваннікова проводить такі паралелі: «...на Різдво сонце 
народжується, далі росте, набирається сили, весною, як молода людина, 
воно також молоде, повне енергії і любові. День літнього сонцестояння 
– Купала – апогей сонячної сили і любові... Восени сила сонця потроху 
спадає, а взимку воно знемагає в боротьбі з холодом, темними злими 
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силами і вмирає у найдовшу ніч року – у ніч зимового сонцестояння. В ту 
ніч завершувалося річне коло, але ж рух тривав, час не зупинявся, йшов 
по колу тим самим впорядкованим шляхом, і в цьому була закладена 
можливість безкінечного повторення» [469, с. 98].

За дуже давньою традицією «небуття», «той світ» асоціюється з 
підземним царством, де перебувають предки. Батьки вважалися 
охоронцями добрих звичаїв, звідси слово «моральність», яке не мало 
відношення до божественності. Зв’язок між моральністю і вищими 
силами слід шукати в поклонінні предкам. Відмінність морального від 
аморального передавалася з покоління в покоління. Відомо, що греки 
називали предків «кращими і вищими» [513, с. 187-188].

Уявлення про потойбічне життя, на думку В. Давидюка, існувало 
з часів енеоліту, згодом утвердився і культ предків. «Зразком для його 
оформлення послужив календарний міф про вмираючу й оживаючу 
природу. Подібно до того, як умирає й оживає природа, за переконаннями 
тодішнього населення, могли помирати та оживати і їхні родичі. Як і 
знеособлені духи природи в анімістичних віруваннях, свій вплив вони 
скеровують на господарську сферу, допомагаючи живим представникам 
своїх колишніх родин» [127, с. 82].

Зміна дня і ночі дала реальну можливість первісній людині 
розрізняти тільки світлий і темний кольори. Це знайшло відображення 
в символіці, яка позначала жерців та землеробів, а вже пізніше 
їм став протиставлятися червоний колір, який уособлював воїнів  
[434, с.  124]. Червоний колір з давніх-давен також був символом 
родючості, продукуючої сили землі. Як і чорний, він пов’язувався 
з потойбічним світом, бо покійників фарбували у червоний колір  
[537; 334, с. 54].

Колір у традиційній культурі кожного народу є одним з елементів, 
завдяки котрим створюється модель світу, де колір набуває постійних 
символічних характеристик. Колір як «мова» вербального, а також 
предметно-реального обрядового тексту дублює основний зміст обряду, 
що полягає у протиставленні сфери життя та смерті... [293, с. 139].

Не тільки у слов’ян, а і вінших архаїчних культурах смерть 
розглядалася як продовження життя й необхідне доповнення до нього.

В. Таранець, посилаючись на роботи О. Лосєва, пише: «У давньо-
грецьких текстах збереглись сліди Зевса Олімпійського і Зевса 
Підземного. Це – рудимент первісного погляду на світ як на єдиний 
живий організм чи живу істоту» [436, с. 15, 25].

Безперервний життєвий шлях у різних народів, імовірно, асоціювався 
з конкретним ландшафтом, де зустрічалися річки, ліси, печери, гори 
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тощо. Саме вони були символічним кордоном між світами, рубіжними 
перешкодами, які кожній людині треба було подолати. На «дорозі буття» 
в доісторичний період найважливішими і небезпечними вважалися 
ситуації, що були пов’язані з народженням, одруженням і смертю одного 
із членів родини, коли здійснювався (саме під час обряду і за допомогою 
обряду) важкий символічний перехід з одного стану в інший. У 
свідомості предків будь-який перехід від однієї форми існування до іншої 
обов’язково передбачав символічний акт смерті. У цьому сенсі смерть 
для предків була ініціацією, після якої далі відбувалося відродження або 
воскресіння, тобто прилучення до нової форми існування [518, с. 68].

Органічний зв’язок життя і смерті у міфологічному світосприйнятті 
передавався через конкретні образи. Зараз ці образи називають 
метафоричними, а тоді вони вважалися реальними. Спочатку в обряді 
їх репрезентували дії та предмети, а потім усе, що відбувалося протягом 
обрядового священнодійства, почали коментувати ритмічними текстами. 
Так з’явилися обрядові пісні, які з часом почали збирати й аналізувати 
окремо від обрядодій. Метафори в сучасному розумінні семантично 
повторювали одна одну, але вони були по-різному оформлені як 
символічні дії з предметами-символами і як вербальні тексти (пор.: 
«Метафора смерті як життя виникла... з ідеї кругообігу в природі» 
[334, с. 55]).

Ми згадували про спільне коріння символіки в українських родинних 
і календарних обрядах [541]. Проте важливим є зауваження Марії Маєр-[541]. Проте важливим є зауваження Марії Маєр-541]. Проте важливим є зауваження Марії Маєр-
чик, яка писала, що перехід в обрядах родинного циклу й календарних 
обрядах має принципову відмінність: у сімейних обрядах лімінальні осо-
би – новонароджена дитина, наречений і наречена, небіжчик – здійсню-
ють перехід раз і назавжди, а в календарних обрядах ситуація вмирання 
й відродження природи, тобто перехід від смерті до життя, повторюється 
системно, щороку [273, с. 39].

Світогляд, закарбований у народних віруваннях у межах сімейних 
обрядів, до наших часів зберігає ідею про те, що новонароджена дитина 
має тісний зв’язок з предками, бо вона «приходить» з потойбіччя, де 
знаходяться померлі члени родини. Поминання предків органічно вхо-Поминання предків органічно вхо-
дить у структуру календарних обрядів, зокрема, наступний тиждень 
після великодніх гулянь зветься Провідним [275, с. 42-43]. У провідний 
понеділок або вівторок і зараз поминають померлих родичів. Воскресін-
ня Христа не випадково святкують весною, коли відроджується природа, 
і це християнське свято органічно увійшло до весняних свят, що були 
традиційними у календарі далеких предків.
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Молода матір, за допомогою якої тільки й міг здійснитися перехід 
немовляти, деякий час вважалася нечистою й небезпечною, бо під час 
пологів була на межі між цим світом і потойбіччям.

Народження дитини в обряді розуміється як перехід від померлих 
предків до живих через образ печери або жерла в печі, що асоціювалися 
з жіночим лоном (пор.: «Черево матері-землі, як і жінки, пов’язувалося 
з печерами і горбистою місцевістю (епоха верхнього палеоліту)» [106, 
с. 247]).

В Україні, як і в інших слов’янських землях, існував культ печі: вона 
була символом неперервності роду, обителі померлих членів родини, 
священним місцем, де жінка народжувала дитину, яку зразу ж клали 
на піч. Якщо дитина народжувалась квола чи хворіла, її «перепікали», 
зокрема, щоб позбавити від сухот. У такому ритуалі піч була і могилою, 
і жіночим лоном: дитину приповивали до хлібної лопати і тричі засо-
вували в теплу, після випікання хліба, піч [12, с. 35].

Перехід  дитини під час народин був дуже небезпечним, бо це був 
шлях від предків з потойбіччя на цей світ: така надзвичайно важлива 
подія підтримувалася символічними ритуальними діями у мікросві-
ті сім’ї: зокрема, відчинялися двері і всі замки, розв’язувалися вуз-
ли, щоб дитина легше йшла на світ [464, с. 167]; на Волині відкри-
валася й заслінка печі. Такі символічні дії в родильній обрядовості 
виконувала баба-повитуха, яку по-різному називали в різних районах 
України: баба, бабушка, баба-бранка, породільна баба, пупорізка тощо 
[464]. Залишки прадавніх вірувань про те, що народження дитини 
асоціювалося з важкою дорогою, зберегли етнографічні розвідки, але 
вже з християнським відтінком. Так, наприклад, повитуха, коли входила 
до хати породіллі, мала зробити тридцять поклонів перед образами та 
прочитати молитву, що нагадувала закляття: «Куди ти, молодице, йдеш? 
– Іду, Господи, до роду. – Крутії гори, розкотітеся. Господні голоси, 
розійдітеся...» [92, с. 192].

Породілля, яку намагалися, якщо була можливість, ізолювати від 
інших членів сім’ї (пологи відбувалися в іншому приміщенні: сараї, 
лазні або у завішеному куті в хаті), вважалася найнебезпечнішою осо-
бою, бо була сполучною ланкою між тим і цим світом (її обкурювали 
зіллям, щоб захистити від сил, що могли перетягти її саму, дитину чи 
обох одразу в потойбіччя). Чоловік був поблизу як учасник обряду, але 
йому ніщо не загрожувало. Після пологів жінка і баба, яка торкалася 
породіллі, потребували очищення. Останнє закріпилося в ритуалі 
«зливки», тобто миття рук бабі. Будучи нечистою, молода мати підлягала 
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всім небезпекам од злих духів, «уроків» тощо: низка символічних дій 
була скерована на охорону від неї, бо жінка могла нашкодити не тільки 
своїм рідним, а й власній дитині, яку не можна було зразу ж годувати; 
під голову дитині та матері клали ножа – прадавній символ вогню: 
металеві вироби, пройшовши крізь вогонь, метонімічно вбирали його 
захисну силу; зразу ж запалювались свічки, що мали горіти і вдень, і 
вночі; купали дитину в «непочатій» воді; заборонялися згадки про чорта, 
готували йому данину у вигляді клуночка з вугіллям та «печиною» 
(символи вогню – див. [533], [92, с. 194]).

Наступного дня після пологів, коли жінки йдуть «на родини», кожна 
несе «буханець» або «окраєць»: бе з  хліба не прийдуть. Коли хліб 
дають породіллі, то кажуть: «Будь здорова по дорозі, сестро!» [182]. Тут, 
мабуть, мається на увазі дорога, якою жінка «повертається» до родини, 
відновлюється й остаточно очищується.

Весільний обряд також зберігає ідею переходу, перш за все для ді-
вчини, з одного світу, який був для неї гарним, добрим, тобто «своїм», у 
інший, ворожий – «чужий» світ чоловіка (пор: «Двочленне аксіологічне 
протиставлення «свого» та «чужого» є характерним для архаїчної свідо-
мості, а зараз – для колективного несвідомого [16, с. 23], тобто є одним 
з найдавніших архетипів»).

Історики доводять, що індоєвропейці, як усі первісні народи, у всяко-
му іноземці бачили істоту безправну, яку можна безкарно пограбувати і 
вбити. Вважалось, що він бродить, як вовк. Коли братались чужі, вони 
обов’язково виконували обряд змішування крові.

Безпосередньо у весільному обряді слов’ян з моменту заручин до 
весілля ще в XIX ст. за нареченою зберігалася традиція жалібного виття 
через те, що їй доведеться йти «за чужим молодцем на чужу сторону». 
У Росії для цього іноді наймалися плакальниці, як на похоронах. У 
Римі, перед відправленням весільного поїзда, молоду силою виривали з 
обіймів матері, у якої вона шукала захисту [513, с. 78, 118].

В українському фольклорі чужий рід, куди має відправлятися 
дівчина, постає як ворожий рід іновірців: Куди, доню, вибираєсь, що 
так біло вмиваєсь. Чи між турки, чи між чужі люди [341, с. 53]. 
«Турки», як відомо, у народному уявленні асоціювалися з нападниками, 
завойовниками, а наведені рядки ілюструють дуже давній характер 
обряду, зокрема «зв’язок переходу дівчини з роду в рід з насильницькими 
діями» [341, с. 53].

Не тільки мати застерігає дівчину, а й свашки під час весілля 
у молодої: Не йди, Ганусю, туде, там тобі біда буде, там земля 
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кам’яниста, там сім’я ненависна, там люди-верблюди, там тобі біда 
буде [341, с. 54].

Порівняння представників іншого роду з верблюдами, які є 
екзотичними тваринами на землях України, свідчить про важкий процес 
пристосування молодої жінки до «чужого» способу життя.

Для іншого роду поява невістки не була радісною подією. Усі члени її 
нової сім’ї вважали своїм обов’язком мучити молоду дружину (чужинку). 
Свекор називав її «ведмедицею», свекруха – «людоїдкою», дівер – 
«марнотратницею», зовиця – «валявкою». У вірменів, наприклад, на 
молоду накладалася обітниця мовчання до народження першої дитини 
(мовчання, як відомо, – це древній елемент ініціації, яку обов’язково 
проходили ті, хто повинен був змінити свій соціальний статус – О. Я.) 
[513, с. 147]. Деякі тексти зберегли відгомін далекої праіндоєвропейської 
епохи ще й на початку XX ст.: Свекор іде, як медвідь гуде: – Сонливая, 
дрімливая, до роботи лінивая невістка моя [495, с. 100].

Саме свекор, як відзначав О. Шрадер, колись був головним «мучи-
телем з батогом у руках» для молодої дівчини [513, с. 147]. У весільних 
піснях зустрічається і не такий страшний образ свекра, хоча невістка і 
підпадала під його владу: Їдь, Марисенько, зо мною, будеш мні, молодо-
му, жоною, моєму батеньку слугою [467, с. 340]; ...чужая сторононька 
без вітра шумить, нерідний батенько не б’є, та болить [467, с. 344].

Тексти пісень дають можливість простежити, як поступово зміню-
валося ставлення до невістки з боку свекра і свекрухи, але збереглася 
насмішка над молодою, яка приїхала з іншого роду, отже, все робить не 
так, як прийнято у свекрухи: Їдемо із користю:... з молодою невісткою. 
Відчини, мати, ліску, везем тобі невістку – до комори ключницу, а у поле 
роботницу. Корови не видоїт, бо ся хвоста боїт, обідати не зварит, 
бо ся з горшками сварит, хліба не спече, бо єй з носа тече [467, с. 347].

Молодий, як правило, був під владою батьків, підкорявся їм сам і 
молоду научав: За стіною за кам’яною – там Івасенько Марусеньку 
научає: Марусенько-душенько, шануй мою мати, а я твою шанував... 
[467, с. 360]; А в печі палає – мати хліб саджає, сподівається користочки 
– молодої та невісточки [467, с. 358]; Тобі, мати, не журитися, тобі, 
мати, веселитися, тобі, мати, хати не топити, тобі, мати, діжі не 
мисити, тобі, мати, води не носити, тобі, мати, на печі сісти да 
порядочок вести [467, с. 359].

Незважаючи на те, що в далеку давнину крик та плач нареченої 
лунав на всю округу, коли вона прощалася з батьками, усвідомлення 
необхідності шлюбу було непорушним. Холостяк у праіндоєвропейців 
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сприймався як щось незаконне й незавершене. Тих із хлопців, які вмира-
ли холостими, одружували після смерті [513, с. 148-149]; а в Україні аж 
до XX ст. зберігся звичай ховати незаміжню дівчину в шлюбній сукні.

Обрядові весільні пісні донесли ідею великої дороги не тільки для 
дівчини, а й для парубка. Передшлюбні дії починалися з того, що свати 
чи старости (наречений зі своїм дружком часто йшов з ними) стукали у 
вікно хати, де жила наречена, і просили, щоб їх пустили, посилаючись на 
пізню годину та на свою втому з дороги [92, с. 195]. Насправді молодий 
міг бути з цього ж села або навіть жити на сусідній вулиці. На Одещині 
сучасні етнографи виділяють такі попередні форми отримання згоди на 
сватання, як розвідка, запити, договір, рушники. У селі Шевченковому 
старостів та нареченого, які прийшли за рушниками, у дворі зустрічали 
батьки дівчини. Староста говорив: «Чи ми сюди попали, чи не сюди? Бо 
дороги не знаємо, все людей питаємо» [245, с. 88].

Коли молодий з дружиною їхав за нареченою, йому співали: Світи, 
місяцю, а не обавляйся, їдь же, Івасю, не оглядайся [467, с. 223].

У наведеному контексті наявні символи, що пов’язані зі смертю: це 
темрява і заборона оглядатися назад. Є в текстах і традиційні паралелі, 
наприклад: наречений – сокіл; небезпечна дорога – ліс. Останній 
є обов’язковим елементом чоловічої ініціації, що передбачала вмирання 
й відродження: Летєл соколонько через три ліса і чрез чотири, в п’ятім 
лісі сів на орісі... Їхав Івасенько чрез три сіли і чрез чотири. В п’ятім сілі 
стан собі найшов у тестенька на двору [467, с. 223].

Для молодого дорога за нареченою завжди символічно довга й не-
безпечна (його поїзд долає перейму; наближаючись до хати молодої, 
знаходить там зачинені й забарикадовані зсередини ворота [92, с. 202]), 
долаючи перешкоду, хлопець обов’язково повертається з молодою дру-
жиною до своєї сім’ї. Для дівчини ж ця дорога в прямому значенні важ-
ка, бо вона веде її у невідоме. Незважаючи на сльози нареченої перед 
від’їздом на вінчання і після, коли вона мала сидіти на посаді, схиливши 
голову на стіл (пор.: «Плакала Марися у свого батенька за столом...» 
[467, с. 327]), дівчина тягнула скатертину на столі, щоб її сестри швидше 
вийшли заміж. Значення такої символічної дії є прозорим: потягнути за 
собою в дорогу родичів, зокрема сестер [18, с. 32].

Незважаючи на все вищесказане, символічний перехід під час весілля 
вважався не таким важким, як при народженні дитини. Такий висновок 
нам дозволяє зробити той факт, що у весільних піснях часто згадується 
не просто дорога (наприклад, «…поїдем у велику дорогу, до мого тес-
тенька, слава богу...» [92, с. 201]), а й перехід через міст (калиновий, 
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срібний, золотий): Через Дунай золотий міст, ой там ішли дружечки... 
[467, с. 276]; Запрегайте коні, воли; поїдемо до дуброви калиноньки 
стинати, мостоньки встеляти, по Марисю їхати [467, с. 293]; …Легкий 
товар молоденька: воли єї взвезут, коні єї знесут, мости єї здержут 
[467, с. 291].

Поховальний обряд, так само, як родильний і весільний, зберігає 
ідею дороги, у яку виряджають небіжчика: «Вбрання в останню дорогу 
готували завчасно і зберігалося воно зв’язане в скрині» [180, с. 88]. Це 
була дорога в інший світ, якого боялися, але сподівалися на повернення: 
«А звідки ми будемо тебе виглядати? З якої дороги тебе чекати...» 
[113, с. 22].

У поховальному обряді так само криється ідея прадавнього буття 
людини, що органічно об’єднала всі сімейні обряди, а саме: життя є не-
скінченним рухом по колу; померлі предки відроджуються не тільки в 
образах новонароджених, а й у вигляді тварин або рослин. Можливо, це 
вірування сягає корінням у мисливсько-хліборобський період. Пізніше 
закріпилася думка, що дух померлих членів сім’ї залишається охорон-
цем родини, живе в образі домовика (інші назви: домовий, помічник, 
охоронець) у хатньому запічку. У цьому образі вбачаються риси духа 
померлого предка, який живе «у кожному домі, десь нагорі, біля комина, 
як охоронець дому» [426, с. 183-191; 93, с. 160-162; 255].

Чіткого розмежування у віруваннях прадавніх людей стосовно того, 
що душа, як птах, відлітає у вирій, а дух залишається з родиною, не було 
й не могло бути. У польових дослідженнях про блукання людської душі 
читаємо: «Люде вірили, що по смерти душа приходить на тоє 
самое місце, де чоловік живів... Душа приходить, тілько вона 
є невідзіма, нихто її не бачить, дух отакий...» [180, с. 86].

Під час Святого вечора, коли відбувалося поминання померлих, на 
столі залишали миску з кутею і ложками, щоб душі родичів могли бути 
на святковій трапезі. Померлі сходилися до хати звечора, і коли домо-
чадці сідали за стіл, то дмухали на лаву перед тим, як сісти, «щоб не 
присісти чиюсь душечку» [62, с. 178].

У голосіннях, що супроводжували обряд, досить очевидно виражена 
система міфопоетичних уявлень соціуму. Таку систему співвідносять із 
«колективним несвідомим», тобто з тією несвідомою міфологією, первіс-
ні образи (архетипи) якої є спільним спадком людства [205, с. 4]. Архе-
типи завжди впізнаються й проявляються в поведінці людини, особливо 
яскраво вони виражені в універсальних життєвих ситуаціях, пов’язаних 
з народженням, шлюбом, материнством, смертю або розлученням  
[433, с. 43].
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Образна система й символіка голосінь майже не відрізняється від ве-символіка голосінь майже не відрізняється від ве-не відрізняється від ве-відрізняється від ве-
сільних пісень, зокрема в тій частині, де оспівують молоду, проводжаючи 
в чужу сім’ю. «Центральним мотивом і там, і там виступає мотив роз-
луки з родиною, а подальше життя оплакуваного в одному і в іншому ви-одному і в іншому ви-і в іншому ви-
падках уявляється таким, що переходить в інші форми» [127, с. 202-203].

У статті «Залишки язичництва у поховальних обрядах Малоросії» 
в «Етнографічному огляді» за 1898р. пишеться: «Основний смисл всіх 
цих обрядів полягає у віруванні, що покійник і після своєї смерті про-
довжує жити тим же життям, яким жив і до смерті: тому йому необхідні 
їжа, тварини, дружина і слуги. Років 50 тому, розповідають старі люди, 
разом із покійником у труну клали хліб, горщик із кашею і графин із 
горілкою» [341, с. 93].

Ця ж ідея підтримується і дослідженнями відомих українських фоль-
клористів, зокрема В. Борисенко [62, с. 172], В. Давидюком. Останній 
пише: «З доби міді (енеоліту)утверджується віра в нескінченність люд-
ського буття, зокрема в його продовження на тому світі» [127, с. 200].

Отже, поховальний обряд сприяв переходу у «вічний світ», прилу-
ченню до сонму предків і повинен був забезпечити досягнення «вічної 
обителі» в іншій формі існування. Шлях туди міг іти крізь повітряний 
простір, непрохідний чи зачарований ліс, через печери, провалля, яри, 
глибокі ущелини в землі, через непрохідні болота, моря, озера, річки, 
які могли бути бурхливі, швидкоплинні, стоячі або вогненні... При пере-
ході в інший світ переборювався комплекс цих перешкод або повністю, 
або частково, незалежно від розташування цього світу під землею, 
над небесами або під водою [81, с. 10, 19]. Наприклад: «Видкиля тебе, 
мий синочку, въ гости выглядать, дожидатьця? Чи съ глибокого яру, 
чи зъ далекого краю, чи з високои могылы, чи зъ далекои украины?»  
[67, с. 185].

Фольклорні образи зберегли найдавнішу ідею злиття людських і 
тваринних якостей, ідею переродження й перевтілення, зокрема, у ви-
гляді вовкулацтва. Як писала Т. Зуєва, вовкулацтво виникло на ґрунті 
міфологічної свідомості, в основі якої лежала ідея безсмертя всього 
живого [171, с. 23].

Небіжчик міг перетворитися на голуба чи голубку, зозулю тощо, щоб 
у такому вигляді провідувати своїх рідних: птахи сполучають світи і 
можуть вільно літати у вирій: «Господи милосердний, спусти мене з 
неба на землю до моєї дитиноньки...» [467, с. 205], – просить померла 
мати. Водоплавні птахи зв’язують той і цей світ через споконвічний 
символ ріки. Дівчина-сирота під час свого весілля кличе до себе матір: 
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Ой пливіте, біли гуси, по тихой воді, прибуть, прибуть, матінко, ко 
мні... [467, с. 205].

Тіло померлого закопують у землю, щоб він міг вийти з неї, подібно 
до рослини. Найголовнішими рослинами в землеробський період були 
зернові. Можливо, смерть ототожнювалася із врожаєм, а небіжчик сприй-
мався в аграрних образах як персоніфікація плідності землі. Померлого 
клали на стіл, де лежали їжа, хліб і вино; коли його вже закопають у 
землю, за цим же столом їдять, повторюючи оживлення померлого. Пере-
бування на столі означало перемогу життя над смертю [484, с. 204]. Тут 
О.Фрейденберг акт смерті й акт їжі вважає стійкими омонімами: в акті 
ковтання рот людини метафорично уподібнюється землі, череву, потой-
біччю, органу, який народжує. Ковтаючи, людина оживляє об’єкт їжі й 
оживляється сама. Тож їжа – метафора життя й воскресіння [484, с. 67].

До наших часів дійшли окремі залишки символічних або магічних дій 
у сімейних обрядах, що мають єдиний семантичний простір, об’єднаний 
ідеєю вічного життя, протягом якого людина переходить з одного стану 
в інший. Порубіжжя було небезпечним. Символічні дії мали захисний 
характер у всіх без винятку сімейних обрядах і були спрямовані, по-
перше, на захист породіллі й новонародженої дитини; мали «своєю 
метою захистити молодих од нещастя та всякого лиха в житті» [92, с. 
220]; а також оберігали живих членів родини від мерця.

По-друге, сімейна обрядовість передбачала ритуал прилучення, при-
йняття до сім’ї-роду новонародженого, нареченої (до роду чоловіка) і 
«прилучення» до померлих предків небіжчика.

Власні ідеї щодо інтерпретації схеми переходу в сімейних обрядах 
подає М. Маєрчик [273].

Представлене дослідження єдиного комплексу символів у календар-
них і сімейних обрядах доводить органічну єдність найважливіших подій 
у людському житті та у природі, незважаючи на те, що тут переплелися 
дії, символи, словесні формули та атрибути, виникнення яких належить 
до різних історичних періодів з притаманними кожному з них нормами 
і поглядами [464, с. 166].

Висновки до другого розділу

Найдавніші форми обряду характеризуються явно вираженим синкре-
тизмом, тобто органічним зв’язком між трьома символічними кодами, які 
одночасно функціонують в обрядовому дискурсі. Одиницями цих трьох 
кодів, або мов обряду, будуть особливі «слова» єдиного семіотичного 
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простору традиційної культури – символи. Часто ці символи – пред-
метні, акціональні, вербальні – виступають як синоніми, іноді вони вза-
ємозамінні, але в кожному конкретному обряді існують різні пропорції 
реального, тобто предметного, речового, акціонального і вербального 
компонентів [456, с. 23].

Як справедливо зазначає С. Неклюдов, культура взагалі, народна 
культура зокрема, схильна багаторазово передавати свої повідомлення 
в різних кодових системах, начебто страхуючи їх від змістових втрат; та 
синкретизм тим сильніший, чим архаїчнішою є традиція [10, с. 13] (пор.: 
«Втрата будь-яких елементів не могла привести до забуття значення, бо 
ці елементи дублювалися іншими і тому легко могли бути відновлені» 
[25, с. 11]).

Але навіть в умовах такого синкретичного або багатошарового збері-
гання значень можна припустити, що «стирання» смислу таки неминуче 
відбувалося, хоча б на периферії найдавнішої картини світу. З ураху-
ванням цього процесу суспільство виділяло ядерні фрагменти пам’яті 
(найбільш цінний, з точки зору цього суспільства, досвід) і здійснювало 
особливий контроль над їх збереженням за допомогою ритуалів. У 
традиційній культурі, орієнтованій на обряд-ритуал, особливе значення 
мало поняття «ритуальна пам’ять» як різновид колективної пам’яті, 
яка була спеціально призначена для фіксації, збереження і переробки 
інформації [25].

Природному оточенню людини (елементи ландшафту) і предметам 
первісної культури в рамках обряду надавався особливий семіотичний 
статус. «Людина постійно займається визначенням семіотичного статусу 
оточуючих її речей. Це проявляється, зокрема, у повсякденних уявленнях 
про те, наскільки значущою є та чи інша річ, тобто наскільки великою є 
її здатність символізувати щось більш важливе, ніж вона сама... Інакше 
кажучи, семіотичний статус однієї і тієї ж речі може істотно змінюватися 
у часі, бути різним для різних етнічних об’єднань і змінюватися залежно 
від ситуації» [28, с. 217].

Так, наприклад, рушник у побуті – це необхідний предмет, який є в 
кожному домі. Рушник у сімейних обрядах – це вже сакральний пред-
мет з високим семіотичним статусом, символ дороги, якою підуть разом 
після весілля молодята; або це – символ переходу (тунелю) зі світу, де 
мешкають предки, на білий світ в обряді народження дитини і навпаки 
– з цього світу в потойбіччя у поховальному обряді.

Символічним предметом на весіллі і в поховальному обряді було і 
є взуття: воно й зараз у нареченого й нареченої має бути обов’язково 



136

новим, повністю закритим («щоб щастя не втекло через «дірки»); у не-
біжчика – новим, легким, просторим, щоб не заважало...

Колись наречену (як і небіжчика) вбирали у червоні (рідше – у жов-
тогарячі) сап’янці. Червоний та золотий кольори, за народними уявлен-’янці. Червоний та золотий кольори, за народними уявлен-янці. Червоний та золотий кольори, за народними уявлен-
нями, були ознаками приналежності до потойбіччя, до нелюдського, 
чужого світу. Люди, які беруть шлюб, перебувають у перехідному стані, 
так само, як новонароджені та небіжчики; тому їх вдягають у все нове 
на позначення повного переходу до іншого світу [164, с. 122].

Щодо акціональних символів у родинних обрядах, зокрема у весіль-
ному, ще й зараз, у ХХІ ст. зберігається прадавнє, народно-міфологічне 
розуміння окремих дій, які є обов’язковими, бо спрямовані на захист 
молодих у подальшому подружньому житті, або небажаними, забороне-
ними, тому що мають негативну семантику. Прикладами перших є: при-
вітання короваєм, вступ на «рушничок щастя», звичай зв’язувати руки 
молодих рушником або хустиною після викупу нареченої, обливання 
водою або обсипання молодих зерном, цукерками, квітами чи пелюст-
ками троянд, грішми тощо. До другої групи належать усілякі заборонені 
символічні дії: не показувати сукню нареченому перед весіллям, не дава-
ти міряти обручку, туфлі, фату; молодій не можна обертатися, коли вона 
їде у машині; абсолютно недопустимо, щоб хтось повернувся додому. 
Під час весілля стежать, аби ніхто не зав’язував вузли (краватки, пояси, 
мотузки й т. ін.) – щоб «світу не зав’язали» молодим. Кожна з вищезга-
даних дій має своє пояснення і сягає корінням міфологічного світогляду. 
Виконання або невиконання певних символічних дій має забезпечити 
молодятам щасливе подружнє життя [164, с. 119].

Саме робота, дія в обряді, яка спрямована на втрачену сакральність 
– а поза сакральним світом настає згубний для людського роду хаос, – є 
актом творення (тобто культурним актом), входить до складу Космосу, 
має безпосереднє відношення до традиційної духовної культури.

Не вступаючи в дискусію щодо хронології виділених кодів, яка проа-
налізована в роботі С. Неклюдова [313, с. 11-22], вважаємо, що вербальна 
частина є вторинною по відношенню до символічних обрядових пред-
метів і дій (пор.: У науці існують протилежні точки зору на проблему, 
що є первинним – міф чи обряд? Пріоритетною лишається ритуальна 
точка зору походження міфів [408, с. 647]).

Отже, архаїчні уявлення, у першу чергу, мали відношення до життє-
вого простору того чи іншого співтовариства. Магія ритуальних слів, які 
коментували найдавніші дії в обряді, була необхідною і результативною 
для мобілізації сил колективу, для його згуртованості, від якої залежав 
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ступінь виживання. Регуляція поведінки індивіда забезпечувалася за 
допомогою співвіднесення його життєдіяльності і життя всього роду-
племені, у тому числі і в рамках обряду.
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3. Символ у системі сучасної гуманітаристики

3.1. Лінгвістична символогія як сучасний науковий напрям: 
концептуальні положення

Міждисциплінарною проблемою на сучасному етапі розвитку гумані-
тарних наук вважаємо виділення спільної галузі, можливо, самостійного 
напрямку гуманітарних знань – лінгвосимвології, у межах якого символ 
був би основним об’єктом вивчення.

У науковій літературі термін «символогія» запропонували філософи 
М. Мамардашвілі та О. П’ятигорський, досліджуючи зв’язок символу  і  
свідомості. Даний термін у їх роботі позначає тільки напрямок суто фі-
лософського аналізу феномена символу [281]. У монографії К. Свасьяна 
як термін вживається поняття «символогія М. Хайдеггера» [380, с. 12].

Теорії символу як «універсуму» створювалися видатними філософа-
ми, філологами, культурологами протягом багатьох століть. Символом, 
як відомо, цікавились з часів античності, і цей інтерес не зникає й досі 
як серед вітчизняних, так і серед зарубіжних науковців.

Серед останніх нашу увагу привернули роботи Е. Джонса, С. Хол-
ла, Н. Фрая, В. Войта, С. Хаусмана та інших, у яких комплексне опи-
сання феномена символу проводиться в межах соціологічних або 
психолінгвістичних досліджень. У літературознавстві дослідники 
аналізують символіку дій у драматичних творах; вивчають культур-
ний аспект акціональної символіки, коли ірраціональне домінує над 
раціональним. Ключові дії у п’єсі є розгорнутими текстами, специфіч-єсі є розгорнутими текстами, специфіч-
ними кодами, метафорами, які притаманні й іншим сферам людського 
життя, зокрема, сімейним ритуалам, релігійним службам тощо. Сакраль-
ний дискурс, як вважають дослідники, є достатньо впливовим у сучасних 
суспільствах, зокрема, Кеннет Томпсон вважає, що процеси сакралізації 
та секуляризації відбуваються за законами діалектики [560].

Е. Джонс символізм розглядає як частину психоаналізу, описує зна-
чення символу для антропології, фольклористики, філології [556].

С. Хаусман та інші науковці, посилаючись на теорію Ш. Страйкера 
про символічний інтеракціоналізм у межах сучасної соціології, роз-
глядають індивідуальну ідентичність як продукт тих ролей, які людина 
виконує в суспільстві. Згідно з теорією символічного інтеракціоналізму, 
людина має стільки окремих символічних «Я», скільки існує соціальних 
груп, з якими вона контактує і чия оцінка для неї є важливою. У такому 
разі, «Я» – це сукупність окремих символічних рольових ідентичностей, 
кожна з яких співвідноситься з позицією людини у суспільстві [554]. 
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У кінці минулого століття була перекладена робота Цветана Тодорова, 
в  якій автор проаналізував теорії символу минулих епох, описав зарод-
ження семіотики у працях Б. Августина, висловловив своє розуміння 
мовного символізму [див.: Тодоров Ц. Теории символа / Ц. Тодоров ; 
пер. с фр. Б. Нарумова. – М. : Дом интеллектуальной книги, Русское 
феноменологическое общество, 1998. – 408 с.].

Дослідження Ц. Тодорова заслуговує на увагу, оскільки науковець 
у свій текст включав фрагменти оригінальних текстів тих, чиї ідеї в 
межах гуманітарних наук привернули його увагу. Для лінгвістів ак-
туальними є положення в межах загальної теорії семантики стосов-
но розуміння трансформацій у лексичному значенні слова, що дає 
можливість усвідомити  механізми зародження символічного значення. 
Західноєвропейські науковці розмежовують три важливі категорії: за-
гальне  значення слова, окреме (або ізольоване) значення і смисл. Загаль-
не значення слова наявне в лексиконі мови, а не в узусі. Загальне зна-
чення – це основа, на базі якої індивідами творяться окремі, ізольовані 
(індивідуальні) значення в тому чи іншому дискурсі. Загальне значення 
функціонує у мові, воно відоме більшості і не  залежить від мовця. Кори-
стуючись термінологією І. Стерніна, вважаємо, що основне або загальне 
значення – це «лексикографічне значення», яке подається у словниках.

 Ізольовані значення тієї чи іншої лексеми теж описується у слов-
никах, але їх слід розглядати не в межах єдності багатозначного слова, 
а  окремо, як аспекти основного, тобто загального, значення. Слово 
набуває смислу в контексті, дискурсі. Існують різні способи формування 
смислу, і такими способами є тропи. Отже, поняття «семантика мови» 
і «семантика мовлення» не тотожні. Смисли «народжуються» у реаль-
ному мовленні, у лексиконі мови функціонують тільки базові загальні 
значення. Смисл – це уявлення індивіда про загальне значення, і це 
уявлення зберігається у психіці мовця. Слово як мовний знак має за-
гальне значення, смисл дає можливість розмірковувати про це значення, 
він пробуджує почуття. Важливими для нас є поняття: «дискурсивний 
смисл» і «духовний смисл». Останній «знаходить і формує душа», хоча 
виділяються й інші види та підвиди смислів.

Ц. Тодоров характеризує ідеї Шлегеля, Гете, Шиллера, Шеллінга, 
Мейєра та інших стосовно розмежування символу, образу, алегорії в 
кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст., що віддзеркалено в естетиці романтиз-VІІІ – на початку ХІХ ст., що віддзеркалено в естетиці романтиз-ІІІ – на початку ХІХ ст., що віддзеркалено в естетиці романтиз-
му [там само, с. 86-91].

Можливо, є сенс у межах семіотики (термін Ч. Пірса, який сформу-
лював принципи цієї науки й виділив поняття «символічні знаки») або 
«конотативної семіології» (термін пов’язують з дослідженнями Р. Барта) 
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виокремити напрям, який умовно називаємо «символогія», й долучитися 
до створення загальної теорії символу із урахуванням значного матеріа-
лу, що міститься в різних галузях знань про цей феномен.

Зважаючи на коло власних інтересів, актуальним вважаємо вилучення 
системи національних символів з фольклорних текстів. Різноманітність 
фольклорних жанрів (кожний фольклорний жанр – це системна катего-
рія, яка має комплекс ознак: власну семантику, лексику, смислові коди, 
символи, що реалізуються в текстах [465, с. 127]) дасть можливість 
сформувати мікросистеми символів як для великих (епічні твори, лі-
ричні пісні тощо), так і для малих жанрів, а також приділити особливу 
увагу так званим жанрам «обмеженого» розповсюдження (в українській 
фольклорній традиції це жанри коломийок, частівок, щедрівок тощо 
[там само]).

У межах лінгвосимвології цікавою і перспективною може бути й 
розробка конкретних питань з морфології та синтаксису символічних 
текстів, що у майбутньому дасть можливість виділити як самостійний 
розділ «граматику символічних текстів» [див. 454; 486]. Не менш ціка-
вим може бути й виділення інших аспектів, наприклад: діалектологія 
фольклорного й обрядового символізму; семасіологія фольклорних 
символів; семіотика і символогія; когнітивна символогія тощо.

Очевидно, що в межах так званої «конкретної лінгвосимвології», зо-
крема й у першу чергу української, на дослідників різних галузей знань 
очікують нові відкриття, несподівані ракурси, знахідки, що, безперечно, 
буде сприяти реконструкції української етнічної культури на високому 
науковому рівні.

3.2. Символ у межах антропоцентричної парадигми

Важливим і актуальним є вивчення системи символів того чи іншого 
народу в плані діахронії та синхронії, тому що кожний із нас – в’язень 
конкретного часу в історії людства. Предки залишили нам як матерію 
свого життя духовний скарб, закодований у системі символів, що також 
мають історичні межі. Наша свідомість здатна «оживити» вічні духо-
вні цінності, що накопичувалися протягом століть, за умови, що нами 
«розкрита таємниця системи сигналів, доступних нашому розумінню, 
і ми, подібно до Орфея, навчимося давати свободу власній пісні. Адже  
упорядкування знаків, азбука символів та ритуалів визначає рівень ци-
вілізації»[48, с. 120].



141

М. Дмитренко зауважував, що проблема походження і виникнення 
символу у світовій теоретичній думці досліджена недостатньо [142, 
с.  7]. Декілька років тому цей же автор писав, посилаючись на інших 
вчених, що вже в останньому періоді палеоліту людина надавала певного 
символічного значення довкіллю: сузір’ям, рослинам, тваринам. У нео-
літі символізм розвинувся глибше й ширше. М. Дмитренко навів одну 
з існуючих у науці версій, що символи виникли тоді, коли занепадали 
первісні релігії [469, с. 3]. Природним було й питання, яке поставив 
дослідник в останній монографії, присвяченій символам українського 
фольклору: «Якщо так, то на чому вони (первісні релігії – О. Я.) ґрунту-
вались?» [469, с. 7].У відповіді автор написав: «…кожен жест, звук, слово 
у первісному стані людства були в певному розумінні символічними й 
нерідко залишаються такими й досі» [469, с. 7].

Коли йдеться про таку сиву давнину, будь - яку ідею слід вважати 
лише гіпотезою, тому що хронологічні рамки щодо виникнення симво-
ліки можуть бути лише умовними.

Думку М. Дмитренка, що символи виникли тоді, коли занепада-
ли первісні релігії, ми розуміємо так: кожен період в історії людства, 
сходячи з арени, залишав як феномен психічної (духовної), ментальної 
та соціальної діяльності людей окремого племені, роду, народності най-
важливіші архетипові структури у вигляді системи конкретних символів. 
Інакше кажучи, кожна епоха передавала нащадкам у той чи інший спосіб 
структурований світ через символи як традиційні, так і специфічні, тобто 
притаманні й зрозумілі тільки «своїм».

Отже, символіка того чи іншого народу була матеріальним (через 
жести, рухи, дії, предмети, слова, тексти) вираженням духовного і мен-
тального надбання. Кожне покоління людей щось додавало зі свого 
власного досвіду доосмислення символіки, і у такий спосіб відбувалися 
нашарування в семантиці символів. Щось із знань втрачалося, і зараз, 
очевидно, можна говорити про численні трансформації у розумінні й 
тлумаченні кожного символу. Потрібні різноаспектні студії національної 
символіки, щоб у всіх можливих деталях вивчити особливий мораль-
ний кодекс, енциклопедію життя праукраїнців, що зберігається у мові, 
в усних та письмових текстах. У цих матеріалах може бути захована й 
національна ідея, що допомагала предкам виживати у складні періоди й 
об’єднає країну та народ зараз.

Система символів  –  спосіб кодування та збереження знань про на-
вколишній світ архаїчною свідомістю людини; своїм корінням символи 
сягають «часів формування мови та мислення...», а духовні, менталь-
ні ознаки кожного етносу виражені в мові і фольклорі як творчості...  
[469, с. 5].
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Символічна система пов’язана з потаємними сферами культури пред-
ків, які доступні для вивчення в межах мовної свідомості або тріади 
«мова – духовність – свідомість». Не тільки феномен символу, а й, ска-
жімо, поетичний паралелізм, який є однією із найважливіших характер-
них особливостей у різножанрових фольклорних текстах, пропонується 
аналізувати з урахуванням етапів еволюції мислення людини [176, с. 4].

В основі національної символіки лежать особливості міфологічного 
світосприйняття, що вивчається за даними історії та етнографії, у на-
шому випадку ще й підтверджуються обрядовим дискурсом.

Справедливою є думка про те, що сучасна філологія зараз переживає 
«фольклорний бум», який у свій час передбачив академік Ю. Карпенко 
[189, с. 4]. Причини лежать на поверхні, а науковці констатують: «...
саме фольклор є тим незамуленим джерелом, яке дає змогу осягнути 
живу сутність національних традицій, збагнути предковічні духовні й 
моральні цінності народу, зрозуміти етнічні особливості сприйняття, 
мислення, спілкування» [228, с. 34].

Детальний аналіз архетипів, збережених у фольклорних та обрядових 
текстах, дає можливість простежити, як поступово й дуже повільно мис-
лення образами перероджувалося в мислення поняттями (роботи О. По-
тебні, О. Фрейденберг, М. Толстого, С. Толстої, В. Єрьоміної та інших).

Причина такого двостороннього взаємообумовленого процесу, яким 
була, з одного боку, втрата образності, а з іншого – розвиток поняття, 
психологічна. О. Потебня так уявляв собі цей процес: «У міру того, як 
думка за допомогою слова «ідеалізується» й звільняється від гнітючого і 
роздрібнюючого її впливу безпосередніх чуттєвих сприймань, слово по-
збавляється своєї образності. Так започатковується проза» [353, с. 210].

Геніальність вищезгаданої ідеї О. Потебні підтверджується багатьма 
науковцями, які досліджують особливості розумової діяльності людини. 
Встановлено, що міфологічний і неміфологічний типи мислення – це 
різні полюси, що можуть асоціюватися з антитезою: поезія / наука, кон-
кретніше – з опозицією: метафора / силогізм. У результаті експериментів, 
по-перше, доведено, що метафора, так само, як і символ, – явище пси-
хічне, по-друге, тільки права півкуля головного мозку людини є носієм 
метафоричної, ширше – архаїчної, міфологічної або «комплексної», сві-
домості, яка бере участь у дешифруванні метафоричного й символічного 
коду, користуючись при цьому не лінгвістичним аналізом, а цілісним, 
комплексним сприйняттям ситуації.

Нагадаємо основні характеристики архаїчного мислення: воно ци-
клічне, і для такого типу світосприйняття важливими є конкретні події в 
часі, а не час взагалі; абсолютною при такому світосприйнятті є перевага 
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старого, відомого, перевіреного; відсутній будь-який інтерес до «нового, 
апріорного, існуючого поза досвідом і до нього». Для правопівкулевої 
свідомості, притаманної далеким предкам, важливим було лише те, що 
існувало в самому досвіді.

Сучасна ж людина – носій лівопівкулевого «наукового мислення», 
яке створює картину світу на основі нової інформації та формальної 
логіки, і ця картина кардинально відрізняється від тієї, яка зафіксована 
фольклором [500].

Здавалось, О. Потебня раз і назавжди зорієнтував науковців на роз-О. Потебня раз і назавжди зорієнтував науковців на роз-Потебня раз і назавжди зорієнтував науковців на роз-раз і назавжди зорієнтував науковців на роз-і назавжди зорієнтував науковців на роз-
гляд мови в тісному зв’язку з мисленням. Та, на жаль, як зауважив 
С.  Бевзенко, і досі в теоретичному мовознавстві майже всі гіпотези про 
походження людської мови мають спільні недоліки: головним є те, що 
вони відривають мову від мислення, передбачаючи, що мислення іс-
нувало до мови, а отже, ігнорують нерозривну єдність мови і мислення 
[39, с. 23]. 

Нестримний закономірний процес розвитку людського мислення за-
вжди був і є тісно пов’язаним з мовою. Важливим результатом такого 
процесу був незворотний рух слова-образу, слова-символу як основної 
одиниці мови до знака. Протягом тисячоліть кожний звук у слові прони-
зувався думкою і мисленням; звукові зміни, що поступово затемнювали 
первісне, прозоре значення слова, виходили з думки; вони були обумов-
лені динамікою мислення. Як результат – втрата словом внутрішньої 
форми, забуття очевидного значення слова [353, с. 196-198].

На конкретних мовних прикладах результати такого процесу проана-
лізував О. Лосєв. Він наголосив на тому, що, по-перше, ні в якому разі 
не можна механічно розуміти й розглядати співвідношення мислення 
і мови; слово не є ані поняттям, ані предметом, який воно називає: «...
якщо слово одного разу утворилося, то воно прагне жити вже власним 
життям і зовсім не завжди схильне до відбиття тих речей, які його ж і 
породили, відображенням яких воно ж і є... Часто слово навіть зовсім 
припиняє будь-який свій зв’язок із предметами, які породили його, і по-
чинає їх спотворювати, представляти їх у хибному вигляді» [263, с. 395].

По-друге, слово як мовний знак – це функція людської свідомості та 
мислення, при цьому мовний знак віддзеркалює об’єктивну дійсність, 
але ні в якому разі не зводиться до неї. 3 іншого боку, мовний знак 
віддзеркалює і мисленнєву діяльність людини, але так само не може 
зводитися тільки до неї. Далі О. Лосєв дійшов висновку, що мова через 
мовні знаки віддзеркалює дійсність, але дуже часто вона й викривляє 
цю дійсність, «будучи брехнею про цю дійсність і справжнім наклепом 
на цю дійсність» [263, с. 395-397].
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Цей же дослідник радив філологам, які працюють з поетичним сло-
вом, користуватися терміном «інтерпретація»; він вважав, що вивчення 
такої інтерпретативної природи мовного знака відкриє у слові цілу низку 
різного роду специфічних явищ у порівнянні з об’єктивною дійсністю. 
Для цього треба прийняти таку тезу: «Будь-який мовний знак є акт інтер-
претації як відповідних моментів мислення, так і відповідних моментів 
дійсності» [263, с. 397].

На перший погляд, О. Лосєв писав про давно знайоме й очевидне – 
зв’язок мови і мислення, але при цьому звернув увагу на те, що дуже 
часто зникає з поля зору науковців, а саме: на закономірний процес 
розвитку у слові нескінченної кількості інтерпретацій дійсності, аж до 
повного її викривлення й перекручення [263, с. 400].

Стосовно слова, збереженого народною поезією (у тому числі й обря-
довою), слід пам’ятати, що й ця поезія не є вираженням готового змісту; 
подібно до мови, вона є могутнім засобом розвитку думки і мислення 
[353, с. 201]. Слово у народній поезії оживає на тлі національної куль-
тури й орієнтує в ній. Поезія завжди виходить за рамки того чи іншого 
змісту, створює світ безмежних можливостей. Цю тезу переконливо довів 
О. Потебня у дослідженні символіки народної поезії слов’ян. Він був 
переконаний, що тільки мова, поетичне слово допоможуть упорядкувати 
національні символи відповідно до народних вірувань [350, с. 8].

Сучасна лінгвокультурологія теж орієнтує мовознавців на пошуки 
пояснення специфічних рис етнокультури в словах, які зафіксували 
образи предметів та явищ, що пізнаються. Ця ідея є плідною також 
стосовно вербального символу. Феномен таких слів і пояснюється по-
іншому: вони виникають з дії, несуть у собі її приховану енергію, тобто 
потенційну модель культурного діяння, за що їх називають культурно 
маркованими словами. За допомогою цих слів окреслюється система 
координат, у якій живе людина і де формується образ світу як осново-
положний елемент етнокультури [5, с, 21].

Можна стверджувати: аналіз поетичних фольклорних текстів у ме- 
жах когнітивної філології, зразки якого знаходимо у творах Г. Сковороди, 
а теоретичне обґрунтування, зрозуміло, без сучасної термінології, – у 
роботах О. Потебні, дасть у перспективі можливість реконструювати і 
достойно оцінити мовну картину світу праукраїнців (часто незрозумілу 
для сьогодення), створену не за законами логіки, а на основі чуттєвого 
світосприйняття.
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3.3. Витоки символізму

Серед актуальних проблем теорії символу є проблема визначення 
механізму його утворення саме з позиції когнітивної філології.

Очевидно, науковці ще деякий час будуть залишатися на рівні гіпотез, 
прагнучи описати фази або стадії прадавнього міфологічного мислення, 
яке породило феномен символу, тому що й на сучасному етапі розвитку 
науки немає однозначної відповіді на питання: що є свідомість і як вона 
пов’язана з мисленням [535].

З іншого боку, дослідження філологів, філософів, культурологів 
дають можливість у загальних рисах простежити еволюцію людської 
свідомості (пор. у Фрейденберг: «Свідомість людини має свої історичні 
етапи, якість яких є абсолютно різною» [483, с. 18]). Лінгвісти можуть 
аналізувати свідомість тільки опосередковано, через відомі форми пра-
давньої культури: міф і символ є одними з них. Початком культури 
традиційно вважаються найдавніші світовідчуття з того моменту, коли 
вони почали матеріалізуватися у формах конкретних вчинків, предметів, 
звуків мовлення, мови тощо. І сталося це, на думку О. Фрейденберг, 
«зразу ж після виникнення людського суспільства» [483, с. 21].

У науці не раз висловлювалася думка про те, що саме життя пра-
давньої людини було найдавнішим прикладом використання символів. 
Первісна людина вимушена була приділяти постійну увагу знакам на-
вколишнього світу: вони вказували на небезпеку або попереджали про 
наявність поблизу звіра чи ворога. Життя первісних людей залежало від 
уміння накопичувати знання про найважливіші знаки природи і здатності 
користуватися ними. Як зазначає Л. Бенуас, будь-яке відчуття, пов’язане 
зі станом психіки, викликає появу на поверхні свідомості забутої уявної 
схеми, знака, який відповідає вже випробуваному враженню. І це вже 
дозволяє класифікувати такий символ-знак, зарахувати його до «тема-
тичної» групи пам’яті і, отже, пізнати, тобто прийняти [48, с. 11].

Homo sapiens – людина розумна – характеризувалася досить розви- sapiens – людина розумна – характеризувалася досить розви-sapiens – людина розумна – характеризувалася досить розви- – людина розумна – характеризувалася досить розви-
неними третинними полями кори головного мозку, які й забезпечили їй 
здатність до пізнання світу й до утримання у свідомості найважливішої 
інформації про навколишній світ. «Я дуже наполягаю на тому, – писала у 
свій час О. Фрейденберг, – що немає такої епохи, коли суспільна людина 
(а людина відразу – суспільна, адекватна своєму колективу) не була б 
суб‘єктом, який пізнає, і не мала б світовідчуття, а отже, і семантичної 
думки» [483, с. 22].

Найдавніший тип пізнання не ставив ніяких питань стосовно досто-
вірності того, що бачили люди, тому що в основі пізнання лежали емо-
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ції. Прадавній тип свідомості, на думку дослідників, формувався на тлі 
живої природи, хоча «природи» в нашому розумінні в дуже далекі часи 
люди не знали; вони помічали тільки те, з чим безпосередньо стикали-
ся, тобто окремі символічні знаки, які сприймалися як «мова Всесвіту» 
і які вони намагалися розшифрувати. Латинське слово «signum»(знак) 
етимологічно пов’язане з дієсловами «різати», «пиляти» й т. ін., оскільки 
найдавнішим знаком можна вважати те, що було надрізане або вирізане 
рукою людини на корі дерева [48, с. 17]).

Наприклад, для мисливця зовнішній світ або зовнішня природа (небо, 
земля, повітря, вода, світила тощо) зливалися з образом конкретного зві-
ра і уявлялися у формі звіра. Можна припустити, що до змісту архаїчної 
свідомості входили тільки розпливчасті уявлення про навколишній світ. 
Саме уявлення, або уява (нечітка й туманна), лежить в основі феноме-
нальності символу. Уява, як її розумів Жак Деріда, – це продуктивна 
здатність до пізнання, вона є основою символу і має насправді великий 
потенціал для того, щоб творити в певному розумінні другу природу з 
матерії, яку їй постачає природа реальна [138, с. 15].

Ритмічні звуки природи первісні люди, вірогідно, сприймали як 
результат символічної дії когось або чогось: суб’єкт і об’єкт не розме-
жовувались, а пізніше це назвали діями богів. Такою була мова навко-
лишнього світу; щоб розшифрувати «послання», людині необхідно було 
проникнути в його символічну форму. Це вдавалося зробити спочатку 
на основі розвиненої інтуїції, що залишилася зараз у тваринному світі, 
описуючи який науковці давно вже виокремили різноманітні способи 
спілкування тварин і птахів за допомогою різних знаків, які, без сумніву, 
передаються генетично [333].

Імовірно, найдавніший тип спілкування людей з природою і між со-тип спілкування людей з природою і між со-спілкування людей з природою і між со-людей з природою і між со-з природою і між со-природою і між со-і між со-со-
бою пройшов саме таку стадію. «Усі живі істоти, – зауважував С. Кара-
Мурза, – впливають на поведінку тих, з «ким вони співіснують у своїй 
екологічній ніші, використовуючи природні об’єкти і записані природою 
у вигляді інстинктів програми» [185, с. 8].

З часом найважливіші для виживання знаки запам’ятовувалися, пе-
редавалися з покоління в покоління, у результаті стали архетипними і 
закріпилися генетично. Підґрунтям для такого висновку можуть бути 
ідеї К. Юнга про колективне підсвідоме, що є основною складовою 
частиною душі, а зміст колективного підсвідомого є універсальним для 
всього людства. У колективне підсвідоме, по-перше, входять образи і 
моделі поведінки всіх попередніх поколінь (тому цей шар душі психо-
лог і назвав «колективне»); по-друге, осягнути це сучасною свідомістю 
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людини неможливо (звідси – «несвідоме», або «підсвідоме»), i вони 
успадковуються особистістю. Отже, робить висновок К. Юнг, у кожної 
людини всередині «заховані» численні міфи у вигляді психічних змістів 
(духу або псевдодуху), що матеріалізуються у символічних діях або в 
словах-символах (тут ідеться про сновидіння психічно здорових людей). 
Аналізуючи сновидіння психічно хворих, К. Юнг знаходив паралелі між 
символами у снах і міфологією, тим самим пояснюючи хворобу «роз-
щеплення душі», тобто шизофренію [526].

За аналогією з архетипами К. Юнга («Архетип – частина психіки, яка 
успадковується; структуруючі зразки психічної діяльності, пов’язані з 
інстинктом» [433, с. 42]), С. Кримський ввів термін «діяльнісний архе-
тип» для описання взаємодії людини з природою [232, с. 94].

О. Фрейденберг так уявляла собі цей процес: «Світ, видимий первіс-
ною людиною, заново створюється її суб’єктивною свідомістю як друге 
самостійне об’єктивне буття, що відтепер починає суперечливо жити з 
реальною дійсністю, яка не помічається свідомістю» [483, с. 21].

Подолати цю «прірву» можна було шляхом символізації простору, 
що лежить між світами: реальним та уявним, ідеальним. Символізацію 
ми розуміємо як здатність людської свідомості творити опосередковані 
змісти, тобто наповнювати конкретні матеріальні форми (мається на ува-
зі дія, предмет, сполучення звуків, слово) символічним значенням через 
емоції, переживання, що виокремили ці форми з навколишнього світу. 
Символ завжди користувався і користується репертуаром відомих форм, 
але він наповнює ці форми таким глибинним змістом, який відкриваєть-
ся лише тому, хто володіє мовою символічного Всесвіту; але для цього 
треба зазирнути у «задзеркалля профанної системи» [411, с. 172-173].

Іншими словами, символ – це своєрідний спосіб упорядкування 
думок, потенційно здатний на різнорідні зв’язки й аналогії: у той час 
людина сприймала світ за принципом «все в усьому» [434, с. 125].

Первісний символ насправді з’єднував протиріччя, з якими стикалася 
прадавня людина в навколишньому світі, і нівелював незгоду. Символ 
походить від грецького «sumballein», y перекладі – «зв‘язати щось ра-sumballein», y перекладі – «зв‘язати щось ра-», y перекладі – «зв‘язати щось ра-y перекладі – «зв‘язати щось ра- перекладі – «зв‘язати щось ра-
зом»; а у давніх греків словом «symballon» (symbolon) позначали знак 
упізнавання: це був предмет, розділений на дві половинки, при з’єднанні 
яких люди впізнавали один в одному брата не по крові, а по духу, тобто 
членів однієї групи або таємного товариства тощо [48, с. 5; 403, с. 454].

Емоції лежать в основі руху, жесту, що передує слову, а жест –це про- –це про-це про-
яв «дослідницького начала» в людині, суб’єктивне вираження не тільки 
її відчуттів, але й набагато загальніших та суттєвіших понять. Шляхом 
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багаторазового повторення суто індивідуальний жест поступово ставав 
«навчальним знаком», повідомленням інформації, поняттям, а незабаром 
і засобом навіювання думки. У походженні жесту Л. Бенуас вбачав ана-
логію з формуванням звички, розумінням явища і зародженням символу 
[48, с. 14-15].

Правильним є припущення, що символічні жести (рухи) є давнішими 
за вербальні символи, які утворилися на основі символічних звуків. На-
приклад, О. Потебня підтримував вигукову гіпотезу походження мови, 
суть якої в тому, що людина реагувала на явища навколишнього світу 
особливими звуками, які виражали емоції.

Французький дослідник Люк Бенуас упевнений, що «мова народилася 
в результаті відомого і побутово випадкового порозуміння між почут-
тям і відповідним звуком, який відтворюється ротом, завдяки інтонації, 
пов’язаній із почуттям» [48, с. 20].

Ми вже писали, що життя первісних людей у двох реальностях – зо-
внішній («реальній») і внутрішній, психічній («уявній») – було причи-
ною тяжких невротичних станів, тому що «уявна» реальність була яскра-
вішою за зовнішню, і це викликало сильний емоційний стрес [185, с. 49]. 
У такій ситуації краще пристосовувалися і виживали ті колективи, в яких 
ватажки видавали особливі звуки-символи, що впливали на психічний 
стан одноплемінників стимулюючим і організуючим чином і, згідно з 
припущеннями психологів, знімали у них тяжкий невротичний стан. Так 
виникло слово, сила якого полягала в сугестивному впливі. Люди від-
чували потребу в такому слові і підпорядковувалися йому беззаперечно.

Отже, мова предків об’єднувала людей у колективі, тому що слова 
мали багатошаровий множинний зміст. Вони діяли багато в чому через 
конотацію – породження словом образів і почуттів через асоціації, які 
були спільними для первісного колективу. До слів прадавні люди стави-
лися так, як до живих істот [185, с. 49].

Науковці вважають, що шляхом символізації, через емоції, пристрасть 
створювався і міф. «У світі міфу, – пише М. Савельєва, – сила пристрасті 
сильніша за силу знання. Можна навіть сказати, що пристрасть у міфі 
і є саме знання, бо вона відкриває очі на невідомий раніше порядок 
речей у світі» [374, с. 90-91]. Упродовж тисячоліть міф наповнювався 
переживаннями, емоціями первісної людини, що матеріалізувалися у 
символічних діях, предметах, звуках; іншими словами, у міфі присутня 
і культура як людське переживання, що закодоване у символах; міф, як 
відомо, а також релігія і філософія є основними історичними типами 
світогляду людства, серед яких міф – найдавніший (пор.: міф – це код 
символів і смислів, або архетипів).
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У процесі історичного розвитку, як справедливо вважають дослідни-
ки, еволюціонуюча свідомість впливала на людську мову. У результаті, 
як уже зазначалося, слова виявилися «спустошеними», втратили святість 
і цінність, стали раціональними й очищеними від великої кількості зміс-
тів, що канули в Літу. Відбувся, на думку С. Кара-Мурзи, розрив у всій 
історії людства [185, с. 49].

Винятком можна вважати тільки народну поезію, яка меншою мірою 
зазнала забуття старих значень, виявила здатність до відновлення чут-
тєвої, збуджуючої діяльність фантазії. Такий вплив поетичного слова 
став можливим завдяки вживанню у фольклорних текстах постійних 
словосполучень, у яких одне слово вказує на внутрішню форму іншого. 
Основна мета у таких виразах – відновлення в людській свідомості вну-
трішньої форми слова – досягається різною мірою і різними засобами 
[353, с. 198].

Можна стверджувати, що символізація навколишнього світу – це 
потреба і здатність людської свідомості, набута в процесі еволюції і 
закріплена генетично. Однак завжди слід пам’ятати, що символ як про-
дукт свідомості не тільки виражає «якесь значення, він ще передає весь 
спектр його магічної сили. Символ звернений до неусвідомлених глибин 
людської душі і, будучи непідконтрольним нашому усвідомленню, без-
посередньо зачіпає афективну сферу людського єства» [5, с. 239].

Загадковість символу, його зв’язок з глибинами людської душі не-
ймовірно ускладнює бажання науковців охопити й осмислити потаємну 
духовну суть цього феномена як унікального витвору етносу. Причини 
такого стану речей відомі: ціле покоління філологів сформувалося в 
часи, коли в науці заборонялося писати про існування душі, духовного 
світу; не було й немає методології дослідження ідеального. Усвідомлення 
того, що все ідеальне проявляє себе в матеріальному вираженні, зокрема, 
духовність нації матеріалізується й зберігається у мовних проявах, при-
падає на кінець XX ст.

У свій час В. Топоров писав: «Вона (мова) веде вниз і вгору – до 
матеріально-речового і до ідеально-духовного – і тим самим поєднує 
те, що внизу, і те, що вгорі... «Підмовна» речова книга є духовною, а 
«надмовна» ідея, утілена в матеріальному символі, є речовою. Низьке 
«підмовне» і високе «надмовне», сполучаючись через мову, підтримують 
одне одного і зберігають ціле...» [459, с. 7]. 

Для сучасного дослідження національної символіки дуже важливо 
звернути увагу на те, що семантично символ «невловимий» [5, с. 241], і 
в цьому питанні безцінним для філологів є досвід Г. Сковороди, який в 
Україні був основоположником теоретичних знань про символ.
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3.4. Г. Сковорода – засновник теорії символу в Україні

У сучасних ґрунтовних дослідженнях феномена символу рідко зустрі-
чається прізвище Г. Сковороди, хоча насправді його філософія – це філо-
софія символізму. Винятком можна вважати монографію М.  Дмитренка 
про символи українського фольклору, в якій він пише: «У XVIII  ст. 
осмислення міфу, символу, загалом усної народної творчості найбільше 
пов’язане з постаттю геніального українського філософа і письменни-
ка Григорія Савича Сковороди (1722-1794)» [142, с. 29]. Цей же автор 
зазначає, що «розуміння міфу і символу в Сковороди непрості, закорі-
нені в бароковість доби та оригінальність його мислення і творчості»  
[142, с. 33]. 

Д. Чижевський у ґрунтовному дослідженні життєвого та творчого 
шляху видатного українського філософа дає відповідь на питання: чому 
дослідники символізму майже забули це ім’я? Головна причина безпосе-
редньо пов’язана з оригінальністю його мислення: саме через це до сис-
тематичного аналізу «науки Сковороди» мало хто й доходив [501, с. 31].

При вивченні національної системи символів ідеї Г. Сковороди важко 
переоцінити. Д. Чижевський вважає, що, по-перше, доведена україн-
ськість  філософа, тобто закоріненість в українські традиції, та його 
спосіб «думання», що яскраво виявляє питомі риси психічного укладу 
українця, а саме: емоціоналізм, кордоцентричність, індивідуалізм та 
прагнення до свободи. По-друге, не менш важливою особливістю філо-
софії Г. Сковороди була його всеєвропейськість, тобто природне пере-
бування у всеєвропейському культурному часопросторі [501, с. 19; 24].

Зауважимо, що проблему синтезу «українськості» та «всеєвропей-
ськості» в ментальності нашого народу можна вважати актуальною й 
зараз, хоча перше вилучалося, а друге не проникало у свідомість людей 
у результаті «залізної завіси» в радянські часи.

Різнобічне дослідження спадщини Г. Сковороди можна знайти в ро-
ботах як вітчизняних, так і зарубіжних філологів, філософів, істориків, 
серед яких праці М. Поповича, Г. Ноги, М. Сулими, А. Нямцу, І. Іваньо, 
М. Меттінена, М. Ласло-Куцюк та багатьох інших. Ми ж пропонуємо 
звернути увагу лише на один з багатьох аспектів філософії українського 
генія  – розуміння й тлумачення символу.

Г. Сковорода як філософ яскраво демонстрував діалектичний тип 
мислення в поняттях: це означає, що він відчував і відкривав протилежні 
значення «у всякому дійсному бутті»: Весь мір состоит из двух натур: 
одна - видимая, другая – невидимая. Видимая натура называется тварь, 
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а невидимая – бог... Например, тело человеческое видно, но проницающій 
и содержащій оное ум не виден [396, с. 115].

Стиль творів Г. Сковороди свідчить про здатність письменника і поета 
мислити в образах та через образи. Він легко переходив від термінологіч-
ного вжитку слів до їх символічного використання. Наприклад, у тексті 
«Разговор о премудрости» наголошується на антропоморфності  
абстрактного поняття, що пов’язане з розумовою діяльністю людини. Це 
було характерним для міфологічного типу мислення, коли, наприклад, 
смерть і хвороба уявлялися як живі істоти.

Г. Сковорода як знавець античної міфології у вищезгаданому творі 
називає імена мудрості у греків і римлян, описує стосунки між людьми 
та духовним світом як сімейні: Любезная сестра иль как тебе назвать? 
Доброты всякой ты и стройности ты мать. Скажи мне имя ты... У 
греков звалась я Софіа..., но римлянин мене Мінервою назвал... Скажи ж, 
кто твой отец? ...А разве ж есть сестра твоя? – Сестра  моя родна, 
как точно ночу дня. – И лжет она всегда, хотя одной родне? – Ветъ 
одного отца, но дети не одне...[396, с. 64-65].

Символи, як вважав мислитель, з’єднують макро- й мікросвіти. За 
матеріальним символом ховається надприродне, тобто духовне. Розу-
міння символу залежить від досвіду людей, домінуючого типу пізнання. 
У первісному символічному (міфологічному, міфопоетичному) типі 
пізнання заслуговує на увагу те, що в ньому ми постійно мусимо щось 
тлумачити, інтерпретувати, аналізувати, тобто ми змушені проникати 
глибше в суть речі, не суто пасивно сприймати об’єкт пізнання, а на-
впаки, освітлювати цей об’єкт, доповнювати його з допомогою живої 
активності нашого духу. На ці ідеї Г. Сковороди звернув увагу Д. Чижев-
ський – один із найкращих знавців філософської спадщини українського 
генія [501, с. 71-72].

Г. Сковорода вказував і на зв’язок символу з поняттям архетипу. Цей 
зв’язок віддзеркалює процес осмислення людиною складних понять і 
речей. Як ідеальні структури архетипи матеріалізуються, в тому числі й 
у символах. Наприклад, сонце Г. Сковорода вважав архетипом, або пер-
вісною та головною фігурою-символом, що має копії або замісні фігури-
символи («віце-фігури», «антитипи»), які сходяться до свого джерела. В 
українській етнокультурі сонце – символ Всевидючого божества, Матері 
Всесвіту [161, с. 564]. Наприклад, у весільному обряді архетип сонця 
представлений символічними «віце-фігурами» нареченого та нареченої, 
короваєм, вінком тощо [538].

Архетипічними у Г. Сковороди є поняття низ і верх, символами яких 
у віруваннях слов’ян були темрява й світло, вогонь підземний і небесний, 
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змій та орел тощо. Наприклад: Не боится совесть, чиста ниже 
Перуна огниста, ни! [396, с. 34]. Перун у слов’янській міфології – 
володар неба, вогню, блискавок. Його вогонь – це божественне світло, 
що розлите в горах і на небі, де й живе у християн дух, господь, цар, 
отець, ум, істина [396, с. 116].Той вогонь має очисну й життєдайну 
силу, на відміну від іншого, що внизу. Останній жжет, жжется, об-
пікає і називається огнем адским. Взойди, дух мой, на горы, где правда 
живет свята, где покой, тишина от вечных странствует лет, где блес-
тит та страна, в коей неприступный свет... Где невечерня заря... Как 
поток к морю скор, так сталь к магниту прядет, пламень дрожит до 
гор, так дух наш к богу взор рвет... Спеши ж во вечну радость крыльями 
умными отсель, ты там обновиш [младость], как быстропарный орел... 
[396, с. 35]. У наведеному контексті, як і у народній міфопоетиці, орел 
символізує сутність Перуна, швидкість його стріл, в людині – це символ 
запальності й рішучості.

Важливо, що у геніального філософа і поета знаходимо те, про що 
сучасні науковці тільки зараз починають говорити. Мається на увазі 
існування не тільки матеріального, а й ідеального, духовного світу, так 
званих тонких матерій, які є правдивим, дійсним буттям. Духовний світ – 
найважливіший, бо не лежить на поверхні: його треба спочатку відкрити, 
відшукати, а потім «розмотати» і витлумачити: О блаженны ті очи, 
что на сію тайну зрят, коих в злой мірской полночи привела к 
богу заря. Ангелскій ум тайну видит… [396, с. 37].

Усі матеріальні образи навколишнього світу, на думку Г. Сковороди, 
другорядні й неправдиві. Істина, божественне начало заховані всередині. 
Матерія – це лушпиння, на якому не треба зосереджуватися, його тре-– це лушпиння, на якому не треба зосереджуватися, його тре-це лушпиння, на якому не треба зосереджуватися, його тре-
ба відкидати, щоб побачити «зерно Божої сили»: Плотію видиш ти 
хлеб и вино: но умом созерцается сам бог, который под видом 
плоти скрывается [396, с. 76].

Інший світ, що «під матерією», зветься у Г. Сковороди «новий», «та-
ємний», «захований», «таємниця», «зерно» або «сім’я» зовнішнього сві-
ту. Цей глибший світ є єство, субстанція, дійсне буття в образі, символі, 
емблемі [397, с. 76].

Порівняємо таке розуміння символу із сучасним. Так, М. Алефірен-
ко у підручнику з лінгвокультурології [5, с. 238-239] пише, що через 
символи осягаються смисли, які не піддаються розуму, які живуть у 
несвідомих глибинах душі й об’єднують людей в єдине етнокультурне 
співтовариство.

Г. Сковорода обурюється тим, що люди зосереджують увагу на види-
мому матеріальному світі, «а повітря вважають за пустоту. Чому? Бо його 
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нелегко помітити. Природа не така, як ти міркуєш. У ній те сильніше, 
що не видніше» [397, с. 93].

Відношення між зовнішньою та внутрішньою природою є таке саме, 
як між символом та його сенсом. У багатьох творах, таких, як «Дружня 
розмова про душевний мир»; «Кілька крихіт та зерен із поганського 
богослов’я», «Картина, що зображує біса, званого смутком, тугою та 
нудьгою» й інших, Г. Сковорода вказує на існування двох світів: види-
мого, зовнішнього, матеріального (синоніми є: речовина, земля, плоть 
тощо) та невидимого, внутрішнього, з яким пов’язана душа, Бог і Дух. 
Той другий світ людина не бачить, але вона може й повинна його пізна-
ти. Шлях пізнання тільки один – через образи-символи, якими філософ 
пояснював «невидиму натуру, тобто існування Бога, істини» [397, с. 30].

Саме через символи люди мають зрозуміти незримий духовний світ, 
що є захованим у видному світі, як душа захована в тілі: людина – це 
частина світу, вона теж має матеріальну оболонку – тлінне тіло, що під-
коряється духу, душі, внутрішньому світові, який вважається важливі-
шим, бо керує тілом.

У земному житті, – як це розумів філософ, – можливим є тільки 
символічне пізнання Бога через вічний символ кола. Цей символ Г. Ско-
ворода бачить у всьому живому. Наприклад, символом кола є для нього 
сім’я і зерно, бо коли зерно на полі загниває, з нього з’являється нова 
зелень, отже, гниття старого є народженням нового; там, де є занепад, 
була водночас і віднова. Символами кола для Сковороди є хліб, монета, 
виноград та садовина, корона, намисто, яблуко, сонце й інші предмети. 
Коло як архетипний символ буття веде через смерть до життя, через 
смерть до воскресіння. Саме ця геніальна ідея українського філософа 
червоною стрічкою проходить крізь теорію О. Фрейденберг, яка описала 
міфопоетичний тип мислення у доісторичний період людства [483].

Г. Сковорода звернув увагу на те, що не завжди помічали його сучас-Сковорода звернув увагу на те, що не завжди помічали його сучас-
ники – люди з раціональним, суто логічним типом мислення, який часто 
був бар’єром у розумінні й тлумаченні архаїчної символіки. Зокрема, він 
писав про монодуалізм у природі, де не знайдеш дня без світла та тьми; 
року без холоду й тепла; він був переконаним, що життя імпліцитно при-
сутнє у смерті, пробудження – у сні, світло – у тьмі, у брехні –  правда, у 
печалі – радість, а у відчаї – надія. Цей же закон єдності протилежностей 
у природі, що захований у кожному символі, є основоположним і для лю-
дини, яка створена «за образом і подобою Божою» і яка є матеріальним 
символом Духу Божого. «У людини, – писав Сковорода, – не знайдеш 
також і стану, що не був з гіркоти та солодощів змішаний. Солодощі є 



154

нагородою гіркоти, а гіркота – мати солодощів. Плач веде до сміху, а сміх 
у плачі криється. Пристойний плач є те саме, що в добрий час сміх. Ціле 
життя людське – рух між протиріччями: одне згодом псується в серці та 
гине, а нове росте» [398, с. 45-47].

Ідея монодуалізму Г. Сковороди не нова у світовій філософії, але й 
досі є актуальною. В. Бібіхін, аналізуючи думки античних філософів 
про мову, свідомість і символ, писав про останній уламок, що є проти-
лежністю, необхідним додатком до іншої частини. Кожний із уламків 
символу потребує для своєї цілісності чогось іншого, протилежного, а не 
тотожного. Символ – це не просто відколота половина, перш за все, це – 
частина цілого, що складається з двох протилежностей [55, с. 206-207].

У кожному символі Сковорода-філософ вбачав три шари буття: пер-символі Сковорода-філософ вбачав три шари буття: пер-три шари буття: пер-шари буття: пер-пер-
ший – це «просте, голе буття», тобто зовнішня матеріальна форма, що 
проявляє себе як звукова оболонка на рівні словесного символу, або – це 
матерія предмета, що набув символічного значення, також це можуть 
бути рухи та дії людини, коли йдеться про акціональну символіку.

Другий шар буття, що репрезентує символ, то є буття, яке зображуєть-
ся, і третій – це захований у символі смисл. Основну увагу Г. Сковорода 
приділяв процесу, завдяки якому можна подолати зовнішню матеріальну 
форму символу, що означало у розумінні Г. Сковороди «розділити», «від-
різнити», «розв’язати» різні шари буття, інакше кажучи, «розгадати» 
завдання, проблему [396, с. 74].

Ідеї філософа щодо тісного й невидимого зв’язку мікрокосму людини 
з макрокосмом є актуальними й зараз, коли говоримо про особливості 
міфологічного світосприйняття чи намагаємося вирішити проблему 
відродження духовності. Людина як мікрокосм, на думку філософа, за 
аналогією із Всесвітом (макрокосмом), об’єднала в собі матеріальне і 
духовне начало. Є так звана «зовнішня людина» і «внутрішня», «дійсна 
людина», духовна... Тлінне тіло тримає думка (або серце). Думка – це 
сім’я справи, корінь тілові, це неослабна пружина, безперервний дух, 
що рухає і носить на собі, наче ветху ризу, тлінний тілесний бруд [397, с. 
433]. Г. Сковорода закликав прислуховуватися до внутрішнього голосу, 
тобто голосу своєї душі, слідувати «благому Духові».

Очевидно, такі ідеї Г. Сковороди, що були представлені вище, є акту-
альними у розумінні символу як феномена й на сучасному рівні розвитку 
знань. Ф. Бацевич включив концепцію Г. Сковороди до історії світової 
лінгвофілософської думки, звернув увагу на те, що світ символів у Бі-
блії – це концептуалізація макро- й мікрокосму. Останнє є співзвучним 
з актуальним поняттям сучасної лінгвістики – мовною картиною світу, 
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що активно досліджується в сучасній когнітивній лінгвістиці та етно-
лінгвістиці [38, с. 192].

Найважливіше те, що будь-який символ – це «покрова», матерія, за 
якою приховується таємниця Всесвіту. Матеріальний світ символів треба 
розжовувати, розривати і розбивати, а за ним знаходити заховану ідею 
та солодкі щільники вічності.

Отже, символ для Г. Сковороди є посередником між об’єктивним 
і суб’єктивним; матеріальним та ідеальним; видимим і невидимим. 
Символ – це ланцюг, що зв’язує різні рівні реального буття. Філософію 
Г.  Сковороди можна вважати «символічним алфавітом», який є корис-
ним при читанні не тільки біблійних текстів, а й інших, що репрезенту-
ють багату духовну культуру українського народу.

3.5. Символ у сучасних гуманітарних науках

3.5.1. Розуміння символу у філософії

У цій сфері знань нашу увагу привернули дві фундаментальні ро-
боти відомих філософів: перша – це дослідження М. Мамардашвілі та 
О. П’ятигорського, присвячене проблемі тлумачення зв’язків символу та  
свідомості, друга – «Проблема символу в сучасній філософії (Критика та 
аналіз)» К. Свасьяна. Важливо, що в 2-му виданні книги останній автор 
практично нічого не змінив, вирішивши, за його власним висловом, «збе-
регти непорозуміння не тільки як свідчення особистих недоробок, але 
і як шрами і каліцтва часу» [380, с. 3]. Природно, що бажання багатьох 
авторів сучасних теорій символу пізнати його природу, розкрити сутність 
цього феномена приречені на наявність різного роду «особистих недо-
робок». Не виключено, що нові гіпотези про сутність символу будуть 
не кращими, ніж старі. Але кожне дослідження в цьому плані є кроком 
уперед у розгадуванні великої таємниці під назвою «що є символ?» у 
конкретному контексті. Причин саме такого стану речей, мабуть, кілька. 
По-перше, символ має безпосереднє відношення до культури, культура 
– до мови. Сама по собі тріада «мова – культура – символ» або навіть в 
усіченому вигляді діада «культура – символ» є всеохоплюючими і, як на-– символ» є всеохоплюючими і, як на-символ» є всеохоплюючими і, як на-
слідок, неосяжними для гуманітарних наук, які, «при всій їх зростаючій 
могутності, у принципі не спроможні вичерпати бездонність культури» 
[34, с. 10].

По-друге, людина вирізняється наявністю феномена свідомості, яку 
дуже давно вона отримала як «підсилюючий додаток до органів чуття 
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і розуму» [279, с. 222]. Розмірковуючи про символ, нам не вдасться ні 
«вимкнути» цей додаток, ні перевести його дію «в інший режим»: «Ми 
звертаємося до минулого і розуміємо його лише в тій мірі, в якій можемо 
відновити те, що думалося колись...» [279, с. 8].

Символ в обрядовому дискурсі є вдвічі складнішим, оскільки відо-
мо, що він несе в собі не тільки інформацію про те, що думали пред-
ки про народження, смерть, шлюб, природу, але і відображає чуттєве 
сприйняття подій, тобто пов’язаний з психічним, емоційним станом, 
який переживала людина в певні, особливо значущі моменти життя. У 
такій ситуації доречні слова українського науковця М. Чмихова, якими 
він охарактеризував стан вивчення стародавньої історії в кінці ХХ ст.: 
у наукових пошуках має право на існування вільна конкуренція. При 
цьому треба визнати й право будь-якого дослідника на творчу помилку. 
Справжня наукова творчість без узаконеного права на помилку немож-
лива ще й тому, що не всі одержані результати відразу ж будуть визнані 
достовірними. Деякі з них тривалий час можуть і не підтверджуватись 
[502, с. 20].

Отже, викладені нижче ідеї філософів щодо розуміння феномена сим-
волу слід розцінювати як «інформацію для роздумів», оскільки філосо-
фія у всі часи – це тільки різні розумові конструкції, іноді непримиренні 
або навіть такі, що виключають одна одну [281, с. 18].

Сучасна наука семіотика розглядає людину як «знакову істоту». 
Філософи вважають, що це означає тільки одне: людина завжди ви-
користовує вже готову, сформовану знакову систему як певний апарат 
[281, с. 86]. Зрозуміло, що сюди відносяться різні штучно створені 
системи, наприклад, система дорожніх знаків, математичні знаки і т. д. 
На зорі людства, звичайно, це були знаки живої природи: дерево як 
символ світобудови; сонце, небо, місяць – це загальнолюдські символи 
чоловіка та жінки тощо. Порівняємо вищевикладене з ідеями А. Бєлого, 
висловленими ним стосовно символічності мистецтва: «Символ є образ, 
взятий з природи і змінений творчістю; символ є образ, що поєднує в 
собі переживання художника і риси, взяті з природи. У цьому значенні 
будь-який твір мистецтва є символічним по суті» [47, с. 8].

Будь-яке знання – і в ту сиву давнину, і зараз – завжди є знаковою 
системою. З нашої точки зору, система національних символів є однією 
з архаїчних форм знакових систем, у яких збережена важлива інформація 
про дуже давні часи (пор.: знак – це вершина еволюції символу).

Отже, у знакових системах міститься весь Всесвіт, за яким спосте-
рігає людина протягом багатьох тисячоліть. Як уже зазначалося, у XXI 
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столітті вчені все ще не розкрили до кінця таємниці людського мозку. 
Загадки свідомості і мислення хвилюють у тому числі і філософів. 
Останні припускають, що в людини є два апарати: перший – природний 
апарат органів чуття, або психіка. Другий знаходиться на тому ж рівні 
свідомості, є продовженням природного апарату; його називають «зна-
кова система». Вчені-філософи вважають, що є така особлива структура 
свідомості, як знаковість [281, с. 86-88, 114].

Дуалізм людського мислення, або природна інтенція мозку на подвій-
не орієнтування, передбачає, по-перше, можливість спостерігати у будь-
чому знаковість, по-друге, здатність людини до оволодіння знаковими 
системами. Тоді у сенсі потенційних можливостей свідомості символ є 
знак нічого, а символи в цілому розуміються як знакоподібні утворення 
[281, с. 96-99].

Примітно, що на сучасному етапі розвитку людства спостерігається 
брак символізму. Пояснюється це тим, що символи в наш час розгля-
даються в межах понятійного, тобто логічного (або псевдологічного), 
знання. Однак доведено, що на чуттєвому рівні ідеї сприймаються на-
багато ефективніше, ніж на рівні простого логічного осмислення. Ми ж 
сприймаємо символи критично, як знаки. Людина як «знакова істота» 
включає символи в режим автоматичного оперування знаками, хоча на-
справді за своєю природою символи не належать до сучасних знакових 
систем. «Усередині наших знакових систем вони десимволізуються, втра-
чають свій безпосередній «свідомий» зміст і перетворюються в знаки... 
вже «невідомо чого», тому що як символи вони мали певну орієнтацію, 
а ми їх перетворюємо (часто через псевдосимволи) у знаки в нашому 
позитивному розгляді. У такому порядку в світосприйнятті сучасної 
культурної людини символів стає все менше і менше. Результатом на-
укового семіотизування у другій половині XX ст. став розвиток досвіду 
перекладу символів свідомості в знаки культури» [281, с. 101-102].

М. Мамардашвілі і О П’ятигорський спочатку проводять паралель: 
«фізичні образи – психічні стани – символи». Однак у наступній частині 
роботи уточнюють, що символ – це «конкретна річ, яка конкретно і мате-
ріально співвідноситься з чимось визначеним у змістовності свідомості. 
Сама матерія символу обов’язково в якомусь трансформованому, дивно 
не схожому на свою (з боку психіки) конкретність вигляді міститься у 
свідомості. Однак це зовсім не означає, що матерія символу і свідома її 
змістовність – одне і те ж. Це означає: щось є в свідомості, що індукує 
наше знання про символ як про цю річ. Інакше кажучи, символ – це те, 
що слід розглядати з боку психічної діяльності» [281, с. 126-131].
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Автори наводять приклад троїстої символіки статі: Земля – відомий 
символ жіночого начала, Сонце – чоловічого, Місяць – символ герма–
фродитного начала. Таку статеву тріаду філософи називають вторинною 
символічною структурою, вторинною інтерпретацією натуральних пси-
хічних станів у людини [281, с. 140].

Ці ж автори торкаються і проблеми численних інтерпретацій символу, 
яка пов’язана, на їхню думку, з проблемою «розуміння – знання». Сві-– знання». Сві-знання». Сві-
домість не має «мови» для себе, вона має тільки «мову» для психіки, і 
такою є мова символів. Багатозначність символу – це спосіб існування 
(а не вираження) того змісту, який символізується і про який ми можемо 
просто нічого не знати через самостійність, принципову незалежність 
від нас існування того чи іншого символічного змісту [281, с. 145-150].

Кожна культура в історії людства характеризується наявністю симво-
лів і знаків. Чим давнішою є культура, тим сильнішим у ній було відмеж-
ування використання символів від використання власне знакових систем. 
Тобто, кожна культура – це особливий тип співвідношення символізму і 
мовності. У давні часи людина мала дивовижну здатність «бути на рівні 
символів», що, безумовно, можна пов’язати з особливостями мислення, 
тобто раніше переважав символізм свідомості над психізмом мови. Ці-
кавим є зауваження філософів про дивну недорозвиненість мови щодо 
символічного життя свідомості.

Розмірковуючи про взаємозв’язок символів і мислення, автори ді-
йшли висновку, що людина – така істота, яка не може ха наявності волі 
та уявлень  жити зі свідомістю без символів. Отже, наукове знання не 
могло виникнути поза певним символічним «середовищем проживання», 
і насправді символ – це вираження космічного характеру свідомості, 
хоча навіть у XXI ст. це ще не сприймається як природний стан речей. 
«Символ у процесі розвитку (або навпаки – редукції) свого вживання 
завжди даний нам у спостереженні як те, що пов’язує культурне життя 
людини із свідомістю» [281, с. 183-196, 199-202].

К. Свасьян як філософ зазначає, що при вирішенні в широкому ро-Свасьян як філософ зазначає, що при вирішенні в широкому ро-
зумінні культурних проблем просто неможливо обійтися без терміна 
«символ». При цьому «універсальність символу, його радикальна зна-
чимість у всіх домініонах культури змушує розглядати його як всеосяжну 
категорію культури». Проблема символу, як вважає автор, впирається в 
питання: «Що ми бачимо, коли дивимося на щось?». Тут же дається від-
повідь: «Символізм – це трансформація сирих перцептивних даностей в 
артикульований і організований світ культури» [380, с.7-8, 12-13].

Саме культурна значимість символу повинна лежати в основі його 
методологічного опрацювання, оскільки символ «є не тільки вихідний, 
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але і кінцевий пункт культури». Отже, будь-який, у тому числі і філософ-
ський, аналіз символу можливий лише через попереднє прояснення 
його культурного статусу.

Звичайно, філософ К. Свасьян, розмірковуючи про символ, не міг обі-
йтися без визначення свідомості. Він пише про те, що свідомість – це не 
пасивне дзеркало, а активна, спонтанна, перетворююча і трансформуюча 
сила. Отже, жоден факт не відбивається у свідомості людини тотожно, 
оскільки людина моделює відображувану нею дійсність, привносячи в 
неї чуттєву забарвленість, якщо, наприклад, ми маємо на увазі світ мис-
тецтва або обходимося без такого, коли мова йде про наукову картину 
світу. Однак, на думку автора, міфологічна картина світу пов’язана з на-
уковою не тільки генетично, але й типологічно. «Якщо спочатку наука 
виступала явно в міфічних шатах, як у грецьких фізиків, наприклад, то 
в міру прогресу свого вона скидала це вбрання, замінюючи його власне 
науковим апаратом» [380, с. 17-22].

Розмаїття віддзеркалень і побудов навколишнього світу є багатоликіс-
тю світу культури як символічно значущої діяльності. «Символ завжди 
є «присудком», тобто він завжди «висловлюється» про що-небудь; це 
«що-небудь» і є його підметом, і в цьому сенсі його можна розуміти і як 
«все», і як «ніщо». Саме діалектика символу виявляє його «присудок». 
З точки зору логіки символ може бути і суб’єктом. Онтологічно він – 
предикат, отже, логічна правомірність судження «символ є...» неправо-
мірна онтологічно; онтологія символу будується за іншою схемою: « ...є 
символ» [380, с. 39, 42-43].

К. Свасьян підходить до феномена символу з різних сторін, при цьому 
кожного разу намагається дати визначення, відзначаючи суперечність 
характеристик символу насамперед в історії філософії, а також в інших 
спеціальних дисциплінах. Символ може розглядатися і у фізиці, і в логі-
ці, і в естетиці... Але жоден із цих проявів не розкриває його повністю; 
символ не тільки такий, що повністю не розкривається, але і такий, що 
не зводиться до жодного із своїх проявів, які можна назвати «символіч-
ними формами». Останні ні окремо, ні в сукупності не вичерпують сам 
символ, бо ціле розуміється не механічно, а діалектично, воно завжди 
більше, ніж частини або суми частин, хоча певною мірою збігається з 
ними. Символ можна розглядати як збірне поняття; і з цієї точки зору 
символічними є і логічний термін, і фізична формула, і художній образ, 
і знак взагалі [380, с. 100-117].

Зіставляючи символ з  іншими символічними формами, такими, як 
знак, метафора, образ, алегорія, поняття та іншими, автор робить цілком 
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логічний висновок: по-перше, символ не тотожний жодній з них, хоча з 
багатьма формами у нього є генетичний зв’язок; по-друге, символ завжди 
синтетичний, і методологічно слід досліджувати його окремі пласти. Од-
нак характеристика символу не вичерпується формально, тобто аналізом 
форм, тому що символ ніколи не зводиться до своєї форми – вона умов-
на; він просвічує крізь форму глибинами свого значення, яке осягається 
діалектично, тобто в метаморфозі його нескінченних модифікацій чи 
трансформацій. Отже, можна стверджувати, що «символ має складну 
ієрархією рівнів і конституйований в пізнавальній діяльності людини» 
[380, с. 106-130].

Наприкінці своєї монографії К. Свасьян із посиланням на Гете ви-Гете ви-ви-
користовує вдалу метафору, в якій символ –  це заклеєний конверт із 
листом. «Доля цього конверта склалася дивно. Ми тримаємо його і не 
знаємо, що з ним робити. Одні кажуть, що він не відкривається. Інші 
– що він порожній. Треті – що він і є сам лист. Четверті взагалі споді-
ваються отримати лист без конверта. А між тим лист адресовано саме 
нам, і зміст його життєво важливий... Проблема символу стала порогом, 
який відкриває життя як альтернативу: або – або. До порогу життя тільки 
пояснюється; за ним – воно повинно змінюватися» [380, с. 222-223].

Наша позиція стосовно символу як заклеєного конверта із листом 
така: конверт обов’язково слід розкрити і спробувати прочитати по-
слання предків з глибини століть, зашифроване, зокрема, в обрядовому 
дискурсі. Ймовірно, ми не все зрозуміємо в тому житті «за порогом», 
однак ця спроба дасть поживу для інтелекту і для душі.

Дуже важливим є вчення про символи К. Юнга. Він вважав, що 
символ слід розуміти як інтуїтивну ідею, яку не можна сформулювати у 
якийсь інший, більш адекватний спосіб. Дослідник намагався пояснити, 
що таке «символічний процес», який, на думку вченого, починається з 
відчуття людиною якогось глухого кута, із появи сили, що перешкоджає 
людині в досягненні її мети, а закінчується просвітленням, яке дозволяє 
людині рухатися далі новим, зміненим курсом [433, с. 216-217].

Учений визнає, що не завжди можна розгадати смисл того чи іншого 
символу: найчастіше він залишається вічним викликом нашим думкам і 
почуттям. Цим пояснюється стимулюючий характер символічної роботи 
і те, що вона захоплює нас цілком.

Символ, на думку К. Юнга, – це несвідома вигадка, «чарівливі, яскра-
ві вирази», винахід у відповідь на появу свідомої проблеми. Інакше 
кажучи, символ народжується в процесі «переплавлення» життєвого 
досвіду людини в образи. «За своєю суттю це невиразні, метафоричні і 
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загадкові портретні замальовки психічної реальності. Сам зміст, тобто 
зміст символу, виявляється далеко не ясним; він виражений унікальною 
та індивідуальною мовою, що використовує одночасно й універсальну 
мову образів... Символи не є алегорією, оскільки в цьому випадку вони 
могли б бути чимось знайомим, але вони виявляються вираженням 
чогось такого, що напружено переживається, є живим (можна сказати, 
«хвилюючим») у самій душі» [433, с. 218].

Видатний мислитель XX ст., один із «філософів від психології» Еріх 
Фромм писав не про феномен одиничних символів, а про справжню мову 
символів як універсальну мову, колись насправді створену людиною. 

Але перш за все зупинимося на основоположних ідеях філософа 
стосовно сучасного типу логічного мислення і його зв’язків з емоція-
ми, пам’ятаючи, що символ, у першу чергу, є  виразником емоцій, а не 
конкретних знань про щось, і саме тому він не піддається логічному 
розшифруванню. Логічне мислення, як зауважує Еріх Фромм, є нера-
ціональним, якщо воно тільки логічне і не спрямовується прагненням 
проникнути в цілому в життєвий процес з усіма його тонкощами і супе–
речностями. Розум (а ми говоримо про людину розумну) виникає із змі-
шування раціональної думки і почуття. «Якщо ці дві функції розірвані, 
мислення деградує в шизоїдну інтелектуальну діяльність, а почуття – у 
невротичне пристрасне бажання заподіяти життю шкоду... Увійшло в 
моду міркувати про людські проблеми безвідносно до почуттів, які 
пов’язані з цими проблемами. Вважається, що такою є вимога наукової 
об’єктивності, щоб думки і теорії, які стосуються людини, були вільні 
від емоційного ставлення до неї» [487, с. 76-77].

На відміну від предків, які своє життя звіряли з ритмами живої при-
роди (а вищим порядком вважався живий, звичайний порядок у природі), 
сучасна людина характеризується глибокою емоційною прихильністю 
до всього механічного, неживого, виготовленого людиною. Пристрасть 
до неживого веде до байдужості по відношенню до життя, а прихиль-
ники неживого – це люди, які хочуть контролювати життя, а саме: за-
мість «благоговіння перед життям», вони бояться його безконтрольної 
спонтанності і швидше умертвлять життя, ніж зіллються з навколишнім 
світом. Отже, вчений абсолютно справедливо констатує втечу сучасної 
людини від життя, від гуманістичного переживання в сферу механічного, 
а реальність яскраво демонструє людей, що діють, як роботи [487, с. 80-
82], і не вміють читати мову символів.

Сучасне покоління відшукало заміну Богові: ним став безликий роз-
рахунок. Однак у людини є не тільки розум..., але й «душа і тіло, які 
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потребують емоційної прихильності до світу – до людини і до природи» 
[487, с. 97, 119].

Свідомість, на думку Е.Фромма, визначається структурою суспіль-
ства, отже, щоб вижити, людині потрібно прийняти концептуальні схеми 
цього суспільства, з іншого боку, це пов’язано з витісненням всього, що 
було відображене іншими схемами. Ось чому сучасна людина погано 
орієнтується в концептосфері символічного простору прадавніх людей: 
змінилися категорії, в яких мислить індустріальна епоха. Єдиний стан, 
коли людина вільна від концептуальних схем, які нав’язуються суспіль-
ством, – це сон. «У сновидіннях людина творить символи й проникає 
в природу життя і власної особистості..., у сновидіннях індивід долає 
тісні рамки свого суспільства і стає людяним у повному розумінні слова» 
[487, с. 128-129].

Е. Фромм упевнений, що наше утилітарне мислення помилково 
витлумачує такі феномени, як обряди, ритуали, символи, живопис, 
поезію, музику тощо, які обслуговують функцію виживання людини. 
Насправді всі форми мистецтва не мають утилітарного призначення; їх 
функція –допомогти виживанню людського духу, а не тіла. І головне, з 
нашої точки зору, на що звернув увагу вчений, – це те, що все велике 
мистецтво за самою своєю суттю перебуває в конфлікті з суспільством, 
з яким воно співіснує. Як наслідок, зустріч з мистецтвом і літературою 
по-справжньому зачіпає лише меншість, а для переважної більшості 
людей сучасного суспільства культура – це чергова «стаття споживання» 
[487, с. 130-132].

Звернемося до розуміння мови символів у Еріха Фромма. Вчений 
порівнює мову символів з мовою іншої країни, якою повинен володіти 
кожен, бо вміння розуміти цю мову дозволить торкнутися глибинних 
рівнів нашої власної особистості, допоможе проникнути в специфічний 
пласт духовного життя, який до того ж є загальним для всього людства 
як за змістом, так і за формою. Мова символів – універсальна для всіх 
культур у всій історії людства – на сучасному етапі є забутою, бо її логіка 
відрізняється від тієї, за законами якої людина живе зараз. Люди далекого 
минулого, що жили в різних цивілізаціях Заходу і Сходу, знали, розуміли 
цю мову і передали її нащадкам у своїх міфах, казках, звичаях, обрядах 
тощо. Сни і міфи для предків були найважливішим вираженням душі, 
і нездатність розуміти їх прирівнювалася до неграмотності. Однак і за-
раз деякі вчені не бачать багатостороннього характеру мови символів і 
намагаються вмістити символ в прокрустове ложе панівного способу 
мислення.
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Помилково розуміють і визначають символ спрощено, як «щось, що 
служить позначенням чогось іншого. Мова символів – це мова, в якій 
зовнішній світ, а саме: будь-який його предмет або образ, є символом 
внутрішнього світу, символом душі розуму» [486, с. 16-19].

Е. Фромм виділяє три типи символів: умовні, випадкові та універ-
сальні. Умовні – це знаки, прикладом яких можуть бути слова як умовні 
найменування предметів, а також деякі образи: прапор тієї чи іншої 
країни певного кольору.

Випадкові символи пов’язані з особистим досвідом людини, вони 
будуть різними у різних людей, такі символи не використовуються в 
міфах і казках, їх можна було б ще назвати «індивідуальними», або 
«суб’єктивними».

Найбільший інтерес викликають універсальні символи, в основі яких 
лежать переживання, що є загальними або дуже подібними, притаманни-
ми людям у певних ситуаціях. Наприклад, практично однаковими будуть 
почуття у людей, які спостерігають за вогнем палаючої свічки... Саме 
мова універсальних символів була колись спільною для всього людства, 
її поширення не обмежувалося групами людей, бо ця мова бере свій по-
чаток в основних почуттях та емоціях, які переживають усі люди. Її Е. 
Фромм і вважає зараз забутою. Як і будь-яку іншу, мову символів слід 
розуміти, а не розгадувати. Такого розуміння потрібно вчити в школах і 
коледжах, оскільки це мова зі своєю граматикою і синтаксисом. Можна 
також говорити і про діалекти в рамках цієї унікальної універсальної 
мови, звертаючи увагу на різницю в кліматі, особливості флори і фауни 
того чи іншого регіону. Наприклад, символіка сонця в різних культурах 
подібна, проте функція і значення світила різні в північних і тропічних 
країнах.

Оскільки матеріальний світ служить символом духовного, то і понят-
тя багатозначності кожного символу, і кожне значення залежить від осо-
бливостей переживань, пов’язаних з одним і тим же фізичним явищем 
(наприклад, коли ми спостерігаємо вогонь свічки, вогонь багаття в лісі). 
Тим не менш, кожне «конкретне значення символу можна визначити, 
виходячи із загального контексту, в якому він виник, і з урахуванням 
домінуючих переживань людини, яка використовує цей символ» [486, 
с. 20-26].

Такий висновок ученого вселяє надію в реальну можливість від-
новити систему національних символів і тим самим відродити забуту 
символічну мову та зберегти її для нащадків.

Дослідником сакральної символіки є Рене Генон, чий авторитет у цій 
галузі знань критики вважають незаперечним. У передмові до першого 
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видання книги Р. Генона «Символи священної науки» російською мовою, 
яке недавно з’явилося в Росії, С. Ключников зауважує, що широта куль-
турно-духовного світогляду Рене Генона дивує, а саме: вчений настільки 
глибоко знав різні традиції Сходу і Заходу, що жоден із серйозних слов-
ників символіки і жодна енциклопедія символів не з’являлися там без по-
силань на цього мислителя. Однак у розумінні феномена символу в Р. Ге-
нона є особливість: його цікавлять трансцендентні, тобто вищі зв’язки і 
закони, які лежать в основі символіки. У цьому контексті С. Ключников 
звертає увагу на те, що у дослідника відсутня тема православ’я, «як у ві-
зантійській, так і в російській версії: ніби Росія та її духовна культура не 
мають своєї сакральної природи і символіки. Це свідчення найглибших 
розбіжностей між Росією і Заходом» [104, с. 17-18].

Не будемо звертати увагу на те, що С. Ключников тільки Росію вва-
жає спадкоємицею православ’я, тим більше, що далі він робить спра-
ведливий висновок: «Щоб вести рівноправний діалог між слов’янами 
і Заходом, необхідне повноцінне дослідження слов’янських духовних 
традицій» [104, с. 18].

Отже, участь науковців нашої країни у дослідженні багатоаспектних 
проявів народного духу, пов’язаних із поняттями «сакральність», «кор-
доцентризм» (пор. у Р. Генона: міра наближення символу до серця – це 
ступінь його сакральності), «світ тонких матерій» тощо, наблизать нас 
до розуміння метафізичної символіки Р. Генона і дасть можливість роз-
мовляти із західними теоретиками символізму однією мовою.

«Сучасна цивілізація – як ніяка інша у світі – обрала суто матеріаль-
ний вектор розвитку, і це є головною причиною занепаду духовності», – 
зауважує Р. Генон на початку книги [104, с. 29]. Панівний здоровий глузд 
не потребує ніяких символічних виражень: він користується аналітичною 
мовою. Символіка ж, навпаки, за своєю суттю синтетична, і вже тим 
самим інтуїтивна. Це робить як окремий символ, так і будь-яку систему 
символів опорою для так званої «інтелектуальної інтуїції», що знахо-
диться вище розуму (вчений розмежовує поняття «інтелект» і «справжня 
чиста інтелектуальність», віддаючи перевагу останньому, ознакою якого 
є вища логіка, набута завдяки осягненням духу). «Синтетична символіка, 
– продовжує Р. Генон, – відкриває безмежні можливості концептуальної 
творчості, тоді як мова слів, значення яких відомі, завжди ставить рамки 
нашому прагненню проникнути вглиб речей» [104, с. 38].

У глобальному масштабі життя – це не що інше, як спілкування. 
Сучасна людина дуже обмежена ( якщо не позбавлена взагалі) у спіл-
куванні з живою природою: деревами, річками, сонцем, місяцем тощо. 



165

Однак «все суще сплітається між собою, переходячи від одного образу 
до іншого; все нижче символізує вище, тобто Божественний Інтелект», 
– стверджує Рене Генон.

Упевнений учений і в тому, що, досліджуючи фольклор, можна встиг-
нути врятувати окремі елементи згаслих традицій, з яких він складаєть-
ся. Фольклор як колективна пам’ять того чи іншого народу може вико-
нувати тільки функцію консервації знань і традицій, однак колективна 
ментальність не здатна нічого виробити на трансцендентному рівні, 
до якого, за визначенням, належить все традиційне, тобто сакральне  
[104, с. 70-72].

Досліджуючи різні символи, Р. Генон пише про духовне сходження 
через «ієрархію станів», яке є уособленням «універсального Існування».

Головним серед символів аналізованої роботи вважається серце як 
центр буття: «Серце людини і Серце світу є єдине Серце. Серце як 
центр буття – спільне для всіх традицій, але сучасна людина розірвала 
це спілкування. Серце і мозок – два полюси людської істоти... Серце 
уподібнюється сонцю, мозок – місяцю. Це взаємодоповнюючі образи 
двох начал: активного і пасивного, чоловічого і жіночого, «око» дня і 
«око» ночі, – і у всіх традиціях між цими символами помічається пара-
лелізм або симетрія. Істинне знання – це знання серця, тобто інтуїція. 
Але це знання, яке не повідомляється, ним потрібно оволодіти. Тільки 
інтуїтивне знання є реальне, і воно подібне до місячного світла, що від-
биває сонячне. Сердечне бачення – це безпосередня перцепція світла, 
яке осягається розумом, Світла, випромінюваного Духовним Сонцем, 
що є справжнім Серцем Світу» [104, с. 448-457].

Мабуть, тільки в культурі Сходу належну увагу приділяють інтуїції 
– поняттю, яке давно витіснене логікою і використання якого не допус-
кається ні в гуманітарних, ні в точних науках.

3.5.2. Символ і знак у лінгвістиці

За даними «Лінгвістичної енциклопедії» О. Селіванової, символ 
розуміється як культурно значуща концептуальна структура, яка вира-
жає загальну ідею подійного характеру, тобто уособлює цілу ситуацію; 
«символ не відноситься до сфери семантики, – вважає автор словникової 
статті, – а швидше до фонових знань, до культурної, а не мовної ком-
петенції». Смисл символу не можна розшифрувати  простим зусиллям 
розуму, він існує в колективній свідомості певної культурної групи або 
всього етносу в готовому вигляді й вилучається у разі потреби. Ми за-
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вжди стикаємося з протиріччям, що є абсолютно природним, коли гово-
римо про символ або порівнюємо цей феномен з образом, метафорою, 
знаком тощо. О. Селіванова, описуючи символ, з одного боку, вважає, що 
«він не відноситься до сфери семантики», а з іншого боку, зазна-
чає, що семантика символу є багатошаровою, адже «символ недостатньо 
звести до дефініції, оскільки за цією дефініцією також стоїть символ...» 
[387, с. 645-646].

Звернемо увагу на те, що будь-який символ функціонує як слово, 
може бути описаний словами, тобто матеріалізується за допомогою мов-
них засобів. Слово як одиниця мови має значення, і в такому разі символ 
має відношення до сфери семантики як звичайна лексема. Зокрема, 
кожний вербальний символ, як і більшість слів у мові, є полісемантич-
ним, отже, його значення треба розкривати у двох планах: синхронії та 
діахронії, з урахуванням контексту і багатьох трансформацій, що відбу-
валися в процесі історичного розвитку, зумовлювалися особливостями 
світосприйняття багатьох поколінь людей, тобто їхньою духовністю і 
ментальністю. Інакше кажучи, значення символу в ході історії трансфор-
мується, еволюціонує; у плані діахронії змінюється і система символів, 
демонструючи той чи інший тип світосприйняття в процесі еволюції. 
Символіка нації стає зрозумілою тільки в контексті історії культури як 
інформаційного простору, на тлі конкретних подій (пор.: «символ... є 
культуромістким» [387, с. 646]). Символ демонструє нестримний рух 
людської думки з прадавніх часів, і його можна вважати специфічним 
засобом кодування та збереження знань як інтелектуальних, так і духо-
вних протягом всього існування «людини розумної».

Цікавою є ідея, що в еволюції символу, на думку К. Корольова, можна 
виділити три стадії. Першою є стадія розуміння  символу в ситуації, 
коли через пояснення мудреців-наставників як хранителів давнини, у 
якій закарбовані знання і досвід предків, до знань і досвіду залучаються 
ті, хто цього досвіду не мав, тобто учні. Обов’язковою умовою істиннос-
ті таких знань є те, що вони безперестанно передаються від наставника 
до учня і з покоління в покоління.

Друга стадія – це стадія інтерпретації, вона має місце тоді, коли 
порушується принцип нерозривності в передачі досвіду, коли істинні 
сакральні знання втрачено, а їх місце займають профанні тлумачення 
і домисли. У результаті досвід предків починає уявлятися як щось мі-
фічне. Однак на цій стадії символ все ще сприймається як «духовний 
інструмент» розуміння реального світу. 
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Нарешті, третя стадія – це забуття,  тобто символ як начало, що 
пов’язує матеріальний і уявний світ, вмирає остаточно, а зберігається 
лише як археологічна та етнографічна цінність [522, с. 11].

Ми свідомо не аналізуємо розуміння поняття «символ» у різно-
манітних словниках символів, які з’явилися останнім часом і в яких у 
передмові, як правило, знаходимо тлумачення цього феномена. Причин 
декілька, і на них у свій час вказувала Н. Слухай, відомий український 
лінгвіст: по-перше, оригінальних видань в Україні незначна кількість, 
по-друге, вони або взагалі не відповідають базовим лексикографічним 
вимогам, або являють собою недостатньо систематизовані короткі ви-
дання [411, с. 172].

Зважаючи на те, що символ є «культуромістким», заслуговують на 
увагу в розгалуженій площині сучасних знань про цей феномен ідеї 
М. Алефіренка, який у межах лінгвокультурології аналізує поняття об-
раз, слово, знак і символ. «Множинність і різноманітність точок зору 
з цього приводу, – зауважує вчений, – породжують різні, іноді навіть 
взаємовиключні способи розуміння змісту і значення терміна «символ», 
який поки ще не має достатньо чітких контурів» [5, с. 236].

Погодимося, що всі чотири виділені вченим поняття є різними ста-
діями фіксації людських взаємодій з навколишнім світом. Образ,  на 
думку М. Алефіренка, виражає взаємодію людини з певним фрагментом 
навколишнього світу, здійснену саме в цю мить або в минулому. Слово, 
яке описує цей образ, перетворює його на елемент загальнокультурної 
комунікативної системи. – Знак у пізнавальних і комунікативних про-
цесах немовби витісняє й заміщає образ. Знак у вузькому значенні вказує 
«адресу» осередку, в якому знаходяться потрібні слова і вирази. «Сим-
вол же визначає напрям руху думки, тобто ставить мету, для досягнення 
якої необхідно використовувати саме ці знаки і ці слова» [5, с. 236-238].

Пам’ятаючи розуміння символу О. Селівановою та порівнюючи його 
з вищевикладеними ідеями, звертаємо увагу на наступне: у лексикогра-
фічній праці автор наполягає на тому, що символ не можна розшифру-
вати простим зусиллям розуму... [384, с. 537]); а з позиції лінгвокуль-
турології виходить, що «символ визначає напрям руху думки...». Далі 
М.  Алефіренко зазначає, що «через символи нашій свідомості відкри-
вається святая святих культури: осягаються значення, які не піддаються 
розуму...» [5, с. 238].

З нашої точки зору, одна з причин багатьох протиріч у тлумаченні 
символу криється у відсутності розмежування плану синхронії та діа-
хронії, за якими стоять принципово різні типи світосприйняття і світо-



168

розуміння. Так, говорячи про фольклорні символи і про їхні зв’язки з 
поняттями образ, знак, метафора тощо, слід пам’ятати, що ми маємо 
справу з архетипними символами, які зародилися в лоні міфологіч-
ної метафори, фундаментом для якої були первинні, дуже давні або 
архаїчні образи. Сучасне розуміння образу, символу, метафори, можна 
припустити, буде принципово відрізнятися.

Серед сучасних лінгвістичних досліджень українських науковців слід 
виділити праці О. Тищенка, який проаналізував обрядову семантику у 
слов’янському мовному просторі [446], а також дисертацію і монографію 
З. Василько, що присвячені вивченню символічного значення слова в 
українських фольклорних текстах [79].

У межах лінгвістичної теорії символу 3. Василько представила погля-3. Василько представила погля- Василько представила погля-
ди мовознавців і філософів на природу символу, дослідила семантичні 
процеси символізації слова, виділила тріаду в процесі універсалізації 
смислу: «слово (побутова назва) – образ (метафоризована назва) – сим-
вол (етнокультурна назва)» [79, с. 8-11]. У роботі дослідниця звертає 
увагу на зв’язок слова зі звичаєм, міфом, віруваннями і висвітлює ці 
поняття через семантику слова, зокрема через реконструкцію симво-
лічного компонента в його значенні. Мовна символіка розглядається як 
інструмент пізнання світу, спосіб вираження реальності та прихованих 
скарбів духовності народу; звертається увага на те, що суть символу най-
виразніше виявляється у процесі його ідеографічного аналізу, що концеп-
ти фауноназв треба вважати водночас і результатом, і засобом пізнання 
природи. У той же час фауноназви не належать до центральних термінів 
культури, але є чи не найважливішими одиницями у площині «людина 
– природа» [79, с. 17-18]. Авторка говорить про спільну семіологічну й 
методологічну основу в таких наукових галузях знань, як мовознавство, 
етнологія, фольклористика, культурологія [79, с. 17].

Незважаючи на розгалужену термінологічну базу дисертаційного до-
слідження 3. Василько (згадуються символ, міф, концепт, архетип, 
свідомість, слово-образ, узагальнені риси національної «душі», 
ірраціональні і трансцендентні моменти, ідеографічний аналіз 
тощо),  авторка не зупиняється на важливому питанні взаємозв’язку, 
взаємозалежності та розбіжності в розумінні більшості цих термінів у 
філологічних науках.

Проблема  символічних властивостей мови та мовного знака має ве-  символічних властивостей мови та мовного знака має ве- символічних властивостей мови та мовного знака має ве-
лике значення для лінгвістичних досліджень. Будь-яка спроба вирішення 
даної проблеми дозволяє по-новому поглянути на природу знаковості, 
відкриває перспективу більш глибокого осмислення взаємозв’язку мови 
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і культури. Саме цим питанням присвячена монографія М. Іванова  
[173, с. 176].

Автор не тільки вказує на символічну функцію мови як на її куль-
турно-виражальний  смисловий досвід, але також розглядає опозицію 
штучного і природного в мові, тобто знака і символу, яка виражається в 
розумінні знака як символу і символу як знака і яка повинна бути визна-
на найбільш фундаментальною в науковій антології мови. Враховуючи 
тенденцію останніх десятиліть досліджувати мову в тісному зв’язку з 
культурою, М. Іванов твердить, що ця нова парадигма також означає 
і перехід від знака до символу. Знак і символ, на думку дослідника, 
прагнуть один до одного. Поява мовного знака генетично підготовлена 
еволюцією символу: знак, тобто абстрактна знаковість, стоїть на вершині 
символічної еволюції [173, с. 6-8]. 

М. Іванов пише, що сторічний досвід багатьох гуманітарних дис- Іванов пише, що сторічний досвід багатьох гуманітарних дис-Іванов пише, що сторічний досвід багатьох гуманітарних дис-
циплін у визначенні категорій знака і символу не вивів поки науку на 
вершину розуміння ні того, ні іншого. Зараз наука лише починає зна-
ходити контури цієї проблеми. Знак і символ, як вважає М. Іванов, – це 
одне і те ж; одна і та ж матерія мови. Вираженням цієї єдиної знаковості 
(або знаково- символічної матерії мови) є слово. «Слово єдине в двох 
особах, живе, образно висловлюючись, «подвійним життям», служить 
двом «богам» [173, с. 50]. Однак, зважаючи на те, що єдину реальність 
слова надзвичайно важко уявити, автор монографії  пропонує розгляда- монографії  пропонує розгляда-монографії  пропонує розгляда-  пропонує розгляда- пропонує розгляда-
ти окремо знакове і символічне існування мови. «Мова як теоретичний 
об’єкт відкриває і розвиває в собі формально-знакове матеріальне нача-
ло. Мовний знак або просто знак – це абстрактний знак, представлений 
позадослідно, тобто абсолютно штучно.

Матеріальною основою і вищим вираженням емпіричного об’єкта мо-
вознавства є символ. Символ – це знак, представлений у всій сукупності 
його виражального смислового досвіду, звідки б цей досвід не виходив. 
Символ – це завжди знак, представлений конкретно, феноменологіч-
но, тобто знак, у якому враховані і відображені всі аспекти його буття 
(включаючи дане мовне)» [173, c. 63].

М. Іванов, здійснюючи екскурс в історію вивчення символу, розділив 
дослідників на два табори, де прихильники раціонального розуміння, 
не приймаючи ідеї представників синтетичного пояснення символу, не 
сприймають також і містику символу, яка не може бути прийнята тим, 
хто прагне до його наукового розуміння [173, с. 83-84]. Обидві позиції 
М. Іванов вважає хибними, оскільки його попередники-вчені намагалися 
«визначити буття символу, не визначивши сутності» [173, с. 85]. У сво-3, с. 85]. У сво-, с. 85]. У сво-
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єму підході до вивчення даного феномена автор намагається об’єднати 
раціоналізм, який вважає об’єктивним з наукової точки зору в руслі ідей 
Лосєва про необхідність створення об’єктивної теорії символу, та син-
тетизм, який визнає правомірність містифікації символічного в людині, 
суспільстві, мистецтві, мові [173].

Дослідник вказує на постійну мінливість символу: він кожного разу 
в чомусь не схожий на себе, він увесь час різний, новий, інший. У цьо-
му його сутність і смислове призначення. З іншого боку, неправильно, 
як вважає цей же автор, бачити в символі якийсь «секрет», зрозумілий 
одному і незрозумілий  іншому. У цьому-то й криється основна супе–
речність символу: його смислова зрозумілість, впізнаванність і в той же 
час – смислова «неосяжність», нескінченність [173, с. 93-94].

М. Іванов постійно порівнює знак і символ, намагаючись виділити 
загальне і вказати на принципові відмінності двох понять. При цьому 
заслуговує на увагу наступне: «знак і символ є певною формою (модел-
лю) розуміння людиною світу, кожен з них природним чином розвиває 
деякий порядок моделювання реальності... Знак є певна форма пізнання 
людиною реальності, а символ є певна форма чуттєвого ставлення лю-
дини до реальності» [173, с. 104, 109].

Підтверджує М. Іванов зв’язок метафори та символу, одночасно напо-
лягаючи на тому, що символ не повинен безпосередньо ототожнюватися 
з метафорою.

Нагадаємо: автор намагається віднайти сутність символічного начала. 
Не завжди легко і просто навіть сучасній освіченій людині висловлювати 
свої почуття й емоції, які пов’язані з тими чи іншими подіями в житті. 
Що вже казати про наших пращурів, які знайшли єдино можливий спо-
сіб виражати сильні емоційні переживання за допомогою символічної 
форми. Дійсно, тільки символічно ми можемо сприймати такі феномени, 
як прекрасне і потворне, моральне і ганебне, добре і зле… «Для нас важ-
ливо, – пише М. Іванов, – що людина об’єктивно розуміє своє почуття 
символічно і бачить його не в собі, а в зовнішніх предметах, явищах, 
ситуаціях... Тоді можна припустити, що символ – це соціалізоване, пред-– це соціалізоване, пред- це соціалізоване, пред-
ставлене для зовнішнього користування несвідоме» [173, с. 111-117].

Крім метафори, М. Іванов розглядає й інші знайдені людиною моделі 
символізації: міф, алегорію, художній образ та інші. Тут важливим є таке 
зауваження: «Практично будь-який об’єкт у його чуттєвому розумінні 
суб’єктом може стати моделлю символічного розуміння іншого об’єкта» 
[173, с. 125].

Автор монографії в загальних рисах спробував подати еволюцію 
символу, а також зіставив штучний мовний знак і ряд натуральних 
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символічних форм, визначивши два протилежних пункти на початку і в 
кінці шляху символічної еволюції: з одного боку, це міф, який говорить 
з нами мовою символів, з іншого – мовне значення, яке передається за 
допомогою знаків. Далі проводяться паралелі між міфом і мовним зна-
ченням [172, с. 147-154].

Отже, саме в мові закінчується формальний етап загальної еволюції 
символу. Форма мови є певним абсолютом об’єктивації символічного 
буття, абсолютом символічної форми. У цьому пункті натуральний сим-
вол «вмирає» і «народжується» мовний знак, тобто слово мови. З іншого 
боку, мовний знак, слово може стати символом, і єдиною умовою тако-
го «перетворення» є лише одна функція мовного знака – стилістична. 
«Стиль і є та вища смислова якість, яка робить мовний знак, слово мови 
символом. Він і є власне значення символічного в мові. Будучи вищою 
функціональною якістю знака, стиль розкриває якість самої особистості. 
Певною мірою не буде перебільшенням назвати стиль значенням осо-
бистості у змісті мовного знака» [173, с. 161-173].

Отже, у плані синхронії дослідник-філолог, аналізуючи індивідуаль-
ний стиль письменника або поета, працюючи з конкретним текстом (точ-
ніше, контекстом), описує «зворотний шлях» від знака (тобто мовного 
знака, слова) до символу.

3.5.3. Символ у обрядовому дискурсі

Загальний огляд окремих теорій символу, що з’являлися в науці, по-
чинаючи з античності і до сучасності, зроблено в монографії відомого 
українського фольклориста М. Дмитренка [142, с. 17-29]. Безумовно, 
цей матеріал важливий для симвології в цілому, особливо для вивчення 
фольклорної (у тому числі й обрядової) символіки, яка має свою специ-
фіку і свої особливості. На це конкретно вказує автор згаданого дослі-
дження: особливість фольклорних символів у тому, що вони, по-перше, 
є продуктом міфологічного типу пізнання, яке суттєво відрізняється від 
сучасного світорозуміння і пов’язане з іншою картиною світу. Як наслі-
док, таку картину світу, де символи відіграють роль архаїчних смисло-
вих константів, треба не тільки реконструювати, а й прокоментувати з 
урахуванням особливостей міфопоетичного світосприйняття. По-друге, 
враховуючи здатність символів до трансформації, до нашарувань смис-
лів і значень, треба пам’ятати про розмаїття фольклорних жанрів, «що 
з’являлися неодночасно й відобразили різні етапи народнопоетичного 
світорозуміння та світотворення, своєрідність поетики усних творів, 
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психологію і менталітет, а також локальну специфіку обрядів, звичаїв, 
уявлень тощо» [142, с. 28].

Значною є роль символів в обрядовому дискурсі. На сучасному етапі 
розвитку симвології слід подолати типову, на думку В. Топорова, не-
дооцінку ролі ритуалу і прагнення трактувати його як щось вторинне, 
«несправжнє», зовнішнє, тобто як чисту умовність; а також не варто про-
тиставляти його справжньому, реальному життю або справі [458,  с .  8] .

Можливо, саме в лоні обряду зародився феномен символу, тому що 
в максимальній повноті обряд (ритуал) реалізувався в міфопоетичну 
епоху з характерним для неї типом «світопереживання» через діяльність, 
аналогійну тій, що, на думку первісних людей, виконувалася і при акті 
створення макросвіту. У доісторичний час тільки в символічній формі 
цілого ряду обрядових дій можна було розповісти про минуле в його 
явному чи неявному зв’язку з сьогоденням; саме символи були засобом 
пояснення сьогодення, а іноді і майбутнього. Етимологія слова «об-
ряд» (як і ряд) пов’язана із встановленням закономірної послідовності, 
порядку, і слово це, на думку В. Топорова, слід розуміти як необхідну 
умову для відтворення першоподії (пор.: «Обряд – це лексема, пов’язана 
з дієсловом «влаштувати, впорядкувати»..., похідна від... «ряд, порядок» 
[153, с. 144]).

Для архаїчної свідомості обряд (ритуал) пов’язував тут і тепер з 
там і тоді. Головним при цьому було провести паралель і визначити, 
образом або символом чого є дана подія [458, с. 11-16, 27-28].

Окремий розділ вищезгаданої монографії М. Дмитренка присвяче-
ний вивченню фольклорної символіки в українській науковій традиції в 
минулому і на сучасному етапі [142, с. 28-84].

Тож звернемось до визначення символу в спеціальному 
лексикографічному виданні «Українська фольклористика» (2008 p.), де 
цей феномен описують як образ, що виражає певну ідею традиційними 
словесно-музичними чи обрядово-ритуальними засобами (пор.: 
у лінгвістиці: «На відміну від образу, символ – це образ в аспекті 
знаковості. Символ не тотожний образу» [391, с. 537]).

Символ-образ відрізняється від символу-знака: перший є багатоз-
начний, другий – однозначний. Сформована тисячоліттями традиційна 
фольклорна символіка українців має яскравий національний колорит 
[465, с. 338-339].

Не викликає заперечень думка про очевидний зв’язок символу й об-
разу. Однак слід зауважити, що цей зв’язок має певну специфіку, виявити 
яку допомагають досвід та ідеї О. Потебні як геніального філолога. Він 
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започаткував методологію вивчення образу через лексичне значення 
слова і був переконаний, що «історія літератури повинна все більше і 
більше зближуватися з історією мови, без якої вона так само ненаукова, 
як фізіологія без хімії... У художньому творі є ті ж стихії, що й у слові: 
зміст відповідає поняттю, образ відповідає уявленню, зовнішня форма 
об’єктивує художній образ. Мова у всьому своєму об’ємі і кожному 
окремому слові відповідає мистецтву» [349, с. 165].

Враховуючи сказане вище, вважаємо, що провести тонку грань між 
символом та образом на сучасному етапі розвитку гуманітарних знань 
найдоцільніше в рамках когнітивної філології.

Отже, розуміння символу в фольклорі (у тому числі й у обрядово-
му дискурсі) безпосередньо пов’язане не з поняттям образу взагалі, 
а з архаїчним чуттєвим образом, породженим давнім міфологічним 
типом мислення, що взагалі ледве піддається осмисленню розумовою 
діяльністю сучасної дорослої людини. Як з’ясувалося, у первісної лю-
дини переважали зорові враження. У цих умовах спільність зорових 
вражень зближувала і зрівнювала найрізноманітніші реалії дійсності. Це 
дозволило припустити, що первинною є архаїчна образна категоризація 
дійсності, яка знаходить своє відображення і закріплюється в 
міфологічних метафорах, «де в одному ряду об’єднуються образи не 
схожих об’єктів, а об’єктів, які відповідають одному зоровому відчуттю, 
наприклад, небо – велика людина» [425, с. 27].

Цікаві в цьому плані також ідеї Ф. Уілрайта, який розділив метафори 
на три типи, один із яких він назвав «архетипними символами». Останні, 
на думку дослідника, виникають на основі чуттєвих уявлень, отже, ма-
ють тотожні або дуже подібні значення для більшої частини, якщо не 
для всього людства. Це свідчить про те, що є певна природна подібність 
для більшості людей як у фізичній, так і в психічній будові. Наприклад, 
з урахуванням дії закону про всесвітнє тяжіння землі, у людей склалося 
однакове розуміння понять «верх» і «низ». Однакові також емоції і по-
чуття, пов’язані зі значенням цих слів: вгору підніматися фізично важко, 
отже, і духовне зростання асоціюється з подоланням труднощів [цит. за 
425, с. 36-37].

Підтвердженням достовірності вищевикладеного можуть служити 
відомі загальнонаціональні світоглядні (або архетипні) символи, такі, 
як вогонь, вода, небесні світила, що були характерними не тільки для 
слов’ян, а й для багатьох інших народів.
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Висновки до третього розділу

Зацікавленість феноменом символу сягає часів античності. Протягом 
століть накопичувалися знання і теорії про символ, мінялися підходи, 
ідеї стосовно його розуміння.

Символ досліджували філософи, представники духовенства, культу-
рологи, історики, літературознавці, фольклористи, лінгвісти, соціологи 
та інші представники гуманітарних знань. Сьогодні можна говорити про 
існування різних підходів до розуміння й тумачення феномена символу, в 
тому числі й на національному українському ґрунті . Але незважаючи на 
бажання і прагнення учених проникнути у сутність, зрозуміти природу 
символу, цей феномен не розкривається до кінця.

У зв’язку з цим, актуальною вважаємо ідею виділення в окрему 
галузь знань лінгвосимволічної, яка репрезентує те, що накопичено у 
західноєвропейських, східноєвропейських та американській науках на 
міждисциплінарному рівні щодо символіки і теорії символу.

Конче потрібна чітка систематизація та диференціація багатющого 
теоретичного і практичного матеріалу про символ як феноменологічне 
утворення.

На наш погляд, у першу чергу, ідея зробити внесок у розробку того чи 
іншого питання в межах симвології повинна зацікавити лінгвістів, які з 
часів Гумбольдта розглядають питання взаємодії та взаємозв’язку мови 
і мислення; мови і культури.

Крім необхідності долучитися до створення загальної теорії сим-
волу, філологів могла б зацікавити і проблема дослідження систе-
ми національної символіки в межах того чи іншого дискурсу як у 
традиційній, так і в сучасній культурі українців.

Проблема співвідношення символа і знака у cучасній лінгвістиці вже 
була об’єктом дослідження [173]. Безперечно, ці поняття пов’язані між 
собою, але їх не слід ототожнювати. Наша позиція у цьому питанні така 
ж, як і позиція М. Іванова: знак є вершиною численних трансформацій 
у значенні символу аж до повного їх забуття (зникнення), тобто точ-
кою, де завершується перехід символу в знак. У мові знак є умовним і 
конвенційним утворенням, і він щось позначає. Символ завжди багатоз-
начний, і він не позначає, а виражає емоції, переживання, душевний стан 
людини, що пов’язаний з тим чи іншим предметом або ситуацією. Отже, 
багатозначність символів залежить від тих переживань, які викликають 
у людині прадавні стрижневі архетипи: життя / смерть; свій / чужий; 
чоловіче начало / жіноче начало тощо.
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Вважаємо, що потенційно в кожній лексемі у мові закладено 
символічне значення, і воно дорівнює нулю. При певних обставинах, 
під впливом тих чи інших екстралінгвістичних факторів символічне 
значення в слові може розвитися до певної, теоретично необмеженої 
кількості. Символізація лексем – це продукт мисленнєвої діяльності да-
леких предків, які сприймали світ за основним правилом міфологічної 
свідомості: все в усьому. На сучасному рівні розвитку мисленнєвої 
діяльності, коли картина світу у носіїв тієї чи іншої мови не має нічого 
спільного із наївною картиною світу предків, символічні значення 
предметів, дій або слів є невідомими, отже, не викликають ані емоцій, 
ані асоціацій.

Як відомо, мова є знаковою системою, культура ж розмовляє з лю-
диною мовою символів. Вивченню рідної мови в системі освіти зараз 
приділяється певна увага, але ж без знання специфіки національної  
символічної системи людині майже неможливо самостійно проникати 
в інформаційний простір рідної культури, зокрема традиційної, яка так 
само, як і мова, не успадковується. А без фундаменту, яким є традиційна 
культура українського народу, важко виховувати національну гідність і 
гордість за країну, в якій ми живемо.

Представлене дослідження через мову символів дає можливість от-
римати уявлення про фрагмент картини світу українців, що закарбований 
у обрядовому дискурсі нашого народу.

Дослідження в галузі когнітивної філології дозволяють стверджувати, 
що фундаментом українських календарних і сімейних обрядів є система 
обрядових символів, яка ґрунтується на архаїчних чуттєвих образах, 
але жодний фольклорний або обрядовий символ не слід ототожнювати 
з тим чи іншим образом у сучасному розумінні. Первісні, архаїчні об-
рази лежать в основі «міфологічної метафори», у лоні якої в процесі 
еволюції архаїчного світорозуміння зародилися спочатку архетипні 
символи, а потім, у результаті численних трансформацій, склалася і 
система специфічних національних символів. Отже, символ не слід ото-
тожнювати ані з образом, ані з метафорою в сучасному розумінні, хоча 
далека генетична спорідненість цих понять очевидна.

Ритуали, обряди і обрядові символи допомогли вижити людині в 
доісторичні часи. Коли життя залежало від ризикованого полювання, 
величезної кількості непередбачуваних несприятливих випадків і подій, 
емоційному стану людини не дозволено було виходити з певних меж. 
Ось чому виробилася техніка проведення ритуалів, яка була необхідна 
для пом’якшення стресу; така техніка не тільки вкоренилася, але й 
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постійно вдосконалювалася. Зрозуміло, що для предків природні явища 
були настільки нездоланні, що здавалися безліччю надприродних сил: 
хороших і поганих, добрих і злих. У результаті виникали різні символічні 
образи божественного, кожен з яких забезпечувався відповідною риту-
альною технікою і власною формою культу. Під час обряду або риту-
алу його учасники контактували з надприродними силами і робили їх 
більш ефективними... За допомогою ритуальних дій долалося безсилля 
перед смертю, безпліддям, хворобами, а також досягалася стабільність 
і рівновага в суспільстві. За допомогою символів в обрядовому дискурсі 
людська енергія спрямовувалася на об’єднання суспільства і давала лю-
дям можливість долати кризові ситуації, переборювати страхи, вірити 
у майбутнє.

Конкретними ритуалами в обряді предки не тільки підтримували 
необхідний порядок подій у родині й захищалися від злих духів, обрядові 
дії були також пов’язані з конкретними «правильними» емоціями, що 
так само були регламентовані (наприклад, заборонялося довго, особли-
во вночі, плакати за небіжчиком, бо ця дія заважала душі померлого 
відлітати у вирій). Кожний обряд був особливою школою виховання 
почуттів у межах сім’ї-роду. Людина минулого вірила у наявність са-
крального, переваги духовного життя, ці норми підтримувались, засво-
ювались і передавались із покоління в покоління у межах обрядового 
дискурсу, в тому числі й мовою символів.
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4. Символічний простір у родинній та календарній 
обрядовості

4.1. Зародження дихотомії «чоловік / жінка» та пов’язана із цією 
дихотомією символіка

У віруваннях прадавніх людей творення Всесвіту або космогонічний 
міф віддзеркалює те, що відбувалося в людському житті. Така аналогія 
зафіксована дослідниками українських народних звичаїв. Зокрема, 
І. Нечуй-Левицький так пояснював зв’язок між людським життям і 
космогонією: «По усних народних творах можна гадати, що український 
народ переніс з землі на небо форму сімейного побуту...». Дослідник 
вважав, що при народженні Всесвіту стоять Вогонь і Вода, як чоловік і 
жінка при народженні мікрокосму – людини: «На думку про сотворіння 
людського тіла з дерева, а людської душі з огню навело людей небесне 
з’явище грому і блискавки в літніх хмарах, звідкіль розвивається початок 
життя в природі, де в небесному мировому дереві життя, в хмарах 
запалюється свічка мирового життя і божественна іскра-блискавка... Тут 
ми бачимо ту саму ідею про початок мирового життя, як і про початок 
людського життя: блискавка б’є в хмару і викрешує з неї іскру світового 
життя» [315, с. 7, 132-133].

Отже, символіка чоловічого і жіночого начала, що лежить в основі 
творення сім’ї, в обрядовому дискурсі тісно пов’язана з небесними сві-
тилами – Сонцем та Місяцем, а також земними стихіями вогню, води, 
землі.

Дихотомія жіночого і чоловічого начал – одна з основоположних і, 
з іншого боку, пов’язана з дихотомією життя та смерті, що символічно 
закріпилося в різних обрядових текстах. Важливою є когнітивна природа 
таких вербальних символів. Тут маємо на увазі ті уявлення про живі й 
неживі предмети, що позначалися символічним словом, і це зафіксовано 
в обрядових текстах. Магією слова в давні часи впливали на надприродні 
сили, пророчили сімейне щастя-долю, здоров’я, багатство та добробут; 
врегульовували порушений внаслідок найважливіших подій у сім’ї по-
рядок, захищалися від злих, руйнівних сил.

Короткі словесні формули супроводжували конкретні дії землеробів 
у календарних обрядах слов’ян. Такі тексти наповнювались продуку-’ян. Такі тексти наповнювались продуку-ян. Такі тексти наповнювались продуку-
ючою семантикою, спрямованою на забезпечення високого врожаю. 
Коли сіяли льон, жінки та дівчата розпускали волосся й промовляли: 
«щоб кудлатий, хороший, довгий такий був» [471, с. 291]. Впливати на 
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врожай, який народжувала земля-мати, могли тільки жінки своїми діями 
і словами. Збираючись на вечорниці, вони завжди співали й випивали за 
врожай на нивах: Ой випиймо, родино, щоб нам жито родило, і житеч-
ко, і овес: щоб зобрався род увесь; і пшениця, і ячмінь, щоб нам жити 
смачній! [275, с. 53].

Тексти, що промовлялися жінками на городі, вважалися магічними, 
захищали врожай від шкідливих птахів і тварин. Щоб горобці не знищу-
вали врожай соняшників та інших рослин, їх садили або сіяли до схід 
сонця чи вже після заходу. Коли ставало зовсім темно, жінки вдавались 
до магії захисних дій і слів: після сівби вони роздягались, тричі оббігали 
свої грядки, промовляючи: «Як не може по світу голе ходити, щоб так 
не могли горобці моїх соняшників пити!». При цьому бажано, щоб у 
руках була паляниця-забудько (хліб чорного кольору, який забули у печі, 
і він сильно підгорів). Така паляниця прогнозувала спіле насіння, що 
заповнювало соняшник всередині.

М. Максимович, описавши такий ритуал, провів паралель між цими 
символічними діями і прадавньою традицією захищати громаду від 
епідемій, коли жінки та дівчата  плугом орали землю навкруги свого 
села [275, с. 59].

Віра в те, що жінки магічними діями і словами можуть впливати на 
врожай, дуже давня і збережена у традиційній культурі всіх слов’ян. 
Українці використовували словесні магічні формули для підвищення й 
захисту врожаю маку, огірків, капусти тощо. Наприклад: Край долини 
мак, мак; край широкой мак, мак – мак чистий, головистий: головочки, 
як ріпочки: молодиї молодочки завивали головочки. Буде мак тут! Буде 
мак тут! [275, с. 29-30]; Як густо цей пояс в’язався, щоб так і мої 
огурки густо в’язались у пуп’янки в огудині [275, с. 60]; Дай же, Боже, 
час добрий! Щоб моя капусточка приймалась і в головки складалась! …
Щоб моя капусточка була із кореня коренистая, а із листу головистая! 
…Щоб не росла високо, а росла широко! Після цих слів і ряду симво-
лічних дій, що супроводжували посадку капусти, на початку грядки 
господиня ставила великий горщик догори дном, який зовні нагадував 
великий качан капусти, на горщик клала камінь, зверху – білу хустку, 
«щоб капуста була туга, як камінець, головата, як горщок, а біла, як 
платок!» [275, с. 60-61].

Такі символічні дії та словесні формули пов’язані з імітативною 
магією, якою, як вважалося в давнину, володіли тільки жінки, бо у них 
була спільна із землею функція – здатність народжувати. Земля-мати 
народжує врожай, отже, жінка може впливати на його якість.
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Для словесних магічних формул, що супроводжували дії селян на 
городі та у полі, характерними були форми наказового способу, порівнян-
ня, прохання, звертання до Бога. Останні з’являються після прийняття 
християнства, коли люди зрозуміли, що зміни у природі й гарний урожай 
в основному залежать від Бога, а людина здатна обрядодіями тільки до-
помагати божественному началу.

З часом до символічних дій і слів, які виконували жінки, стали до-
лучатися й чоловіки, бо вони орали землю, сіяли зерно, наприклад, 
хазяїн виливав першу чарку на жнивовий вінок і говорив: Треба жито 
полити, щоб родило; господарі в Болгарії під час оранки робили перерву, 
мили руки над свіжою смугою зораної землі і, повертаючись до сонця, 
хрестилися та зверталися до Бога: Господи, поможи… Потім котили ко-
ровай по землі, яку треба було зорати, і просили послати гарний урожай  
[471, с. 283].

Добробут кожної сім’ї залежав від урожаю, який возвеличували і про 
який співали в колядках і щедрівках, у веснянках-гаївках, купальських 
піснях, у родинних та весільних обрядових піснях. Великою урочистістю 
в українців було свято Першої борозни, а зерно, що потрапляло у землю 
і оживало, символізувало зв’язок життя і смерті.

Обряди, як відомо, породжені вірою в існування двох світів: живих 
і мертвих, «свого» і «чужого»; а відтак – необхідністю допомогти здій-
снити лімінальним особам (зокрема, новонародженому, померлому, на-
реченій) небезпечний перехід між цими світами [465, с. 329].

Бінарні опозиції повною мірою реалізуються саме в обрядових тек-
стах, які використовуються в ритуалах переходу [205]. Зв’язки проти-5]. Зв’язки проти-]. Зв’язки проти-
ставлень бінарних опозицій глибоко сакральні і виявляються, у першу 
чергу, в обрядах, які виконуються в «межову» пору життя людини. Різ-
новиди протиставлень: «свій / чужий», «говорити / мовчати», «веселий 
/ сумний», «світло / темрява» тощо – це способи кодування основного 
змісту дихотомії «життя / смерть» [205, с. 22].

Дослідники виділяли ритуальні дії, що пов’язані з поховальним обря-’язані з поховальним обря-язані з поховальним обря-
дом, майже на всіх святах календарного циклу. Рік починався з березня. 
Свято Великого Дня, що після прийняття християнства отримало назву 
Великодня, у прадавні часи являло собою систему весняних свят, коли 
праукраїнці святкували перемогу життя, що асоціювалося з весною та 
літом, над смертю, яку уособлювали в образі зими. Вірили, що в цей 
день в антропоморфній природі все оживало. Християнство зберегло ані-
містичний погляд на природу, що був глибоко укорінений у віруваннях 
пращурів, і весна стала символом воскресіння. В той же час, з дохрис-
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тиянської доби зберігся цілий ряд свят, пов’язаних з культом покійників. 
Дихотомію життя / смерть ілюструє, зокрема, й дуже давній звичай 
оборювання села, коли жіноча громада в певний весняний день на чолі з 
найстаршою шанованою бабусею-повитухою з плугом обходила навколо 
села, захищаючи жителів від смерті та хвороб [192, с. 5-6, 231].

На Масляну розривали, ховали на полях опудало-ляльку, що сим-
волізувало смерть зими і водночас сприяло родючості землі. Троїцькі 
свята символізує зрубане деревце, частіше – береза, яку, за аналогією з 
опудалом на Масляну, виносили в поле, розривали й розкидали по землі. 
В Україні уламками цього свята вважається дівоча гра «горю-дубом» або 
«горю-пнем» [275, с. 70].

Іноді троїцьку берізку топили у річці, що символізувало забезпечення 
водою (вологою) майбутнього врожаю. На Русальному тижні прово-
джали русалок  за село у поля, а також ховали у житньому полі ляльку, 
одягнену в біле.

У купальському обряді був ритуал, коли дівчата прикрашали гілку 
квітами, встромляли її в землю, ходили навкруги з жалісними піснями, 
називаючи гілку Купайло, а потім парубки кидались на деревце і розри-
вали його так само, як і ляльку на Масляну [358, с. 98]. В Україні про-
тягом обряду Івана Купального виготовляли з соломи ляльок чи опудало, 
щоб після оплакування спалити або кинути у річку: «У давнину в кінці 
цього дня завершували купальське грище потопленням Купала та Ма-
рени…» [275, с. 122].

Обрядовим вважається й поховання Костроми (або Кострубоньки) у 
перший понеділок Петрівки. Іноді цей ритуал виконували на Русальному 
тижні чи вже на Івана Купала. У ХІХ ст. такі ритуальні дії майже зни-
кли або залишалися як дитяча гра. В. Пропп припускає, що поховання 
солом’яної ляльки чоловічої або жіночої статі в різні пори року симво-
лізувало опускання зерна у землю [358, с. 103].

Іншу точку зору щодо ритуалу поховання Костроми (Кострубонь-
ки) наводить М. Максимович. Народознавець вважав, що, по-перше, 
просторічне лайливе слово коструб, що означає нечесу, кудлая, від якого 
утворились імена Кострома й Кострубонька – це український міфічний 
Весняк, який уявлявся зі скуйовдженою головою; по-друге, Кострубонь-Кострубонь-
ко, який оживає на початку весни і якого ховають у кінці, є сама весна, 
уособлена в образі чоловіка [275, с. 83].

Кострубонько міг бути й лялькою жіночої статі, яку називали різними 
іменами, у тому числі й Кострома [529].

Над лялькою по-різному голосили, чергуючи сумний та веселий 
наспів: Помер, помер Кострубонько, сивий милий голубонько... Ожив, 
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ожив наш Кострубонько, ожив, ожив наш голубонько [275, с. 82]. 
Контекст чітко демонструє тісний зв’язок смерті з відродженням і по-
дальшим життям.

Ляльок із соломи чи опудало спалювали в різні пори року або роз-
ривали й розкидали на полях чи городах, починаючи зі свята зимового 
сонцевороту і закінчуючи днями літнього сонцестояння. Можна припус-
тити, що такі дії символізували вічний коловорот життя і смерті.

У росіян під час весняних ігор-свят Кострому грала одна з дівчат. Іно-
ді ховали не Кострому, а ляльку на ім’я Ярило, але ритуали були тотожні. 
В Україні побутувала  дитяча гра, в якій ховали Кострубоньку: по ходу 
гри діти імітували всі етапи сівби. В кінці гри хлопчик або дівчинка, які 
виконували роль Кострубоньки, символічно вмирали, а інші діти кидали 
їх у найближчу канаву чи рів [358, с. 105].

Отже, символіка календарних обрядів, що пов’язана з похованням і 
відродженням, мала на меті вплинути на божества у природі, щоб через 
символічну смерть вони відродились у новому врожаї. Синкретичним 
символом цього процесу було зерно, яке відроджувалось у землі і на-
бувало різного символічного значення в усіх обрядах.

Символіка обрядів своїм корінням сягає сивої давнини, коли людина 
ідеалізувала поняття природи. А коли у свідомості предків закріпилася 
дихотомія «природа / людина», то це призвело до зародження перших 
культових вірувань [434, с. 41].

Об’єднавшись, первісні люди змогли вижити в суворих умовах. Важ-
ливу роль при цьому зіграли «колективні уявлення», нав’язувані членам 
соціальної  групи, у тому числі й під час різних ритуалів та обрядів. В 
основі таких уявлень завжди була концепція трансцендентального поряд-
ку, що перебуває поза сферою існування людини і суспільства. Інакше 
кажучи, визнання позаземного священного порядку було тісно пов’язане 
з прагненням встановити і підтримувати добрі стосунки зі вселенським 
порядком у вигляді ритуалів. Так налагоджувалися ефективні зв’язки з 
джерелом життя, достатку й добробуту.

Історики й археологи визнають, що життя первісної людини протягом 
багатьох століть з колиски і до могили, при зміні пір року, особливо на 
початку нового року, було пов’язане з надприродними силами, які, як 
вважалося, керували людськими долями. Так, наприклад, уже в палеоліті 
емоції і прагнення підпорядковувалися забезпеченню запасу продоволь-
ства, концентрувалися навколо народження і смерті. Культи виникали 
саме у зв’язку з небезпечними явищами і сприяли чіткому вираженню 
найбільш нагальних потреб у будь-якій напруженій ситуації, яка здатна 
спровокувати серйозні наслідки [139, с. 224].
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Дослідники припускають, що в далеких предків чоловіче начало не 
розцінювалося як джерело житттєпороджуючої енергії, а уявлення про 
батьківство в ті часи просто не існувало, тим не менш вважалося, що 
чоловіча фізична і сексуальна сила магічним чином перетворює про-
дуктивні здібності жінки. В епоху неоліту, зауважує М. Гімбутас, між 
чоловічою і жіночою статтю не було дихотомії, а було уявлення, що їх 
злиття виробляє енергію, необхідну для примноження життєвих сил при-
роди. Автор виділяє п’ять найдавніших категорій чоловічих божеств, але 
вони не відносяться ні до домашніх, ні до храмових божеств. Виняток 
становить фалічний бог, чиї зображення чергуються із зображеннями змії 
або Богині-змії. Відсутність чоловічих божеств у святилищах і житлах 
пояснюється тим, що вони асоціювалися з дикою природою і рослин-
ністю. Ймовірно, їх культ мав місце на лоні природи, а потім від нього 
практично нічого не залишилося. Вказівки на існування священного 
шлюбу – зображення пар, які обнімаються, М. Гімбутас датує епохою 
раннього неоліту [106, с. 272-273].

Можливо, як припускають учені-історики, у давнину існував культ 
життя: головним тут був ритуальний танець чоловіків і жінок, які, як 
вважалося, керували загадковими процесами народження і відтворення 
як людини, так і тварин. Згаданий ритуал виконували не тільки для того, 
щоб повернути в цей світ померлих або допомогти людям плодитися, 
але його також використовували в епоху мадлен для збільшення плодо-збільшення плодо-більшення плодо-
витості диких тварин, що було життєво необхідним для мисливців. Тоді 
ж існували так звані обряди родючості, коли жінки оточували символ 
чоловіка, щоб полегшити процес відтворення, який вони розуміли 
вельми спрощено. Стосовно батьківства в примітивному суспільстві ви-
никала деяка невпевненість, тоді як щодо матері сумнівів не було. Тому 
саме жінка і її дітородні органи стали символами продовження роду, а 
її партнер-чоловік, мабуть, був певним додатковим елементом, тому що 
його функція в процесі зачаття і народження була менш очевидною і 
зрозумілою [39, с. 143, 146-147].

Зародження поняття бінарності проаналізував В. Таранець [435, с. 97-
106; 436]. Давня людина, вважає науковець, поступово створювала свій 
світ, мікрокосм, виділяючи його як окрему частину з «хаосу», тобто з 
непізнаного світу – макрокосму. У міфах різних народів чітко простежу-
ється розуміння зародження світу як чогось хаотичного, цілого й непо-
дільного, що потім розпадається на частини як двоїсті протиставлення. 
Ймовірно, первісна людина сприймала світ у вигляді цілісного образу, 
в якому потенційно була присутня бінарна  опозиція цілого і частини, 
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що згодом виділилися з єдиного образу. У такому ж напрямі відбувалося 
зародження давніх слів, семантика яких ґрунтувалася на двоїстих проти-
ставленнях. Цю думку В. Таранець доводить, розглядаючи етимологію 
конкретних слів, у тому числі лексеми «людина», розщеплення якої на 
дві частини з протиставленням «чоловік / жінка» чітко проявляється в 
індоєвропейських мовах. Науковець зазначає, що «в ті давні часи по-
няття «людина» не мало того узагальнюючого родового значення, як у 
сучасних мовах, а існувало в конкретних різновидах як людина-мати, 
людина-мисливець, людина-воїн та інше... Мисленнєве розщеплення 
поняття «людина» передбачало зародження, перш за все, одного із членів 
бінарної опозиції. Спостереження лінгвістів показують, що в протистав-
ленні «чоловік / жінка» первинною була назва жінки як більш значущої 
для того часу людини в родовому колективі» [435, с. 104].

Зрозуміло, що будь-яка дихотомія – це результат еволюції мисленнє-
вої діяльності людини, і свідомість розвивалася за принципом дедукції: 
від загального – «людина» – до конкретного поняття «жінка», а пізніше 
виділилась і друга частина дихотомії – «чоловік».

Нагадаємо, що творення Всесвіту в уявленні предків було прообразом 
сім’ї, в якій «ясен Панич – Сонце», «Світла Панна – Місяць», а «дрібнії 
Звіздочки» – то їхнії діточки. У небесній сім’ї були: батько – Пан Гос-
подар (Місяць часто змішується з Паном Господарем); мати – богиня 
Сонце; богиня Зоря – панна, дочка... [315, с. 13-15]. Частіше хазяїн дому 
з’являється в образі місяця, дружина – в образі сонця, діти – це зірочки. 
Є припущення, що сонце-жінка – образ загальноіндоєвропейський (відо-
мий слов’янам, балтам, германцям, індійцям, хеттам), і він, очевидно, є 
давнішим, ніж сонячні боги-чоловіки [288, с. 52].

Дослідники-лінгвісти, які звернули увагу на генетичну спо-
рідненість назв сонця і місяця у германських і слов’янських мовах  
[437, с. 67-72], зробили цікаве припущення. Наприклад, у статті В. Та-
ранця «Про генетичну спорідненість назв Сонця і Місяця у мовах (на 
матеріалі слов’янських та германських мов)» зазначається, що Сонце, 
Місяць і Зорю ріднить те, що вони дають людям світло. Велика спорід-
неність трьох світил дозволяє розглядати їх як такі, що могли замінити 
одне одного. Іноді – і це підтверджують тексти – Сонце виступало в 
образі Місяця, виражаючи також час: «Сонце зайшло – ми ще жнемо, 
при місяці снопи носимо...». Вислови «сонце над вербами, сонечко за 
кущем», «сонце западає» свідчать про те, що час виражається за допо-
могою просторових відносин, які є первинними. Саме з них, а також у 
результаті переосмислення циклічних процесів з’явилося сучасне ро-
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зуміння лінійності часу. Проте ріднить Сонце із Зорями та Місяцем не 
тільки час, який вони позначають, а й те, що вони дають людям світло.

Щодо часу появи такого світорозуміння, то це був досить далекий 
період у житті слов’ян, коли в їх свідомості предмети чи явища існували 
в тернарних опозиціях, які зародилися у час переходу від матріархату до 
патріархату. В. Таранець наголошує і на тотожності Місяця і Сонця, що 
виступають «як «очі» одного єства»; але найцікавішим є те, що автор у 
результаті етимологічних розвідок дійшов висновку, що наймення Сонця 
було генетично вторинним по відношенню до назви Місяця. Вторинність 
назви Сонця у парі ‘місяць / сонце’ послугувала зародженню імені у 
сенсі ‘той, що супроводжує’ або ‘разом з (місяцем)’.

Враховуючи, що місяць як світило долає темряву, яка асоціювалася 
зі смертю, можна припустити, що його світло є сильнішим за сонячне 
сяйво. Водночас Сонце і Місяць є споконвічними символами чоловічого і 
жіночого начала. Народжує, дає життя, тобто долає смерть, тільки жінка, 
чия роль в епоху матріархату вважалася більш значущою. Можна при-
пустити, що фольклорні тексти, в яких Місяць символізує жіноче начало 
у творенні Всесвіту (за аналогією із творенням сім’ї), віддзеркалюють 
відгомін прадавніх часів матріархату, і цей символ є давнішим. Тексти 
колядок зберігають обидва варіанти символізації: ... Та й винесли птахи 
Золотий Камінчик, став із того каменю Ясен Панич-Сонце... Ще пірну-
ли птахи в світові глибини, та й винесли птахи Світел-Срібен Камінь, 
стала з того каменю Світла Панна Місяць [310, с. 4].

З часом встановлюється інша ієрархія залежності, коли Місяць по-
чав виконувати роль чоловіка-господаря в сім’ї. Це свідчить про зміну 
матріархату патріархатом. У тексті колядки читаємо: …В першім віконци 
– ясний місяц, в другім віконци – ясне сонце, в третім віконци – ясни зорі. 
Не єсть же то ясний місяц, єсть же то пан господар, не єсть же то 
ясне сонце, – єсть же то жона єго, не єсть же то ясни зорі, – єсть же 
то дітки єго [467, с. 120-121].

Але в обрядових текстах, які дійшли до наших часів, немає чіткого 
розмежування, що Місяць – це чоловік-господар, а Сонце – жінка. На-
приклад, у весільних піснях збереглися і такі тексти: ...Молода Марися 
за стіл зайшла зо своїми друженьками, як місяць  со звіздоньками... 
[467, с. 194]; Розпалилася червоная малина, стоячи у лузі перед ясним 
сонечком... Розплакалася Марисенька, стоячи у світлонци перед своїм 
батеньком...[467, с. 197-198].

Такі контексти свідчать про те, що ідеї патріархату не здобули оста-
точної перемоги.
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Сімейна обрядовість має багато спільного з обрядами календарними 
[541]. Там так само зберігаються антропоморфні персонажі, що можуть 
бути і чоловічої, і жіночої статі. Яскравим прикладом є Кострубонько 
(Кострома). Таке, з точки зору сучасної логіки, нечітке розмежування 
чоловічого і жіночого начала у обрядових текстах пояснюється кількома 
причинами: по-перше, дією формули «все у всьому»; по-друге, відго-
моном матріархату, який відчувався не одне століття, про що й свідчить 
обрядовий дискурс.

4.2. Символіка вогню і води

В усіх обрядах наявна символіка вогню і води, але прадавнє значення 
цих стихій як чоловічого і жіночого начала не завжди прозоре. За народ-
ними віруваннями, «оберігає людину не лише живий вогонь, але і його 
символи, що з’явилися набагато пізніше за язичницьке божество вогню. 
Такими вважають хрест, сіль, часник, віск, вуглину... Таку ж символіку 
має і червоний колір – колір вогню і сонця...» [469, с. 49].

Пушучм про історію появи вогню Степан Килимник згадував про 
стоянки первісних людей – синатропа та неандертальця, де в результаті 
археологічних розкопок знайшли залишки природного вогню. «Здо-
бувати ж вогонь людина навчилася значно пізніше (пор. у О. Потебні: 
«Первісний спосіб здобування вогню був підказаний самою природою» 
[351, с. 405]); є думка, що штучне здобування вогню належить до старої, 
кам’яної доби; у новій камяній добі (неоліті) вогонь уже використовувся 
ширше. У кожній печері, пізніше штучній печері-хаті, зберігався вогонь, 
що носив назву «очаг». Очаги в ту пору були священні. Коли очаг по-
гасне – то було велике, не до описання горе, подібне смерті» [192, с. 75].

Культ Сонця, що «вийшов із культу світла чи вогню» [437, с. 67], був 
найдавнішим у наших предків, і з часом у міфологочній свідомості пер-
вісних людей стійкою стала формула: «бог-вогонь – бог-Сонце». Нагада-
ємо, що основним принципом архаїчної свідомості був принцип аналогії. 
Отже, бог-Сонце, як і всі інші божества, жили і виконували обов’язки 
за аналогією і зразком з членами найдавніших об’єднань людей, якими 
були, перш за все, сім’я, потім – община і плем’я.

З текстів колядок та щедрівок ми дізнаємось про сім’ю небесних сві-
тил, в якій пан Господар – давній та найстарший бог світла; бог Сварог, 
батько Дажбога [315, с. 16].

Зима і смерть у віруваннях різних народів були синонімами. Їх ото-
тожнювали і уявляли у вигляді старої злої кістлявої баби, перемогти 
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яку міг вогонь, що і став символом сонця. Майже у всіх народів дуже 
давньою вважається традиція різати, рвати, пиляти і спалювати ляльку, 
що символізувала зиму-смерть. На теренах України цей обряд виглядав 
так: на початку весни по вулицях і полях з піснями носили опудало 
Мари (Марени) у жіночому одязі. Потім ставили його на підвищенні і 
запалювали, танцюючи і закликаючи весну. Росіяни запалювали вогні і 
святкували смерть Морани на Масляну [17, с. 134].

Весна (Жива) у християнстві асоціювалася з Воскресінням Христо-і асоціювалася з Воскресінням Христо-
вим. Важалося, що богиня Весна розпалює вогонь небесної грози, що 
жене демонів зими-смерті, виводить із полону сонце, під дією променів 
якого тане царство зими. Вогнища, що розпалювали люди у цей час 
на землі, допомагали подолати смерть, а свічки, які традиційно несли 
з церкви у Чистий четвер і на Великдень, вважалися найсильнішими 
оберегами [17, с. 138-139].

Як зазначає О. Потебня [351, с. 9], значення божества вогню для 
слов’ян збережено у багатьох лексемах: голод і спрага; бажання і ко-
хання; радість, печаль і гнів – в уявленнях предків були пов’язані з вог-
нем. Доказом етимологічної спорідненості слів голод – спрага можуть 
бути українські слова: питомий, що споріднене зі старослов’янським 
питомыи у значенні «той, якого годують; відгодований»; питати (рос. 
питать) споріднене зі старослов’янським питати, питети – «годува-
ти»; з аналогічною формою в грецькій мові, що означає «їм» і «п’ю» 
[153, с. 378, 380].

Українське бажати споріднене з лексемою багаття; кохання 
пов’язано з бажанням; печаль – з піччю; журба має постійний епітет 
пекуча. Саме в українських обрядових піснях зближуються лексеми жар 
і жаль [351, с. 10, 18]: – Вигортай, мати, жар, жар, буде тобі дочки 
жаль, жаль. – Кидаю піч і дрова, оставайся здорова! [467, с. 344].

Про кохання, що спалює, про гарячу любов говориться у прислів’ях 
та приказках багатьох народів (пор.: «Любов не пожежа: займеться, 
не потушиш»); у Вергілія в «Енеїді» цариця Карфагену Дідона визнає 
кохання як полум’я, і цей вислів став крилатим: Agnosco / veteris vestigia 
flammae [236, с. 553].

І. Котляревський описав вогонь кохання Дідони до Енея у прямому 
значенні: Кругом костер той запаливши, зо всей одежі роздяглась, в 
огонь лахміття все зложивши, сама в огні тім простяглась. Вкруг неї 
полум’я палало… Енея так вона любила, що аж сама себе спалила… 
[226, с. 30].

О. Потебня приділив особливу увагу купальським вогням у кален-
дарних обрядах слов’ян.
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Зіставивши різні версії, дослідник вважав, що в цьому ритуалі на 
вогнищах спалювали в антропоморфному образі смерть і все, що з 
нею асоціювалося у свідомості предків. Стрибали через вогонь з цією 
ж метою: звільнитися від хвороб, очиститися від усього ворожого для 
життя людини. Щоб діти були здорові, матері також переносили їх че-
рез вогонь. Захисну символічну силу в ніч на Купала набувало все, що 
люди ототожнювали з вогнем, зокрема, кропива і папороть. Їх клали на 
підвіконня, пороги, у стійла худоби, щоб ці рослини захищали від відьм 
та вовкулаків.

О. Потебня пояснював прадавні асоціації у людей особливостями 
світосприйняття: все, що було далеко від людини, зокрема, на небі: па-
лаюче сонце, ясний місяць, зоря, зірки, блискавка – нагадувало вогонь, 
який люди навчилися здобувати [351, с. 398-410].

Символіка вогню у календарних і сімейних обрядових піснях широ-
ко представлена небесними світилами: Три місяці ясних – три молодці 
красних. Купало! Грало сонечко на Івана. Три зіроньки ясних – три ді-
воньки красних. Купало! Грало сонечко на Івана… [96, с. 417]; Слала 
зоря да до місяця: – Ой місяцю, мій товаришу, не виходь же ти раній 
мене, ізійдемо обоє разом, освітимо небо і землю… Слала Марусенька 
до Василька: – Ой Васильку, мій суджений, не сади посаду раній мене, 
обсядемо обоє разом, звеселимо два двори разом… [467, с. 236]; Мати 
Марусеньку родила, місяцем обгородила, сонечком підперезала, до све-
корка випроводжала [467, с. 343]; Поглянь, Ганочко, в віконце, стоїть 
Іванко, як сонце [276, с. 108].

Одним із багатьох дослідників, хто описав особливості обрядових дій 
на Івана Купала в Україні, був О. Воропай [96]. Головними атрибутами 
свята були опудала Марени і Купала, що по-різному готувалися в різних 
місцевостях нашої країни. Але їх обов’язково спалювали як таких, що 
втілювали в собі всі негативні й небезпечні для людини сили. Одні стри-
бали через вогонь, інші – співали: Ой, на горі, на горі, там горіли вогні. 
То ж не вогні горять, то дівоньки ходять, білу лозу ложать…  Коли б 
же я знала, хто на неї ляже, постелила б йому перину під боки, подушку 
в головки [96, с. 412]. З контексту пісні очевидно, що в календарному 
обряді присутні шлюбні мотиви, які закріпилися і в символічних діях.

Дівчата й хлопці стрибали через вогонь і поодинці, і парами, взяв-
шись за руки. Якщо вдавалося перескочити і не розірвати руки, то це 
означало, що вони одружаться. Біля вогню дівчата співали: Ой, не стій, 
вербо, над водою, та не пускай зілля по Дунаю… Стань собі, вербо, на 
риночку, у крищатому барвіночку, в запашному васильочку [96, с. 413]. 
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Тут шлюбні мотиви представлені традиційними символами: верби-ді-
вчини та шлюбним віночком.

Вінок – обов’язковий предметний символ сонця майже в усіх об-’язковий предметний символ сонця майже в усіх об-язковий предметний символ сонця майже в усіх об-
рядах. Як колесо, що запалювали і котили з гори на весняні свята, було 
прообразом сонця, так само і віночок, що символізував сонце, котився 
по полю або сяяв на голові нареченої: Ой котився віночок по полю. Й а 
просився господара в стодолу.  Візьми, мене, господару, в стодолу. Бо 
вже мені докучило на полю. Ой бо вже я дощику напився, од ясного со-
нічка похилився [495, с. 176]; Чи вогонь горить, а чи полум’я палає? Чи 
на Ганнусі золотий вінець сіяє? Не вогонь горить, ані полум’я палає, – 
то на Ганнусі золотий вінець сіяє [330, с. 43].

Символіка вінка із значенням сонця у купальських піснях переходила 
на рослини, які, в свою чергу, мали символічне значення закоханих: Ой 
котив яворонько ялину через круту гору в долину. Ой цілував козаченько 
дівчину через плеченько в личенько: – Ой моя дівчинонько-серденько  
[495, с. 93]. Сонце, що грає на небі, на весіллі символізувало молоду: У 
неділю рано там сонечко грало; виражала мати дочку в чужу сторі-
ночку [495, с. 81].

У колискових піснях мати завжди бажала й пророкувала щасливе 
майбутнє життя своєї дитини, символом якого була доля у віночку: Ой 
люля, люля, дитина в повиточку, щоб тобі була долийка у віночку… Ой 
щоб ти спало та й нігди не плакало, ой щоб ти росло та й горя не знало 
[214, с. 70].

Віночок-сонце у купальському обряді символізував дівчину, яка мрі-
яла про весілля. Коли темніло, дівчата тікали від хлопців, діставали з-за 
пазухи свічки, запалювали їх, встромляли у вінки і пускали на воду – так 
ворожили «на долю»: якщо вінок пливе добре і свічка горить, то дівка 
заміж піде; якщо вінок крутиться на місці – ще дівуватиме; якщо вінок 
відпливе далеко і пристане до берега, вважалося, що саме туди дівчина 
піде заміж. Часто хлопці під час цього ритуалу стежили за дівчатами, 
намагалися зловити віночок тієї, хто подобався, часом сідали на човни, 
щоб ловити вінки. Всі співали: В гаю зелененькім соловейко щебече, 
соловейко щебече; там дівчина мила віночок пустила, з барвіночку, з 
барвіночку. Плинь, плинь, віночку, гарний з барвіночку, за миленьким, за 
миленьким… ; …Віночок зів’ю, на воду пущу: хто вінок пійме, той мене 
візьме [96, с. 422-423].

Коровай у весільному обряді, як і вінок, символічно означав і сонце, 
і наречену. З лексемами дівчина, коровай часто вживався епітет крас-
ний: Межи красниї дівойкі, там ти музикі грают, і дівойкі сьпівают  
[260, с. 84]; Світи, місяцю, з раю! До нашого короваю, аби бив коровай 
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красний, як сонєнько ясний… [260, с. 60]; – На столі святковім – коровай 
є красний, він немов на небі місяченько ясний [235, с. 40].

На Рівненському Поліссі вважали, що вогні як антропоморфні істоти 
відрізняються один від одного, і у зв’язку з цим вони мають різні імена. 
Одного з них називали Андрієм [12, с. 33].

Свічка символізувала оберегову функцію вогню, вона була і є 
обов’язковою в усіх сімейних обрядах. М. Сумцов вважав, що на весіллі 
свічка символізує сонце [432, с. 77]. Свічки запалювали при випіканні 
короваю. Цей ритуал творення мікрокосму сім’ї вважався сакральним, 
тому що був прообразом творення макрокосму. За аналогією світотворен-
ня, у якому брало участь божество Сонця, свічка при випіканні короваю 
могла бути його прадавнім символом. З іншого боку, сакральність про-
цесу вимагала захисту: Коло дижи чотири ножи, а п’ятий на послузи, 
коло дижи свичи палають, а на столи коровай бгають [379, с. 153]. Чо-379, с. 153]. Чо-]. Чо-. Чо-
тири свічки прикріплювали до діжі після того, як з неї вже вийняли тісто 
на коровай. При цьому співали: Прилетила бжилка съ чужои пасичкы, 
прынесла въ горщечку короваю на свічечку.  Потім свічки з діжі знімали 
та прикріплювали до вікон і дверей [379, с. 153], бо свято вірили у за-
хисну силу вогню.

Свічки були важливими і на інших етапах весільного обряду. Коли 
молодий відправлявся за молодою, щоб везти її під вінець, до складу 
поїзда, що формувався у його дворі, входило від двох до п’яти дівчат, 
яких називали світилками. Старшою серед них була сестра молодого, 
яка тримала засвічений світильник – це була шабля або дерев’яний 
хрест, до якого прикріплялася велика свічка (іноді – три свічки), пере-(іноді – три свічки), пере-іноді – три свічки), пере-), пере-, пере-
виті калиною, васильками або іншими квітами. Перед відправленням 
поїзда до чужого роду, цей світильник запалювали, члени сім’ї молодого 
благословляли учасників поїзда, свашки і світилки всім чоловікам, крім 
молодого, пришивали на шапки червоні стрічки-обереги, що викону-
вали символічну функцію вогню. Мати молодого благословляла поїзд, 
світилки співали: Изъ за горы сонечко колесцемъ, та обсыпъ, матинко, 
овесцемъ, щобъ цей овесець рясенъ був, щобъ нашъ Васылько красенъ 
був [379, с. 158-160]. У цьому ритуалі молодий як лімінальна особа по-
требував найбільшого захисту.

Свічки обов’язково запалювали під час пологів. З текстів народних 
пісень дізнаємося, що вирішальну роль у  пологах відігравала не тільки 
баба-повитуха, а й свіча: Як мене родила, сім раз замирала, воскова свіча 
всю ночку палала. Воскова свіча всю ночку палала. Смертенная ’вдежа 
в головках лежала [214, с. 18].
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Свіча «палала», а не світила, бо вона вперто боролась за два дорого-
цінних життя – матері і дитини [214, с. 19].

В. Борисенко описала народні вірування у те, що душу новонаро-
дженого прилітають охороняти янголи, і на їх честь три доби на вікні 
горіла богоявленська свічка. На Херсонщині свічка горіла до хрестин, 
щоб нехрещену дитину вночі не було підмінено злими духами. «Щоб не 
була обмінна», – як казали старі люди [62, с. 102].

У поховальній обрядовості свічки-обереги й зараз запалюють при 
мерцеві, їх кладуть у домовину, обов’язково запалюють і поминальні 
свічки.

Вагітній заборонялося з’являтися на похороні. Коли ж такої участі 
не можна було уникнути, жінці радили взяти з собою шматок червоної 
матерії чи стрічки, що символізували вогонь, з метою захисту матері і 
дитини від мерця і негативних емоцій [61, с. 15].

З трипільських часів сакральним вважалося місце, де зберігався во-
гонь у печері, а пізніше – у печері-хаті. «Піч – наче мати рідна», – казали 
в давнину.

На етимологічну спорідненість слів «піч» і «печера» вказують різні 
словники [421, с. 364; 523, с. 54]. Енциклопедичний словник Брокгауза 
та Ефрона подає інформацію про те, що звичай користуватися печерами 
для житла існував у людей з часів неоліту. У печерах з доісторичних і 
«близьких до нас часів» знаходять залишки вогнища з вугіллям і попе-
лом [520, с. 554]. Про важливу роль ритуалу підтримки вогню і приго-[520, с. 554]. Про важливу роль ритуалу підтримки вогню і приго-, с. 554]. Про важливу роль ритуалу підтримки вогню і приго-]. Про важливу роль ритуалу підтримки вогню і приго-. Про важливу роль ритуалу підтримки вогню і приго-
тування гарячої їжі у індоєвропейців писали Т. Гамкрелідзе і В. Іванов. 
У деяких індоєвропейських традиціях були навіть спеціальні «люди 
вогню», які стежили за вогнем, що розпалювався в середині дома, сели-
ща, міста [99, с. 70].

Д. Зеленін звернув увагу на те, що у східних слов’ян для збереження 
вогню з лівого боку в печі робилося спеціальне заглиблення – загнета 
(рос. бабка, бабурка; укр. припічок). У це заглиблення з печі замітали 
гаряче вугілля та притрушували попелом. Хороша хазяйка завжди дбала 
про те, щоб вугілля завжди було гаряче і в будь-який час можна було 
роздути вогонь. У білорусів зафіксована традиція при переїзді у но-
вий дім спочатку заносити туди вогонь «із очага», а потім увесь скарб  
[167, с. 130].

Л. Іваннікова, досліджуючи символіку вогню в українців, писала, що, 
переходячи в нову хату, господиня вибирала жар із старої печі, шанобли-
во звертаючись до вогню, як до предка: «Ходімо, дідусю, на нове місце!» 
А перенісши його в нову хату, заговорювала: «Огонь-богач, не йди од 
нас! Хто тебе буде звати – не йди з хати!» [469, с. 45].
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Після народження дитини не давали з хати вогню, щоб дитя не пла-
кало [12, с. 32].

Піч для вогню як живої істоти була житлом. Саме тому в результаті 
метонімічного перенесення, що ґрунтується на просторовій суміжності, 
піч в обрядових піснях – це жива, антропоморфна істота: Наша піч тер-
кочет, чогось она хочет.У нашої печи золотиї плечи... [467, с. 171]; Ой 
піч наша регоче, короваю хоче... [467, с. 171]; Наша піч корогодит, на 
ноженьках ходит... [467, с. 174].

Після пологів нехрещена дитина абсолютно незахищена від зло-
го, нечистого духу і потребує особливих захисних символічних дій, 
спрямованих на збереження її життя і здоров’я. Символіка таких дій в 
українському обряді народин була пов’язана з домашнім вогнищем і з 
піччю. Перш за все, новонародженого загортали у стару сорочку батька, 
якщо народився хлопчик, або сорочку матері, якщо це дівчинка. У рукав 
цієї сорочки клали вузлик з вугіллям, шматочок глини від домашньої печі 
(печину), шматочок хліба: з салом; або замість них – сіль і свічку. Другий 
вузлик з цими ж предметами кидали на перехресті доріг зі словами: «На 
тобі, чорте, плату!» [167, с. 322].

В обряді народин багато різнорідних акціональних символів, спрямо- обряді народин багато різнорідних акціональних символів, спрямо- багато різнорідних акціональних символів, спрямо-багато різнорідних акціональних символів, спрямо-, спрямо-спрямо-
ваних на захист дитини. Найсильнішою вважалася захисна сила вогню, 
тому що в ньому уособлювалось не тільки божество Сонця, а й Місяця і 
Зорі. Про це переконливо свідчать етимологічні дослідження В. Таранця. 
«Очевидно, – пише науковець, – Сонце, Місяць і Зоря (зорі) являли со-
бою в думках древніх українців триєдине ціле: нікого немає вище і всі 
виступають рівноправними. Це був досить далекий час у житті слов’ян, 
коли у їх свідомості предмети чи явища існували у тернарних опозиціях, 
які зародилися у час переходу від матріархату до патріархату... Проте з 
часом серед трійки встановлюється ієрархія залежності, у якій головну 
роль Господаря чи чоловіка сім’ї виконує Місяць. Тристоронні відносини 
вийшли з бінарних, більш давніх, які, як показує фольклорний матеріал, 
виявлялись у протиставленні Місяця / Сонця з одного боку та Зірок з 
іншого. Тут Місяць і Сонце виступають як тотожні у своїх діях, як «очі» 
одного єства...» [437, с. 69-70].

В обряді народження дитини Д. Зеленін виділив таку символічну за-
хисну дію, що допомагала вберегти дитину від хвороб: гола повитуха з 
голою дитиною на руках обходила навкруги лазні (бані), промовляючи 
заклинання, щоб ранішня зоря забрала у дитини всі можливі хвороби 
[167, с. 322].Такий акціональний символ підтверджує думки В. Таранця 
про ототожнення в міфологічній свідомості предків божеств світла (пор. 
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«...назви світил з’явилися пізніше поняття світла взагалі та його назви») 
[437, с. 71].

До зорі, що була символом вогню, зверталися і на весіллі. Коли мо-
лода вже привіталася в домі молодого з його родиною, всі сідали за стіл 
і співали: Йвасунева мати двери відхиляла і с зорею розмавляла: – Ой, 
зоре моя, зоре, зоренко вечерняя! То же-сь ми присвітила; до дому по-
прятницю, до поля робітницю, до комори ключницю [260, с. 150].

Прокоментуємо вислови про жінку, яка щойно народила, наведені 
О. Кондратович: «впала с печи» і «розсипалася» [214, с. 19]. Очевидно, 
тут породілля порівнюється з горщиком каші, який під час хрестинно- горщиком каші, який під час хрестинно-горщиком каші, який під час хрестинно-иком каші, який під час хрестинно-ком каші, який під час хрестинно-, який під час хрестинно- який під час хрестинно-
го обіду обов’язково розбивали, і ця магічна дія мала полісемантичну 
символіку. Те, що жінка впала с печи і розсипалася, могло означати онов- могло означати онов- означати онов-ти онов- онов-
лення життя роду (піч символізує зв’язок з предками), по-друге, аналогія 
з горщиком каші, з якого висипалися зернята, виводить на інший рівень 
символічного значення: рослина, зокрема, плодове дерево – жінка. Як з 
дерева осипаються стиглі плоди, так і з жінки, яка впала с печи, раз на 
рік можуть «висипатися» діти.

Піч з давніх-давен була важливим предметним символом роду для ди-з давніх-давен була важливим предметним символом роду для ди- важливим предметним символом роду для ди-
тини. Так, наприклад, дитяче місце після пологів в окремих українських 
селах ховали під опічком. «Це мало прив’язати дитину до отчої хати, 
родинного вогнища» [214, с. 24]. Пізніше хрещена мати клала дитину 
під піч, і це було символом того, що немовля прийняте у члени роду 
[167, с. 324].

Символічне значення оберега, що виконував і очисну функцію, мала 
піч у поховальній обрядовості. На Слобожанщині збереглася традиція 
після повернення з кладовища підходити до печі або комина, хреститися 
і тричі торкнутися правою рукою, щоб хвороба, яка забрала покійного, 
до людей не торкалася, а «пішла в трубу» [12, с. 34].

Піч – сакральне місце в хаті українців. Традиційним акціональним 
символом  у весільному обряді було колупання печі дівчиною, яку при-
йшли сватати. Протягом розмови між батьками і сватами дівчина стояла 
біля печі: у такий спосіб вона, по-перше, демонструвала своє шанування 
роду, який представляла, по-друге, відчуваючи розлуку з домашнім вог-
нищем, хотіла назавжди залишити під нігтями його часточки.

Піч – це також порубіжжя між цим світом і потойбіччям. Щоб не 
боятися покійного і щоб він не ввижався, після цвинтаря треба було за-
зирнути у піч, а хустиночку з руки покласти на комин. Повна піч (їжі, 
випічки) вважалась символом благополуччя в сім’ї. Коли в печі випікали 
хліб, то не виходили з хати. Через відтулену заслінку в печі могли при-
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йти у родину злидні. При важких пологах на Волині баба відкривала 
заслінку, бо вірили, що дитина приходить від померлих предків, тобто з 
потойбіччя. Етнографічні дослідження зафіксували ритуал «перепікання 
хворої дитини»: щоб позбавити немовля від сухот, його приповивали 
до хлібної лопати і тричі засовували в теплу після випікання хліба піч, 
примовляючи: «Сухота в піч – а дитина з печі». У цьому ритуалі піч 
символізувала і жіноче лоно, і могилу (пор.: «Ми проходимо повне коло: 
від могили лона до лона могили» [191, с. 16], [12, с. 34-35]).

Про те, що одним із найдавніших символічних значень печі є зна-
чення печери (за аналогією – жіночого лона та могили), що з’єднує 
світи, свідчить ритуал у батьківському домі молодого в кінці весільного 
обряду: молодий заносив молоду на руках, аби вона не стала на поріг і 
«не старшувала» і щоб вона не глянула в піч – бо смерть буде. Такі були 
народні вірування [77, с. 78].

На Слобожанщині перед домом молодих розкладали весільне багат-
тя, через яке треба було переїхати всім участникам «поїзда молодого». 
Перш за все, це був важливий ритуал ініціації для молодої як представ-
ника чужого роду і для всіх, хто забирав її з батьківського дому. Їм треба 
було переїхати через вогонь, «щоб лихо перегоріло»; «щоб молода не 
набула корости, болєзні» [12, с. 36].

В Одеській області, коли молоді після вінчання йшли до молодого, 
перед ворітьми його хати розпалювали вогнище, і всі, хто прийшов із 
молодими, переступали через вогонь. Цей ритуал у селі Фурманівці на-
зивають «шмалити молоду» [245, с. 130].

М. Сумцов відзначав в Україні традицію з ХVІІІ ст. перестрибувати 
молодому і його дружбам через багаття, коли вже йшли до церкви. Ця 
ж традиція відома германцям, полякам, білорусам, росіянам та іншим 
народам. На весіллі вогонь виконував символічну функцію очищення і 
захисту від «злих людей» [432, с. 77-78].

Описуючи вплив весільного ритуалу греків та римлян на український 
обряд, М. Сумцов звернув увагу на схожість червоного («червленого») 
кольору покривала молодої в римському обряді з очіпком молодої на Бу-
ковині. Весільне покривало у римлян називалось flammeum від flamma, 
що означає, «вогонь». Виділив дослідник серед спільних рис і наступне: 
мати молодого зустрічала молодих зі свічкою в руках, а потім їх пере-
водили через багаття [428, с. 37, 40].

Отже, багатозначний символ вогню в українських обрядах свідчить 
про тісний зв’язок у міфологічній свідомості понять життя / смерть з 
поняттям переходу від однієї пори року до іншої; переходу від предків 
з потойбіччя у цей світ дитини (в обряді народження), у весільному об-
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ряді – це перехід у інший стан молодих, що асоціювався зі смертю та 
відродженням, а також перехід небіжчика до життя у потойбіччі.

По-друге, оберегом був не тільки вогонь, а й піч, вуглина, червоний 
колір, дим (обкурювали породіллю з метою очистити її; молодих – з 
ціллю активізувати їхню здатність до запліднення (за аналогією із за-
пліднюючою властивістю сонця, а вогонь – це символ сонця). З усіма 
вищеназваними предметами пов’язані і символічні дії, що виконували 
учасники обрядів.

По-третє, символіка вогню в обрядовому контексті, а також етимоло-
гічні та етнографічні дослідження переконливо свідчать, що в давні часи 
люди уособлювали у вогні божественну силу небесних світил: Сонця, 
Місяця, Зорі.

Як уже зазначалось, у міфологіях світу при початку світотворення 
стоять Вогонь і Вода, як чоловік і жінка при народженні людини. Саме 
шлюбові Води й Вогню присвячено свято Купала, де зустрічаємо і вог-
нища, і купання або обливання водою.

Дощ, що спадає на землю, – це вода, запліднена вогнем, світлом, і 
від нього все родить. Відгомін цих уявлень зберігається в піснях, бала-
дах, повір’ях та обрядовості українців – робить висновок Л. Іваннікова 
[469, с. 33].

У народних віруваннях закріпилося уявлення, що навесні Ярило-Сон- народних віруваннях закріпилося уявлення, що навесні Ярило-Сон-іруваннях закріпилося уявлення, що навесні Ярило-Сон-
це відчиняє небо і випускає тепло, дощ та росу на землю. В результаті 
відбувається «запліднення» Землі-матері. У веснянці з Волині співається: 
Та Урай матку кличе: та подай, матко, ключа одімкнути небо, випус-
тити росу, дівоцьку красу [495, с. 148].

Ю. Карпенко вважав, що найдавнішим періодом (або першим етапом 
протослов’янського язичництва) був водно-рослинний етап, коли обо-
жнювана субстанція води і дерева сама по собі була богом-подателем 
без будь-якої антропоморфізації чи одухотворення. З розвитком культу 
вогню лексема бог набула сенсу вогонь, який залишився у похідних 
словах: багаття, багатий, убогий, Дажбог [189, с. 23].

У прадавні часи життя вважалося неможливим без вогню, хліба та 
води. На весіллі батько молодого бажав молодятам: Хліба й води, аби в 
хаті не було біди [77, с. 85].

Одне з найдавніших символічних значень води є значення жіночо-
го начала, що яскраво представлено у народних текстах. Вірогідно, 
це символічне значення є давнішим за символічне значення вогню як 
чоловічої запліднюючої сили, бо пов’язане з епохою матріархату, яка 
змінилася патріархатом, і тоді вже чоловіче начало вважалося головним. 
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О. Потебня провів паралель між символічним значенням світла, води та 
дівочої краси. Блиск води асоціювався з веселощами і сміхом [351, с. 55]. 
Дівчата, як правило, зустрічалися з хлопцями біля води, де й зароджува-
лося кохання: Ой у полі три криниченьки, любив козак три дівчиноньки, 
чорнявую, ще й білявую, третю руду препоганую [77, с. 60]; Ой у полю 
– верба, під вербою – вода, там дівчина воду брала, чорнява, молода  
[495, с. 136]; На річечці кладочка лежала, на кладочці панночка стояла, 
на всі бокі зглядала, зглядала, звідки милий виїде, виїде [495, с. 126]; Там 
дівчина воду брала та й набрала, набрала, ще й козака соколоньком та 
й назвала, назвала [77, с. 65]; Що’с ми, мила, наробила, що’с ми, мила, 
дала коло тої криниченьки, де ти воду брала? [77, с. 64]; Ой на ставу 
водиця шумная, а чось наша Маруся сумная [77, с. 83]; Чи мы тоби, та 
Маруся, не казалы…, що не ходы та до броду рано по воду, та не слухай 
голубонькив де в пары гудуть, вони гудуть…, да израдять, од батенька 
до свекорка переманять… [379, с. 180]; З глибокої криниченьки студена 
водиці, із файної молодої файна молодиці [379, с. 88].

Холодна чи студена вода має значення здоровая. Молода дівчина 
асоціювалася саме з такою водою: Пішла Марисенька до броду по хо-
лодную воду… [467, с. 302]. На весіллі в ритуалі покривання свашки 
співали: Щоб була здорова, як вода, а багата, як земля. Дай, Боже, дай! 
Цілуватися, милуватися од молодості до старості. – Дай, Боже, дай! 
[546, с. 271]. Бистрая вода мала значення незаміжньої дівчини, тихая 
– жінки: – Ой водо, водо лугова, вчорась била бистренька, а сегоденька 
тихенька. – Ой як же мені тихой не бити, –  вокруги луги облягли. – Ой 
ти, Марійко, молоденька, вчорась била веселенька, а сегоденька смут-
ненька. – Ой як же мені смутною не бити, обсіла ж мене чужиня, все 
Іванкова родня… [467, с. 306].

«Вода із студеной криниці» мала символічне значення дівочої цноти: 
Заручена Настя, заручена молодая. Подай, Настенько, водици із сту-
деной криници, … моя водица дорога – дорожча меду і вина: по місяцу 
вичерпана, по ясній зорі несена, бо моя водица дорога – дорожча  меду 
і вина [467, с. 164].

О. Потебня виділив символічне значення у словосполученні «рублена 
криниченька» – заміжня жінка [351, с. 44]. Таке ж значення має і зламана, 
похилена, зрубана або зсічена і сосна, і калина й інші рослини.

Цей же дослідник, зіставляючи лексеми колодязь і відро, зробив 
висновок, що відро є символічним ключем до колодязя, яким дістають 
воду – дівоче кохання [351, с. 45]. Народні пісні підтверджують це зна-51, с. 45]. Народні пісні підтверджують це зна-, с. 45]. Народні пісні підтверджують це зна-
чення: …Під тим дубом криниця стояла,там дівчина воду набирала. 
Та й впустила золоте відерце, засмутилось дівчиноньки серце. Ой хто 
ж теє відерце дістане, той зі мною на рушничок стане… [77, с. 101].
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Копати криницю – має символічне значення «кохати» або навіть уже 
«сватати» дівчину [351, с. 44]. Ілюстрацією цього є текст відомої укра-[351, с. 44]. Ілюстрацією цього є текст відомої укра-351, с. 44]. Ілюстрацією цього є текст відомої укра-51, с. 44]. Ілюстрацією цього є текст відомої укра-, с. 44]. Ілюстрацією цього є текст відомої укра-]. Ілюстрацією цього є текст відомої укра-. Ілюстрацією цього є текст відомої укра-
їнської пісні «Розпрягайте, хлопці, коні»: Розпрягайте, хлопці, коні, та 
лягайте спочивать, а я піду в сад зелений, в сад криниченьку копать. 
Копав, копав криниченьку у вишневому саду, чи не вийде дівчинонька ра-
но-вранці по воду? Вийшла, вийшла дівчинонька рано-вранці воду брать, 
а за нею козаченько веде коня напувать. Просив, просив відеречко, вона 
йому не дала, дарував їй з руки перстень, вона його не взяла… [77, с. 98].

Символіка води у значенні жіночого начала розширюється до зна-
чення жіночої долі взагалі: У лузі калина над водою ся схилила, дівчина 
ся журила, где доля ся поділа? По тамтім боці моря одізвалася доля… 
[467, с. 496]; Обізвалася доля, стоячи над водою [467, с. 497]; Ой доле, 
каже, доле, плила’с через море та й не могла’с утонути, мене помину-’с через море та й не могла’с утонути, мене помину-с через море та й не могла’с утонути, мене помину-’с утонути, мене помину-с утонути, мене помину-
ти… [77, с. 121].

Вода, як і вогонь, – світла стихія, що змиває й топить усе нечисте: 
злих духів, хвороби, вроки тощо. Символічного значення вода набула 
завдяки здатності очищати, змивати, отже, й  захищати. Купатися, уми-
ватися мало значення набувати краси та здоров’я, а також залицятися 
і кохати. Саме такі значення домінують в обряді на Івана Купала [351, 
с. 43]. Це свято в українців завжди відбувалось при воді чи над водою: 
біля джерел, криниць, річок, ставків, з обливанням та купанням, а також 
при «вогнях» – на честь цих двох найважливіших для людей стихій. 
Шлюбні мотиви чітко простежуються в контексті купальського обряду, 
зокрема, обов’язковим атрибутом, як і на весіллі, тут було гільце. Напе-
редодні ввечері дівчата співали: …Ой на Йвана на Купала, там Марія в 
воду впала, ой на Йвана на Купала, там Марія купалася, ой на Йвана на 
Купала, там з Іваном вінчалася… [192, с. 436].

Після купальської ночі дівчата поверталися додому на досвітках: На 
Купала нічка мала. В нас на вулицы Купала. Купала! Купала! [310, с. 29]; 
Ой на Купала-Купалочка, не виспалась Наталочка… [192, с. 438].

За традицією, мати в цей досвітній час готувала купіль для волосся 
своєї дочки з чарівного зілля, що надавало воді цілющої сили, яка пере-
ходила на дівчину. Про волосся й коси дівчини як атрибут вегетативної 
магії багато писала О. Кондратович [212]. У Великий (Чистий) четвер 
дівчата на Покутті «заворожували собі красу». Вони збиралися до схід 
сонця на берегах річок або озер. Та коли з’являлося світило, всі роздя-’являлося світило, всі роздя-являлося світило, всі роздя-
галися, розпускали коси і стрибали у воду зі словами: Водане, на тобі 
русу косу, дай мені дівочу красу [212, с. 27].



197

У давнину люди вірили, що криниці охороняють добрі духи води 
від усяких лихих сил. Розваги злих сил біля криниць у водохрещенську, 
юр’ївську, купальську та спаську ніч описав С. Килимник. Дослідник 
пояснив стійку народну традицію садити верби навколо криниці. На 
гіллях цього дерева ховалися добрі духи води і опікуни людського роду 
[192, с. 414-415].

Про ритуальне умивання українців на церковне свято Богоявлення 
Господнього (19 січня за новим стилем, за старим – 6 січня) згадували 
О. Афанасьєв, М. Максимович, Г. Булашев, О. Воропай та багато інших 
дослідників. Народні назви цього свята: Водохреще, Йордан, Ордань, 
Водощі, Ардан, Водорощі та ін.. Як до вогню і землі, до води звертали-
ся з повагою, як до антропоморфної істоти, коли несли дари «з метою 
досягнення кінцевого результату вербального впливу»: Добрий вечір, 
кринице, корисна дівице! Водочко Уляно! Земле – мати Тетяно!... При-
ймайте хліб-сіль… [123, с. 102].

У веснянках співали: … Вставай ранесенько, умивайся білесенько… 
[467, с. 66]; … А змий головоньку, умий білеє личко… [467, с. 66].

У воду для умивання клали кетяги калини, щоб захиститися від 
корости («від всякої язви»), пили і умивалися «срібною» та «золотою» 
водою, опускаючи туди срібну монету або золоту обручку. У прадавні 
часи червона калина символізувала Перунову гілку, а блиск золота і срі-
бла  нагадував стріли блискавки.

Живильною вважалася вода при звуках першого весняного грому, їй 
передавалася сила вогню від блискавки. Тоді всі поспішали до криниць, 
щоб умитися на щастя і здоров’я [17, с. 197-198].

На Гуцульщині в день Богоявлення на річці умивалися і літні люди, і 
молодь, і обов’язково дівчата, які примовляли: «Водице орданице, уми-
ваєш гори й долини, біле корінь, жовте камінє, умий і мене від всякого, 
від устуд, від мержи (неприємностей), аби була така чиста, єк свийта 
Пречиста» [115, с. 90-92].

Подавати воду, щоб умився парубок, та ще й рушник, щоб витерся, 
означало згоду на кохання чи вінчання: …Мій нелюб сидить, водиці 
просить. Водиці вмитись, рушничка втертись. Я ж йому не дала води-
ці вмитись, водиці вмитись, рушничка втертись… Мій милий сидить, 
водиці просить, водиці вмитись, рушничка втертись. Я ж йому дала 
водиці вмитись, водиці вмитись, рушничка втертись… [310, с. 31].

Не тільки умивання набувало символічного значення в обрядах, а та-
кож обливання та купання. На такі акціональні символи вказував М. Сум-
цов [432, с. 84-85]. М. Максимович писав про парубків-обливальників, 
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що ходили на другий день після Великодня на світанку по хатах, де 
були дорослі дівчата, за яких клали їм у відра крашанки. Дівчата чекали 
обливальників, якщо ж якась із них проспала й не причепурилася, то 
тільки таку обливали водою [275, с. 35]. Купання було обов’язковим на 
Івана Купала (у стародавні часи свято називали Купаліями, а дівчат – 
купалочками) [275, с. 102].

Обливання (як ритуал на другий день Великодня) колись існувало на 
всій території України. Протягом довгого часу ритуальні дії трансфор-
мувалися, і молодь у цей день біля річок кропила себе водою або всі 
просто вмивалися, при цьому обличчя не витирали. У ХІХ ст. ритуал 
і зовсім занепав або залишився як забава для хлопців та дівчат без ро-
зуміння глибокого символічного значення. Обливання молоді водою на 
початку весни забезпечувало необхідну для врожаю кількість дощів лі-
том, тобто «урожай буде облитим». Це символізувало добробут у кожній 
родині. Парубки та дівчата – потенційні наречені, або чоловік і жінка, 
які будуть народжувати здорових дітей, якщо будуть теж, як і земля, 
облиті цілющою водою. Отже, обливання у понеділок після Великодня 
було символом того, що до дівчини восени прийдуть свати, одружиться і 
парубок. С. Килимник зібрав розповіді учасників такого ритуалу, описав 
чарівні ритуали з водою і представив історію води в стародавніх релігіях 
[192, с. 117-132].

Поняття жива / мертва вода зафіксовано у віруваннях людей різних 
континентів, що яскраво ілюструють казки народів світу. Вірили в таку 
воду всі індоєвропейці. Літом в обряді Купала очищувальні та захисні 
сили як вогню, так і води були найсильнішими, тому ці дві стихії в кон-
тексті обряду називали Царем-вогнем та Царицею-водою, або живим 
вогнем і живою водою [275, с. 101].

С. Килимник описав характеристики живої води: вона – неймовірно 
сильна, животворна, з’являється в образі весняного дощу, що пробуджує 
й воскрешає землю після зими; її приносить гроза, грім, вихор, птахи. 
Пити таку воду означало набиратися сили та здоров’я. З першим вес-’я. З першим вес-я. З першим вес-
няним дощем люди намагалися вмиватися цією водою. Мертва вода 
з’єднує частини тіла, стягує рани. Як і жива вода, мертва приходить з 
неба. Крім цього, дослідник схарактеризував очисну воду, воду ревнощів, 
святу воду [192, с. 128-129].

Живою вважалася вода після першого купання новонародженої ди-
тини: її виливали до свинушника; туди ж викидали і солому, що була на 
постілі породіллі, щоб свині плодились. Вода, в якій мили посуд після 
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поминального обіду, за народними віруваннями, була мертвою, тому її 
виливали на свіжу могилу, або несли туди, де ніхто не ходить і нічого 
не росте [92, с. 192].

Навпаки, помиї після посуду на хрестинах чи весіллі додавали в пійло 
рогатій худобі [12, с. 38].

«Мертвою» вважалася вода, якою обмивали небіжчика, і та, що сто-
яла в головах покійного або на вікні. Щодня цю воду міняли протягом 
сорока днів. Заборонялося її виливати під плодові дерева, бо вірили, що 
вони посохнуть. Іноді виливали на воду, щоб «мертва» сплила, змила-
ся, але часто і таке заборонялося. Частіше за все цю воду виливали у 
глухий кут або під сухе дерево явора чи ясеня, але ніколи – під плодове  
[12, с.  36-37].

«Живою» була й так звана непочата вода, яку набирали до схід сонця, 
поки ніхто ще не торкався цієї води. Її застосовували в родильній об-
рядовості: для умивання дитини, нею поїли поліжницю, щоб прибувало 
молоко тощо. На купіль треба було набирати воду обов’язково при сонці, 
інакше вона вважалась нечистою [12, с. 39].

Символічного значення набував ритуал першої купілі для новона-
родженої дитини, яку готувала і над якою чаклувала повитуха, промов-, промов-промов-
ляючи молитви. Символічне значення мало все, що туди додавалося: 
свячене зілля, мак, кетяги калини, дубові листочки, свіже молоко або 
материнське, металеві предмети, які мали захисну силу сонця й вогню. 
Воду після купелі дійсно вважали живою, бо виливали після купання 
дівчинки під плодові дерева, такі, як вишня, груша, що в майбутньому 
забезпечувало дівчині здатність народжувати, а також красу вишні й 
гарний смак груші; під березу та вербу виливали з тим, щоб дівчина ви-
росла стрункою та гнучкою. Після купання хлопчика воду виливали під 
дуб або ясен, які мали б передати йому силу, твердість, могутність і т. д. 
Категорично заборонялося виливати воду на дорогу чи стежку, щоб лихі 
люди не походили по долі дитини [213, с. 24].

Вірили, що навіть посудина, в якій гріли воду для першої купілі, 
могла вплинути на немовля (контагіозна магія). Для дівчинки в деяких 
місцевостях гріли воду у високих, струнких глеках, щоб її стан був то-
ненький; подекуди, навпаки, у глечиках гріли воду тільки для хлопчика, 
а для дівчинки – у горщику. Слідкували, щоб вода не кипіла, аби дитина 
у дорослому житті не стала злою, сердитою, запальною. Воду, в якій 
купали дитину, заборонялося виносити з хати після заходу сонця. Вода 
й купання дитини оспівані у колискових: Пішла киця по водицю, та 
впала в кирницю. Прийшов коток ратувати, стала киця плакати. – Не 
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плач, кицю, будь весела, та поидемо на село, та купимо баранчика. А 
в баранчика круті роги, а в дитини чорні брови. Пиду в ліс по калину, 
калиноньки наломаю, та й тебе зкупаю [545, с. 82-83].

Доля людини залежала від різних чинників [542], у тому числі й від 
першої купелі, особливе значення це мало для дівчини. У деяких місце-
востях, якщо пологи були легкими, першу купіль здійснювала сама мати. 
Про вплив купелі на долю дитини співається у народних піснях: – Чи ти 
мене, мамо, в купілі не купала, що ти мені, мамо, щастя не дала? – А 
я ж тебе, доню, по двічі купала, не раз гірка доля в купіль заглядала… 
[62, с. 103-104].

Акціональним символом в обрядах було миття рук. З давніх часів 
важливим і обов’язковим ритуалом вважалися «зливки». Повитуху й 
породіллю називали «нечистими», бо вони під час пологів були на межі 
двох світів. «Зливки» зараз уже майже забуті, а колись цей ритуал мав 
свої особливості в різних регіонах України. Спільні риси такі: воду на-
бирали до схід сонця із семи криниць, тобто вода була непочата. По черзі 
жінки зливали на руки одна одній. У горщик з водою додавали різне 
зілля, зерно, конопляне сім’я, хліб, свячену воду, листя й кетяги калини 
і таке інше, що підсилювало очищуючу й захисну силу води, а також 
опосередковано, через матір, передавалося дитині: краса й здоров’я, що 
символізувала калина, добробут і благополуччя – через зерно та хліб, 
верба сприяла росту дитини й плідності жінки в майбутньому. На Волині 
баба-повитуха, зливаючи воду на руки породіллі, примовляла: «Вода, 
водице, водице Улянице, ти очищаєш гори, каміння, коріння, очисти і 
роділлю Марію». Породілля дарувала повитусі хліб, полотно (хустку), 
гроші [62, с. 112].

Зважаючи на те, що «умикали» (крали) дівчат у доісторичні часи біля 
води, шлюбні ритуали також були пов’язані з водною стихією. Молоду 
купали, щоб через воду надати їй здоров’я і здатність народжувати дітей. 
М. Сумцов погоджується з аналогією молодої та сонця, яке купалося у 
морі перед сходом, щоб явитися світу оновленим і чистим на початку 
кожного дня. Очевидно, що цей ритуал був різновидом ініціації, підго-
товкою молодої дівчини до життя у стані заміжньої жінки та матері. У 
лемків заходили у річку обоє наречених [332, c. 85].

Миття рук на весіллі зафіксовано в ритуалі, коли поїзд молодого вже 
під’їхав до хати молодої, куди першими заходили тільки дружко та під-’їхав до хати молодої, куди першими заходили тільки дружко та під-їхав до хати молодої, куди першими заходили тільки дружко та під-
дружний, а коли вони сідали до столу, старша дружка з боку молодої 
поливала воду на руки дружбі. При цьому співали: Мые дружбонько 
рукы, поглядае на килочкы:  чы не высять рушнычкы, потерты билы 
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ручкы; изъ Кіева прывезены, шовком мережаны, золотом гаптованы, 
всему роду дарованы [379, с. 165].

Символічне значення миття рук у даному ритуалі пов’язане з єднан-’язане з єднан-язане з єднан-
ням двох родів: поїзд молодого в сім’ї молодої сприймався як приїзд 
чужинців, тобто ворогів. Про це свідчать тексти пісень, які співають 
учасники поїзда: Пусты, свату, перегритыся, на молоду подывытыся. 
Якъ не пустишъ, самы війдемо и Марусю соби визьмемо. Якъ не дасте, 
то мы вкрадемо, через Дунай попровадемо, через Дунай, через ричечку 
молодую невисточку [379, с. 165].

Власна назва річки – Дунай – у контексті обрядів набуває значення 
загальної назви будь-якої річки, що є межею між світами: цим світом і 
потойбіччям, коли через неї переправляється небіжчик; у весільному 
обряді – це межа між своїми та чужими, куди поїде жити молода.

Архетип свій / чужий був одним із домінуючих у свідомості предків. 
Отже, миття рук означало, що представники іншого роду вже не вороги. 
З іншого боку, дружба, як представник молодого, оцінює якості майбут-
ньої жінки-хазяйки за тим, які рушники висять у неї в хаті на кілочку. 
Кожна дівчина заздалегідь готувала рушники на своє весілля, і вони мали 
бути білими й гарними. Мати молодої, виряджаючи дочку до свекрухи, 
научала її: …Годы, доненько, годы. Та держы свитлоньку, якъ у виночку, 
и рушнычокъ на килочку, та держы видерця вси чыстесенькы и водыци 
повнесенькы [379, с. 181].

У гуцулів була традиція зливати чистою водою після весілля на руки 
молодому, щоб відвернути від нього чари [12, с. 38]. У такий спосіб за-[12, с. 38]. У такий спосіб за-12, с. 38]. У такий спосіб за-]. У такий спосіб за-. У такий спосіб за-
хищали молодого чоловіка як лімінальну особу.

Молодим часто водою переливали дорогу: і коли вони поверталися з 
церкви, і коли везли молоду до свекрухи. Така символічна дія забезпечу-
вала молодим щасливе життя «з чистого листа» або «з чистої дороги». В 
Одеській області навіть у кінці ХХ ст. в деяких селах дорогу переливали 
діти, за що отримували гроші або гостинці. Старі люди говорили, що це 
означало «злити все горе і невдачі» у подружньому житті.

В одному із сіл Одеської області на вінчання йшли від дому та після 
вінчання поверталися додому по ходу води у місцевій річці Хаджидере 
(Хаджидер). В іншому селі після вінчання заходили у двір молодого, де 
всіх гостей чекали з відром, наповненим водою. Молодий кидав у відро 
декілька монет, а молода перевертала відро ногою. Був варіант, коли від-
ро стояло прямо на дорозі з церкви або перед ворітьми і його перекидали 
молоді разом правою ногою, а вже потім заходили у двір. Дружки спі-
вали: Ой січена калинонька, січеная, а вже наша Марусенька звінчаная. 
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Червонії чобіточки на нозі, що купив їй сам Іванко в дорозі. А в Одесі 
чобітки підбивав, своїй милій Марусеньці дарував…[245, с. 126-127].

Значення акціонального символу перекидання ногою відра з водою 
таке ж, як і переливати водою дорогу, тобто очищати життєвий шлях, 
по якому підуть молоді у подружньому житті. Але варіант, коли молоді 
разом перекидають відро, пізніший за той, коли їм переливали дорогу 
родичі або батьки, тому що в давні часи молодим заборонялися будь-які 
дії, у зв’язку з тим, що вони були у стані переходу, і цей стан асоцію-
вався з межею між життям та смертю. Червоні чобітки у нареченої, про 
які співали в обрядовій пісні, також є символом дороги для молодої у 
новому статусі жінки в сім’ї чоловіка.

У поховальному обряді миття рук було обов’язковим для всіх, хто 
був на цвинтарі, коли вони поверталися до хати на обід. Цей ритуал за-
лишився дотепер, але в основному з метою гігієни, а не із символічним 
значенням очищення і захисту від покійника, який вважався небезпечним 
і якого боялися. Колись існував і ритуал обливання водою волів, які везли 
небіжчика на цвинтар [62, с. 175].

Отже, вогонь і вода – дві найважливіші стихії, від яких залежало 
життя у прадавні часи. Пращури обожнювали вогонь і воду, їм моли-
лися, боялися їх розгнівати. Таке ставлення до вогню і води зумовило 
й розвиток різноманітних символічних значень у межах сакральних 
обрядових текстів. Інтерес дослідників до вивчення трансформацій у 
значенні лексем вогонь і вода викликає багатий мовний матеріал, у якому 
ці зміни репрезентовано. Доказом є роботи сучасних дослідників [див.: 
54; 116; 115].

4.3. Символіка життєвого шляху

Життєвий шлях на землі й у потойбіччі символізувало вічне коло. 
Цей символ – один із найбільш значущих міфопоетичних символів ба-
гатьох народів, у тому числі й слов’ян. Коло як багатозначний символ 
пов’язується з різноманітними уявленнями, зокрема: «коло життя», «річ-
не коло», «своє / чуже» при розподілі простору тощо. Уявлення про коло 
реалізуються у предметних, вербальних символах, а також в обрядодіях 
– обов’язкових рухах по колу в танках під час ритуалів у календарних 
обрядах, а також у рухах по колу в усіх сімейних обрядах, де ця обрядова 
дія набуває особливого магічного значення [401, с. 11].
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На вічному колі життя виділялися дуже важливі переходи: під час 
народин, потім перехід до сімейного життя і наприкінці – до життя «в 
іншому світі». У це вірили пращури, цю ж віру підтримує релігія. Отже, 
у сімейних обрядах широко представлені предметні символи життєвого 
коловороту, його нескінченності. Це пояс, обручка, вінок. Символами 
дороги, переходу є тканина й вироби з неї. Щоб життєвий шлях був 
щасливим і багатим, особливого значення для предків-землеробів на-
бувала символіка зерна і хліба. Усі ці синкретичні символи є ключовими 
в циклах обрядів.

У слов’ян збережені акціональні символи, що пов’язані з рухом по 
колу в сімейних обрядах: породіллю обводили навколо столу, щоб по-
легшити її стан, а після народин жінку вже з дитиною на руках тричі 
обводили навколо столу з метою попереднього очищення перед церков-
ним хрещенням (так робили в Моравії та гірських районах Словаччини) 
[401, с. 11].

Х. Ящуржинський ще в кінці XIX ст. зафіксував символічну дію, коли 
хвору (жінка, у якої важкі пологи) три рази обводили навкруги столу і 
примушували бити п’ятами поріг [545, с. 76].

Цей же автор зазначає, що і перед тим, як завести на посад молодих, 
дружка, тримаючи їх за хустку, обводив три рази навколо столу. Щоб 
позбавитись хвороби, яка, як і смерть, проникала в тіло людини, бігали 
навколо церкви, могильних або придорожних хрестів (сербський хоро-
водний «танок для мертвих» виконувався проти руху сонця) [401, с. 11].

Дорога для новонародженого (його вважали продовжувачем роду, 
посланцем від померлих предків), для молодих (різні етапи весільного 
обряду готували їх до переходу з одного стану в інший), а також для 
померлого, якого проводжали в останню путь, була дуже небезпечною і 
тому супроводжувалася низкою захисних ритуалів.

Перехід асоціювався з темрявою, символом якої була смерть, це 
вважалось основним законом природи, що і було покладено в основу 
міфологічного світосприйняття і чітко та послідовно віддзеркалено у 
всіх родинних обрядах.

Наприклад, у «Збірнику народних пісень Волині» [495] ми виділили 
текст весільної пісні про «велику дорогу» для нареченої; згадка в ній 
про темряву, на нашу думку, – це відгомін уявлення про перехід у новий 
соціальний статус, який передбачав «умирання» у стані дівчини і «від-
родження» у стані жінки, тобто ініціацію, де темрява була обов’язковою 
умовою: Вечеряй, дочко, дома, бо велика й дорога. Ще ниченька темная, 
доріженька скверная [495, с. 174].
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У народних віруваннях темрява завжди є символом смерті. Непоруш-
ною була і є традиція після купання новонародженої дитини не виливати 
воду ввечері не тільки надвір, але й у ванну. Хр. Ящуржинський у свій 
час відзначав, що після заходу сонця купелю, тобто воду, в якій купали 
дитину, не можна виливати надвір [545, с. 77].

Стійким є вірування, що поховати небіжчика слід також до заходу 
сонця, бо померлий був небезпечний навіть увечері.

Про те, що весільний обряд асоціюється з дорогою, переходом, у 
процесі якого руйнується попереднє життя і парубка, і дівчини, а також 
відбувається підготовка до нового, невідомого, а для дівчини, як прави-
ло, складнішого існування та пристосування до родини чоловіка, гово-
риться у деяких весільних піснях. Наприклад, на певному етапі обряду 
наречена зверталася до вітру з проханням розвіяти (розплести) косу, з 
якою їй у найближчий час треба буде розпрощатися, а потім співалося 
про «зламану косу», тобто зруйноване дівоче життя: відомо, що волосся 
в народних уявленнях вважалося вмістилищем людських сил [18, с. 58, 
59; 93, с. 92]: Не вій, вітре, з рожи, повій по дорозі, розмай русу косу 
по червонім поясу... Ой просо, просо-волоття! Ой косо, косо-золоття! 
Навік я тебе покохала, за один вечір зламала [325, с. 247].

В іншій пісні, коли наречена чекає молодого зі своїм поїздом і їй зда-
ється, що його дуже довго нема, співається: Писала б письмо – не вмію, 
посилала б послів – не смію, пішла б я сама – боюся: далекая дороженька 
– забарюся [325, с. 253].

Те, що дорога – це складний перехід під час весільного обряду, під-
тверджуюється піснею про матір, яка виряджала сина до тещі (або дочку 
до свекрухи), а щоб йому (їй) легше було долати цей складний перехід, 
оберегами вона зробила небесні світила: Мати сина породила, місяцем 
огородила, а зорею підперезала, в дороженьку виряжала: ой, їдь, синоч-
ку, до тещи в гостиночку, – не пий, синочку, первой наливочки; вилий, 
синочку, коневі на гривочку, щоб була в коня гривонька кудрявая, щоб 
була теща до тебе ласкавая [325, с. 255].

Предметним символом життєвого шляху (а отже, і долі), дороги з 
важливими переходами була – у широкому значенні – тканина, яка до-
тепер залишається важливим предметним символом у вигляді рушника, 
хустки, скатертини, сукні, сорочки або просто полотна як необхідних 
атрибутів в усіх родинних обрядах. Символічного значення ці предмети 
набувають саме в обрядовому контексті, виконуючи сакральну функцію 
на «полюсах напруги людського життя».

У різних міфологіях світу сталим є поняття «нитка долі». Словник 
символів культури України подає уявлення про Долю, згадуючи дав-
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ніх греків, у міфології яких Доля персоніфікується в образі трьох бо-
гинь людської долі. Саме вони володіли ниткою життя кожної людини  
[406, с. 79].

Очевидно, тут можна погодитися із думкою О. Афанасьєва, висловле-
ною у монографії «Древо життя», що уявлення про долю (як абстрактне 
і погано зрозуміле для міфологічного світосприйняття поняття) у гли-
бокій давнині було пов’язане із стихійними природними явищами. Тому 
і доля з давніх-давен ототожнювалась із всемогутніми – життєдайними 
чи руйнівними – силами природи [18, с. 367].

Все світле викликало позитивні емоції і асоціювалось із радісними 
подіями у житті. О. Афанасьєв припускає, що з білими хмарами були 
пов’язані ідеї родючості, запліднення, шлюбу, а чорні хмари символізу-
вали злих демонів ночі і смерті. Цей же автор вважає, що у бога Перуна 
були супутниці і помічниці – діви хмар, або вічно працюючі пряхи, які 
у нитку долі постійно вплітають усе, що має відбутися у житті людини. 
Діви хмар зберігали живу воду і наділяли людину долею, бо вони могли 
приносити на землю душі новонароджених і забирати душі померлих у 
потойбіччя. У слов’ян ці діви називалися рожаницями, бо були присутні 
при народженні людини і визначали її долю [18, с. 360].

Тексти донесли ідею, що сонячні промені – це золоті нитки, з яких 
тчеться добробут. У веснянках співали: Ой ти, весна, весна, що ти нам 
принесла? Коробочку з веретюнцами й другую з червонцями. Старим 
бабам по Кудельці, молодицям да й по чепчику й дивчатам по вінчику. 
Малим діткам по серпаночку, щоб бігали на весняночку [495, c. 278-279].

Чорна хмара у народних текстах – це завжди передвісник біди: Ой 
з-пуд леса темненького темна хмара виступає. Темна хмара виступає, 
дробен дощик накрапає. Жона мужа скатувала, у садочку поховала 
[495, с. 279].

Отже, всі сімейні обряди пов’язує символ вічної дороги – коло, 
предметними символами життєвого шляху є безпосередньо тканина й 
рушник.

4.3.1. Ткацтво як акціональний символ

Прядіння і ткацтво у більшості первіснообщинних суспільств було 
пов’язане з різного роду охоронними заборонами. За давніми уявлення-
ми, ці трудові процеси, здійснювані жінками, мали магічний зв’язок із 
ростом рослин, збільшенням поголів’я тварин, здоров’ям дитини, яка 
народжується, тобто з тим, що було головною функцією Богині-матері 
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або інших божественних сил. Вірили також, що богині, займаючись пря-
дінням і ткацтвом, організовують і впорядковують хаос, перетворюючи 
його в космос.

Люди знали, що доля є в кожного, і це його щастя або нещастя. У на-
шому дослідженні символічного значення, яке набувало поняття «доля» 
у дохристиянських віруваннях українців, ми розглянули різні етапи 
трансформації такого значення. Незважаючи на те, що Доля у вигляді 
богині, яка пряде нитку життя, чітко не простежується в українській 
міфології, звертається увага на вірування, в яких заборонялося прясти 
й шити у п’ятницю. Образ П’ятниці ототожнювали зі смертю, а також 
зі святою Параскевою. Вірили, що остання обов’язково покарає за не-
покірливість [542].

Існувало повір’я: якщо дівчина або жінка буде позичати полотно, яке 
мала б сама виготовити й вишити і яке символізувало її долю, смерть 
хутко за нею прийде. Очевидно, що прядіння як суто жіноча справа в 
українців зберігає символічне й сакральне значення нитки долі, бо довгі 
часи панувала ідея, що доля людини залежить тільки від матері. Набагато 
пізніше з’явилося повір’я про не менш важливу роль батька у наданні 
дитині щасливої  долі: «як батько або мати прокленуть за що-небудь сво-
їх дітей, то тоді у жодного з їхніх дітей не буде Долі, адже Доля назавжди 
залишає тих людей, яких прокляли» [467, с. 350]. Це підтверджується в 
дослідженні Л. Копаниці: «...доля як уособлення вищої сили, духів по-
мерлих предків дарує щастя чи ламає життя» [221, с. 10].

Зважаючи на те, що міфи зберегли приклад, коли сам Зевс тче по-
кривало, на якому зображені земля та океан, науковці припускають, що 
такий світогляд хронологічно пов’язаний з довгим процесом переходу 
від матріархату до патріархату [193, с. 3-5].

О. Афанасьєв наводить метафору, яка уподібнює хмари із сплута-
ною, волохатою пряжею; у той же час блискавка, загострена як стріла 
чи шило, здавалася знаряддям, яким Перун розмотував небесну пряжу, 
тобто розганяв хмари [18, с. 255].

Дослідник українського фольклору В. Давидюк пише, що початком 
ткацтва вважається сіткоплетіння, яке було розповсюджене з часів палео-
літу, особливо на території сучасної Прибалтики. «На території сучасної 
України, – зауважує науковець, – цей вид занять набуває загального по-
ширення в тшинецько-комарівській культурі (ХVI-XI ст. до н. е.)». Ана-
лізуючи тексти казок, В. Давидюк дійшов висновку, що в символічному 
розумінні жінка тільки тоді вважається повноцінною, коли опанує всіма 
премудростями ткацтва [129, с. 150-168].
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Цю архетипну ідею зберігає акціональний символ в обряді народин: 
щоб дівчинка у майбутньому стала гарною ткалею, щоб їй легко прялось 
і ткалось, баба-повитуха зразу ж після її народження перерізала пупови-
ну на гребені (гребінці, веретені) [214, с. 19].

Розглянемо семантику лексеми «тканина» в межах лексикографічного 
значення, що є значно вужчим порівняно із символічним значенням. Так, 
М. Фасмер вважає, що дієслово «ткати» пов’язане зі словами «тикати», 
«колоти», «пхати», «стукати», «колотити». Автор відомого словника на-
водить і думку Міклошича про те, що слова зі значенням «ткати» слід 
відділяти від слів зі значенням «колоти» й «тикати» [479, с. 64].

Цікаво, що й лексема сутки, яка структурно розпадається на дві час-
тини: су- і  -тькі, пов’язана зі словом тикати, що означає: «стик дня 
і ночі» [478, с. 811)]. Ймовірно, предки вірили, що день тчеться богами. 
В. Таранець пише з цього приводу: «Дослідження германістів свідчать, 
що більш древнім є вузьке значення лексеми Всесвіт: «день, або світла 
частина суток. Потім це слово стало позначати сутки (світлу та темну 
частини). Обидва значення збереглися у сучасних германських мовах. 
Окремого слова для позначення суток у: цих мовах немає» [436, с. 63].

На думку В. Даля: «ткать от тыкать», але якщо дія багаторазова і 
тривала, то вживається форма «токать», а не «тыкать» [135, с. 407].

В українських етимологічних словниках «ткати» пов’язане з «тика-
ти», споріднене в інших мовах зі «стукати», «товкти в ступі», «будую, 
виготовляю, роблю тощо» [154, с. 582].

З нашої точки зору, дієслово «ткати» має пряме відношення до дієс-
лова «тикати» як основної дії, наприклад, при плетінні з рогози або лози, 
що стало фундаментом для вироблення сітки, тканини.

Дослідники описують, як парубки з племені древлян полювали на 
дівчат. Вони вибирали дівчину, накидали на неї рибальську сітку, 
скручували, брали на коня і тікали. В. Давидюк вважає, що фата, яку 
на традиційному весіллі накидають на голову і плечі нареченій майже 
у всіх європейських народів, є не чим іншим, як уособленням первісної 
рибальської сіті [127, с. 115].

Дійсно, факти прадавнього «умикання» дівчат парубками з інших, 
часто ворожих племен біля водоймищ під час купання або коли дівчина 
набирала воду, збережені в сюжетах майже всіх слов’янських казок і, 
зокрема, в українських піснях:Чи ми тоби, Катрушко, ны казалы, чи 
мы твого серденька ны втишалы, шо ны ходы до броду рано по 
воду, та й ны слухай, де голубоньки гудуть, воны тебе молодую изве-
дуть, одь ридного батеньки одведуть, до ризвого свекорка призведуть  
[276, с. 108].
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Про умикання дівчат біля води, відоме з часів Нестора-літописця, 
писав О. Потебня. Багатозначну символіку води під кутом зору видатного 
науковця проаналізовано у статті В. Жайворонка [160, с. 23-31].

Досліджене археологами «вбрання палеолітичних «Венер» свідчить 
про існування різноманітних і складних текстильних технологій, серед 
яких – виготовлення мотузок, сіток, плетення корзин та виготовлення 
тканини. З давніх-давен з’явилася традиція вживання поясного одягу. 
За однією з гіпотез, існування текстильного виробництва відноситься 
до павловської культури і почало розвиватися 33-29 тисяч років тому 
[378, с. 487].

X. Вовк зазначає, що виготовлення грубої вовняної тканини, а також 
суконне виробництво існувало в Київській Русі «перед прийняттям хрес-
та». Український національний жіночий одяг «переховав у собі значно 
більше архаїчних елементів, які походять з тієї доби, коли жіноча одежа 
не відрізнялась так од чоловічої, як тепер». Загалом, Україна – одна з не-
багатьох європейських країн, що зберегла найархаїчнішу одежу: шматок 
тканини, обгорнутий навколо нижньої половини тіла та притриманий 
коло стану зав’язками або поясом. Це – запаска, дерга, плахта [92, с. 74, 
126, 149].

О. Потебня у свій час звернув увагу на тотожність нитки й тканини, 
пояснюючи це природною схожістю «виття з плетінням і ткацтвом». 
Останнє, зрозуміло, є пізнішим видом діяльності. Розгалуженість симво-
ліки дороги і в’язання, а також прядіння в роботі О. Потебні надзвичайно 
широка. Наприклад, дорога – мотузка; дорога – тканина; сорочка і взага-
лі тканина можуть бути символами дівчини і жінки [350, с. 133, 145, 149].

Одяг, як відомо, виконував сакральну функцію в усіх родинних об-
рядах. М. Маєрчик у монографії описує одяг на символічному й куль-
турному рівні. Авторка зазначає, що він не тільки прикривав тіло, а й ви-
конував магічну функцію: захищав апотропеями горлової та манжетної 
вишивки від магічного проникнення. Одяг – це символічне тіло, тому 
всі символічні дії з ним в обрядах були спрямовані на захист тіла або 
відродження у новому тілі [273, с. 140-141].

У п’ять років дівчинці вже треба було братися не тільки до шиття, 
«але й кужівочку в руках тримати (прясти), човником за кроснами маха-
ти (ткати)». А коли дівчині виповнялося одинадцять років, «мамка уже 
святошне полотно на кавалки (шматки) краяли, на нову дорогу дочку 
споряджали, бо то значило тоте полотно» [274, с. 104].

У народі й досі зберігаються повір’я-обереги, що пов’язані із символі-
кою ткацтва: якщо дівчина швидко хоче вийти заміж, то вона «має пряди-
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во сама обробляти від початку до кінця (від сіяння до нитки); а як вовну 
для потреби в домі купуватиме, швидко полисіє чоловік...» [274, с. 106].

Аналогія ткацтва і божественного світотворення чітко простежується 
у припущенні О. Афанасьєва про сонце як небесне веретено, що тче зо-
лоту нитку у вигляді променів, тим більше, що народна загадка зберегла 
це уявлення: «Із вікна у вікно готове веретено». Саме із сонячних ниток, 
як писав дослідник, виготовлялась та чудова рожева тканина, що закри-
вала небо і котру називали зорею [18, с. 76].

Про те, що прядіння було основною домашньою роботою молодих 
дівчат, співається у весільних піснях: Ой ти попе Гордію! Не дзвони 
рано в неділю, задзвони рано в суботу, потеряй дівкам роботу, нехай 
не шьють, не прядуть, до нашої Маруси в дружки ідуть [379, с. 133].

Уміння прясти свідчило про готовність дівчини до заміжнього життя, 
про що й співалося в пісні: Чом же ж ти, Нечипур, зраня не женився, ой 
рано мні, рано, зраня ни женився, вже твоя дивчина росла й пириросла, 
ой рано мні, рано, росла й пириросла, росла приросла, поставила кросна, 
кросна сосновиї, нитки валовиї... [460, с. 47].

4.3.2. Символіка нитки, мотузки, тканини

Нитка як предметний символ відігравала важливу роль до народження 
дитини, а також під час народин. Так, вагітній жінці заборонялося мотати 
нитки i тим більше – прясти, щоб під час пологів дитина не заплуталась 
у пуповині. У цій ситуації нитка набувала символічного значення пупо-
вини. Зазвичай вагітним не рекомендувалось бувати на похоронах. Якщо 
цього не можна було уникнути, то захистити жінку могла червона нитка 
або шматочок червоної матерії чи стрічки. Зрозуміло, що червоний колір 
тут асоціювався з вогнем, який мав захисну й очищуючу силу, сприяв 
захисту матері і дитини від негативного впливу як мерця, так і емоцій 
присутніх. На думку O. Кондратович, цей звичай «побутував ще в часи 
язичництва, але його дотримуються й понині» [214, с. 9-10].

Готуючись до прийняття пологів, баба-повитуха брала свячений 
льон, аби зсукати нитку та зав’язати пупа новонародженій дитині. Ді-
вчинці в’язали пупа, відмірявши на два пальці, хлопчикові – на палець  
[214, с. 17-19].

У Х. Ящуржинського читаємо: «Перев’язують пуп у новонародже-
них прядивом  із матірки  (матірка – коноплі з жіночими квітками, 
що дають насіння та з яких виробляють грубе волокно [82, с. 652]), а не 
плосконі (плоскінь – чоловічі рослини конопель, а також волокно з них 
[82, с. 985]), щоб людина не втратила здатність плодитися...» [545, с. 76].
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У міфологічній картині світу збереглося уявлення про те, що ново-
народжена дитина має бути прив’язана до життя пряденою ниткою, яка у 
слов’ян називається повить, повой. Як зазначає О. Афанасьєв, очевид-
ним є зв’язок зі словами: повитуха, повивальная бабка [18, с. 362].

Етимологічний словник української мови подає інформацію про 
рослини з витким стеблом, зокрема, це берізка польова, кручені паничі 
тощо, які в народі називають повитиця, повитниця, повитуха. Такі 
назви – похідні від витися; зумовлені вони тим, що ці рослини обвива-
ються навколо інших рослин [153, с. 468]. Форма вити праслов’янська, 
споріднена зі словами звивати,сукати, в’язати, крутити,що без-
посередньо пов’язані з прядінням і ткацтвом: вал у ткацькому верстаті, 
на який навивають пряжу, називають навивальник [150, с. 384].

М. Фасмер пише, що рос. і укр. вити споріднене з аналогічними 
формами в інших слов’янських мовах, а також з рос. плетет, ткет 
[475, с. 322]; повитуха від (рос.) повить, вить [475, с. 294].

Припускаємо, що форми повитуха, повивальна бабка  зв’язані 
етимологічно з дієсловами вити, обвивати  (коли мається на увазі 
конкретна дія баби з ниткою, щоб зав’язати пуповину) і з похідними 
дієсловами сповивати, сповити у значенні загортати в пелюшки, об-
мотувати сповивачем немовля [82, с. 1371].

У весільному обряді нитка так само набувала символічного значен-
ня. Незадовго до весілля у західних областях України молода йшла до 
лісу зі світилками і малим хлопчиком, щоб зібрати барвінок для плетіння 
вінків. Як продовжувач роду, хлопчик зрізав першу гілку барвінку, а по-
тім, коли дівчата плели вінки, держав нитку, якою зв’язували початок 
вінка. Нитка в руках хлопчика символізувала міцне чоловіче начало, що 
з’єднає (зв’яже) молоду сім’ю [269, с. 21].

У селі Смолянці на Одещині в суботу під вечір молода ходила з друж-
ками і запрошувала дівчат на вінок. У відповідь, як правило, їй дарували 
парні предмети, перев’язані червоною ниткою [245, с. 108].

У казках символічну функцію виконувала не тільки нитка, а й чарів-
ний клубок, який зв’язував головного героя з предками у потойбіччі і 
який вважався «символом життєвого шляху, визначеного наперед сила-
ми, які дають цей клубок... Розмотати клубок у міфологічній традиції 
означає дійти до істини...» [129, с. 75, 101].

За гіпотезою В. Давидюка, був і давніший вид ниткопрядіння – це 
мотузосукання, що стало ознакою цілої низки культур шнурової або мо-
тузкової кераміки. Датується таке ремесло серединою III тис. до н. е. У 
II тис. до н. е. ниткопрядіння було вже добре відомим ремеслом, бо сліди 
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ткацтва виявилися у культурах XVIII-XVI ст. до н. е. і навіть пізніше  – у 
XVI-XV ст. до н. е. [129, с. 170].

У Х. Ящуржинського нам зустрілася цікава інформація про символіч- Ящуржинського нам зустрілася цікава інформація про символіч-Ящуржинського нам зустрілася цікава інформація про символіч-
не використання мотузки на хрестинах. Виявляється, що селяни з охотою 
згоджувалися хрестити народжену поза шлюбом дитину, бо існувало 
повір’я, що у хрещеного батька такої дитини гарно плодитиметься худо-
ба і розростатиметься господарство. Тому, ідучи хрестити таку дитину, 
на поясі зав’язували не лише вуздечку без вудил, але й мотузку. Останню 
після хрестин берегли, як святиню, потім користувалися нею, наприклад, 
лікувалися від хвороби [545, с. 78].

Припускаємо, що мотузка у вищезгаданій ситуації символічно 
зв’язувала хрещеного батька з неочікуваною, незапланованою дитиною. 
За аналогією, мабуть, вірили, що ця ж мотузка зв’яже господаря з нео-
чікуваним добробутом: високим урожаєм, плодючістю худоби тощо. З 
іншого боку, вона буде відганяти й несподівану хворобу.

Деякі дії з мотузками вважалися небажаними й набували негативного 
символічного значення в конкретній ситуації. Здавна колиска для дитини 
була сплетена з товстої лози у вигляді човника або її робили із ряднини, 
якою перетягували продовгуватий чотирикутник із палок. Такі колиски 
прив’язували чотирма мотузками до стелі. Коли колисають дитину, то не 
можна брати разом усі чотири, навіть дві або три поворозки, бо у дитини, 
за повір’ям, будуть  від цього стиски, тобто задуха [545, с. 80].

У поховальному обряді небіжчику зв’язують руки і ноги мотузка-
ми, коли везуть на цвинтар. Ці мотузки перед похованням обов’язково 
розв’язують з метою звільнити руки-ноги померлого для переходу в по-
тойбіччя (тут, на нашу думку, можна провести аналогію з символічним 
розв’язуванням усіх вузлів перед пологами, щоб вільним був шлях для 
дитини – О. Я.) і кладуть мотузки у труну. Ця дія спрямована на захист 
живих членів родини, яким заборонялося нести в дім будь-які речі, що 
контактували з небіжчиком. Але дослідниця В. Завадська пише: «Якщо 
ж хтось забере мотузки собі, то вони матимуть цілющу властивість і 
взагалі приносять щастя» [164, с. 120]. Авторка не коментує цю дію, 
але, на нашу думку, її можна пояснити тільки тим, що йдеться про по-
ховання близької людини, тоді мотузки, ймовірно, символізують зв’язок 
із предками, куди відправився небіжчик, а предки, як відомо, рідних і 
захищають, і допомагають їм.

Тканина як оберіг, як предметний і акціональний символ використо-
вувалась і під час народин, і в поховальному обряді, коли в хаті від злих 
очей завішувалися вікна, двері, дзеркала. Взимку тільки заможні селяни 
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виділяли породіллі окрему кімнату, інші влаштовували її в теплій коморі, 
влітку – у комірчинах чи хлівах. Якщо ж не було можливості помістити 
жінку в окремому приміщенні, то її просто відгороджували полотном 
від інших мешканців хати чи кімнати [323, с. 165].

Важливим і необхідним ритуалом після народження дитини є церков-
не хрещення, на яке запрошують кумів. «Куми приходять у призначений 
час..., приносять хліб, бублики та крижмо, цебто аршинів два-три по-
лотна» [92, с. 193].

Кумів може бути не одна пара. Нанашки, або хрещені батьки, у церкві 
тримали дитину і свічку. «Кругом свічки була обвита крижма (полотно, 
котре хрещені батьки намотували на свічку, з якою йшли хрестити дити-
ну). З крижми шили першу сорочку для дитини. У крижму після хрестин 
нанашки загортали немовля й у ній несли додому» [505, с. 59].

Крижма  (як обрядовий символ на родинах) утворено від лат.  
Chrisma – миропомазання; запозичення з грецької. Це – біла тканина, в 
яку сповивають дитину хрещені батьки після обряду хрещення. Криж 
– це хрест, а також стара міра довжини від носка правої ноги до кінця 
середнього пальця витягнутої лівої руки. Церковнослов’янське крижь 
– хрест, очевидно, запозичене через посередництво польської, чеської і 
словенської мов з романської мови північно-східної Італії [154, с. 89-90].

Серед повір’їв зустрілося й таке: коли дівчинці краяли із крижми 
першу сорочку, ножиці обкурювали над свічкою, «би чоловік очі на ній 
лишав» [274, с. 106].

Що ж стосується весільних обрядів, то однозначно відповісти на пи-
тання, чим покривали наречену і яку функцію виконувала ця тканина, 
дуже важко. М. Сумцов, аналізуючи в українському весільному обряді 
запозичення з грецького і римського весілля як результат «спілкування 
народів», звертає увагу на таке: в день весілля у греків увечері наречену 
у візку перевозили в дім нареченого. Наречена із закритим обличчям 
сиділа між нареченим і його дружбою... У римлян виділялось обрядове 
покривання  голови нареченої червоною хусткою (flammeum). Потім 
заміжня жінка завжди ходила з покритою головою. Яскраво-червоний 
колір фляммеума асоціювався із вогнем сонця і був символом домаш-
нього вогнища [428, с. 20, 27].

М. Сумцов переконаний, що і в українців, і у болгар обрядове покри-
вання голови нареченої тісно пов’язане з давньоримським обрядом і має 
символічне значення покрова з хмар, які час від часу закривають 
землю і виливають на неї дощ. У дослідженні науковця проводиться 
чітка паралель між очіпком і покривалом нареченої у римлян, зокрема 
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паралель кольорова: «У болгар і у буковинських малоросів головне по-
кривало нареченої буває червоним. У римлян flammeum, очевидно, від 
flamma – полум’я, вогонь» [428, с. 37].

Звернемось до інших досліджень. І досі науковці не мають єдиної 
точки зору, ким вважалася наречена (рос. невеста): «невідомою» (тра-
диція брати дівчину з чужого племені є дуже давньою) чи «невидимою» 
в результаті того, що була накрита тканиною (фатою). Так, М. Фасмер 
надає перевагу старій етимології, а саме: «невідома», всі інші етимології 
дослідник вважає сумнівними [478, с. 54].

Серед сучасних етимологічних розвідок цієї лексеми зупинимося на 
результатах академіка В. Скляренка, який схарактеризував у цьому плані 
майже всі дослідження попередників і дійшов висновку, що «обстоювана 
нами (В. Скляренко) етимологія псл. nevesta «наречена», букв. «неви-
дима» (підкреслено нами – О. Я.) є достатньо обґрунтованою як з фоне-
тичного боку, так і з семантичного» [395, с. 10]. Далі, спираючись тільки 
на лінгвістичний матеріал, відомий український науковець спробував 
реконструювати дуже давній (індоєвропейський) звичай сватання дівчи-
ни: після ритуалу сватання, якщо дівчина погоджувалася, «то хлопець 
чи сват замотував (закутував) дівчину в покривало (звичайно, так, щоб 
вона могла бачити) або покривав голову й обличчя дівчини покривалом... 
Замотати (закутати) дівчину в покривало означало засватати її. Суть 
цього звичаю в тому, що на засватану дівчину дивитися вже ні до чого. 
Звичай у слов’ян закривати обличчя нареченої покривалом зберігся до 
наших днів, але тепер весільним покривалом виступає фата – весільний 
головний убір нареченої» [395, с. 11].Так, у нижніх лужичан, коли після 
вінчання молоді поверталися додому, обличчя нареченої було закрите 
серпанком [68, с. 74].

Акціональний символ – обрядове покривання голови нареченої – 
дуже поширений не тільки у всіх слов’янських народів, він також зу-
стрічається і у чужих індоєвропейцям народів. Наприклад, у китайців 
у день весілля нареченому і нареченій на голови надягають шапки 
особливої форми. У калмиків після весілля молодій одягають на коси 
оксамитові чохли [432, с. 123]. Дослідивши цей символізм, М. Сумцов 
пише: «Поширення звичаю покривання голови нареченої після зняття 
вінка жіночим покривалом у різних народів давнини і сучасності свід-
чить про язичницьке походження цього звичаю» [432, с. 124]. Критикує 
М. Сумцов думку про те, що кика, яка згадується у вологодській ве-
сільній пісні, могла асоціюватися з однією із слов’янських богинь. Не 
підтримує учений і позицію О. Афанасьєва, котрий проводив паралель 
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між фатою та рожевою кривавою пеленою, яку вишиває на небі богиня 
Зоря зранку та ввечері. М. Сумцов звертається до етимології лексеми 
фата , вважаючи, що слово пов’язане з поняттями «плаття», «верхня 
одежа», і наводить, як приклад, текст польської весільної пісні, у якій 
очевидна паралель покривала нареченої з хмарами на небі. Звернемося 
тепер до слів О. Афанасьєва: «Богиня Зоря тягне жовто-руду нитку і 
золотою голкою вишиває на небі рожеву, криваву пелену. У заговорах, 
звертаючись до Зорі, просять закрити фатою від хвороб, ворожої сили. 
Цій фаті даються епітети: вічна, чиста, нетлінна» [18, с. 76].

Наведена О. Афанасьєвим метафора можлива за наявності міфоло-
гічного світосприйняття, при якому «поетичне почуття панувало над 
думкою людини» [18, с. 443]. Світло, яке ллється з небес, у далекому 
минулому, як відомо, наділялося живильною силою, тому звернення у 
заговорах до світла ранкової зорі з проханням захистити, тобто покрити, 
як фатою, того, кому потрібен захист, можна вважати абсолютно при-
родним. Ми не виключаємо і того, що фата для нареченої у весільному 
обряді грала важливу захисну функцію і була символом такого станови-
ща жінки, при якому вона підкорялася чоловікові.

Певний інтерес у цьому плані викликає і стаття В. Лучика, в якій 
автор наводить приклади різних етимологій слова «невіста», атрибутом 
якої є обов’язкове покривання голови. Дослідник вважає, що етимоло-
гічно слово пов’язане з поняттям «невідома», тому що воно «з погляду 
мотиваційно-семантичного найточніше відбиває суть нареченої як ді-
вчини, що представляє чужий рід і виявляється для родини нареченого 
невідомою, а відповідно й новою на момент шлюбу...; з погляду куль-
турно-історичного назва могла виконувати характерну для язичницьких 
часів табуїстичну функцію, захищаючи від злих духів молоду жінку, яка 
вступала в чужий для неї дім нареченого» [69, с. 147].

Наша власна позиція стосовно цього питання враховує те, що всі ри-
туальні символічні дії, предмети й слова у родинних обрядах були спря-
мовані на відновлення порушеної рівноваги в результаті відкритості двох 
сфер – буття й небуття (потойбіччя), на захист лімінальних осіб, на до-
помогу під час безпосереднього переходу з того світу в цей чи навпаки; 
або при переході в інший соціальний стан при одруженні, яке так само 
передбачало вмирання й відродження в іншому стані, тобто ініціацію.

Безперечно, коли ми говоримо про невісту, на поверхні лежить сим-
волічне значення предметного й акціонального символу, пов’язаного з 
фатою і закріпленого у цьому слові: невіста – невідома, тобто дівчина 
з іншого роду. Це символічне значення входить до загальновідомого і 
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основоположного архетипу свій / чужий, що закріпився в усіх сімейних 
обрядах.

Але, на наш погляд, у цій же лексемі – невіста – на глибинному 
рівні є і значення невидима, та, яка має бути покрита, тобто закрита 
для інших очей, бо вже її обрали як майбутню дружину. 

Посилаючись на Вікентія Макушева (дослідження 1861 року), Н. Здо-
ровега звертає увагу на те, що дівчата у слов’ян ходили з непокритою 
головою. Коли хтось відчував прихильність до дівчини, то кидав їй 
покривало на голову, і вона ставала його дружиною. Такою була одна з 
форм шлюбу, що побутувала у слов’ян ще в X ст. [166, с. 43].

У цьому контексті покривання, а раніше – закутування (замотування) 
голови молодої – така символічна дія, що віддзеркалює важливу осо-
бливість архаїчної ментальності, а саме: віру в неможливість змінити 
один стан, не зруйнувавши попередній. Тоді фата – це елемент дуже 
давнього ритуалу ініціації, тобто символічної «смерті», яка асоціювалася 
з темрявою. У такому разі, природним може бути висновок про те, що 
внутрішня форма лексеми «невіста» пов’язана із темрявою, «невидиміс-
тю» нареченої, яка обов’язково має відродитися в іншому стані.

Підтвердженням вищесказаного є дівич-вечір на Одещині у селі 
Смолянці, коли молодій розплітали косу. Розплівши, її голову накрива-
ли хустиною, і молода прощалася з рідними. У селі Будеях при цьому 
співали: Горіла сосна, палала, під нею дівка стояла, русую косу чеса-
ла. Ой, коси, коси ви мої, довго служили ви мені. Більше служить не 
будете. Під білий вінець підете, під білий вінець, під хустку... Ритуал 
закінчувався надіванням матір’ю на голову доньки вінка поверх фати  
[245, с. 109-111]. У цьому ритуалі, на нашу думку, хустина і фата – 
це сучасний варіант покривання тканиною, яка була символом темряви 
й смерті дівчини (прощається з рідними; стоїть під палаючою сосною), 
а також відродження в стані жінки. Важливо й те, що все це відбувалося 
під час так званої головиці (тобто ритуалів «дівич-вечір» і «вінок»), яку 
вважали кульмінацією передшлюбних дійств, коли наречена прощалася 
з дівуванням. А в селі Нерушаї серед передшлюбних дійств було таке: 
мати купала доньку, примовляючи: «Купаю тебе востаннє, як малу ди-
тину, сама...» [245, с. 115]. Таке купання теж символізує відродження у 
новому стані, так само, як і купання новонародженої дитини.

Цікаві приклади стосовно використання тканини-фати у різних регіо-
нах України наводить B. Давидюк. Так, наприклад, на Західному Поліссі 
ткали напівтонке прозоре полотно. «На початку весілля молоду з ніг до 
голови обкутували приблизно п’ятиметровим сувоєм, що, очевидно, мав 



216

символізувати ту ж таки рибальську сітку – засіб упокорення дівчини. У 
такому вигляді вона сиділа за столом під час весілля у своєму домі, так її 
привозили й до дому молодого. І лише коли вели до «комори», свекруха 
відшпилювала внизу шпильку і наступала на один кінець цього полотна. 
Молоду обертали доти, доки полотно не залишалося на землі... На сході 
України молода позначала свій поневолений стан тим, що зав’язувала 
справжню рибальську сіть під плахту поверх сорочки» [127, с. 115-116].

Плетіння сітки для «утки» та її діточок у поетичних текстах є симво-
лом поневолення дівчини, умикання біля води, що пізніше стало асоцію-
ватися з весіллям у значенні переходу зі стану вільної дівчини у стан за-
міжньої жінки. Проводиться паралель між символічним плетінням сітки, 
щоб піймати «утку», та виготовленням покривала для невісти і шиттям 
для неї кибалки (кибалка – старовинний жіночий головний убір, що 
має форму півмісяця [82, с. 536]): Та плыве утынька по сынему морю изъ 
своимы утенятами, а за нею плыве сызый селезень. – Постой, утынько, 
й мене, бувъ я на ставку тай чув я славку щей на тебе, сира утынько, що 
плетуть ситкы на твои дитки щей на тебе, сиза утынько. – Нехай 
же плетуть, хоть переплетуть, то я їх не боюся: Крыльця роспущу, 
дитей заберу, відсиля уберуся. Та йшла Маруся все уличками из своїми 
дружечками, А за нею йде молодий Василько. – Постой, Марусю, мене, 
постой, Марусю, постой молода, щось маю розказати: Ходивъ я въ 
лавку, тай чув я славку, що на тебе, молодую, кроють китайку, шьють 
кибалку, а на твою головоньку [379, с. 138].

Символічну функцію зв’язування, єднання виконували й стрічки. В 
Андрієво-Іванівці на Одещині хлопець мав право прийти до дівчини в 
гості ще до сватання, дівчині ж заборонялося ходити до хлопця додому. 
Парубок приходив не з порожніми руками, він міг принести солодощі, 
стрічки тощо. Символічним подарунком була гілка калини, перев’язана 
червоною стрічкою. Це означало, що у хлопця серйозні наміри і він уже 
готовий до знайомства з батьками дівчини [245, с. 55]. Значення цього 
символу таке: дівчина – калина (тут – гілка калини), червона стрічка 
символізує почуття хлопця: колір – це його палке кохання; сама стрічка – 
його бажання зв’язати з дівчиною свою долю; обв’язана гілка – засватана 
дівчина, і хлопець натякає на її займаність. 

На Вінниччині ще в середині XX ст., коли розплітали косу молодої (це 
дійство там теж називалося «головиця»), розв’язували «кісники» – стріч-
ки, вплетені в косу. В кінці ритуалу молодий, який весь час стояв у хаті 
біля порогу, повністю розв’язує кісники і залишає їх собі, щоб молода 
від нього вже не втекла, щоб трималася його [144, с. 101-102]. 
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Така дія молодого символізувала його бажання назавжди прив’язати до 
себе наречену.

Після вінчання вважалося, що весілля можна починати, коли свати 
заведуть за стіл молодих. Перед ними на столі лежав коровай і дві ложки, 
перев’язані червоною стрічкою.  Останні символізували пару, що 
навік зв’язана між собою. Червоний колір стрічки, мабуть, був, як і во-
гонь, оберегом, можливо, це був і символ крові нової сім’ї-роду. Зв’язані 
ложки символізували заборону молодим, як лімінальним особам, їсти 
під час весілля [269, с. 45].

Порівняємо, як про це говориться у Х. Ящуржинського: «Стіл для мо-
лодих накривали скатертиною. На ньому був лежень, калач круглий, 
на тарілці лежали дві новенькі ложки, що були зв’язані червоною 
стрічкою, для молодих, яким заборонялася їсти за столом з суботнього 
вечора до понеділка...» [546, с. 249].

Отже, червоні нитки й стрічки, якими зв’язували предмети на весіллі, 
червона  ниточка на зап’ясті новонародженої дитини, мотузки на руках 
і ногах небіжчика тощо – символи вічного й сакрального кола, що захи-
щає або з’єднує. Обидві ці функції водночас виконують інші символічні 
предмети, що виготовлялися з полотна і були обов’язковими в обрядах. 
Мається на увазі рушник (хустка) і пояс, які будуть описані в наступній 
частині роботи.

Символіка прядіння і ткацтва пов’язана з міфологією не тільки 
слов’ян, а й інших народів. Нитка, тканина, мотузка, стрічка тощо – це 
важливі предметні й водночас акціональні символи в контексті сімейних 
обрядів. Кожний із цих символів в обрядовому дискурсі набуває кон-
кретного сакрального значення, яке не лежить на поверхні, не розкрива-
ється в межах лексикографічного значення, а потребує виходу на рівень 
концептуального значення, що пов’язане зі специфікою міфологічного 
світосприйняття і вимагає даних різних гуманітарних наук.

Під час ритуального випікання короваю двох із запрошених жінок 
зв’язували червоним поясом і ставили місити коровай [432, с. 242]. 
Варіант такого акціонального символу: коровайниці мили руки, а 
потім мати нареченої обв’язувала двох коровайниць рушником 
по поясі, щоб молоді жили дружно; і вони вже місят коровай 
[144, c. 100].

Дві жінки, яких зв’язували червоним поясом або рушником, ймовірно, 
символізували божественну пару, яка й стоїть на початку творення як 
світу, так і окремої сім’ї.

Коровай випікали в хаті молодої і молодого, його прикрашали і 
обов’язково обв’язували червоним поясом [144, с. 101; 65, с. 15]. 
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Червоний пояс на короваї – багатозначний символ кола, що з’єднує наре-
чених, їхні сім’ї, а також захищає новостворену сім’ю і збільшений рід.

4.3.3. Символіка виробів із полотна

Заздалегідь майбутня мати готувала пелюшки для новонародженої 
дитини: щоб вони не тіпались, їх обкидали лляною ниткою, закріплю-
вали сповиток крайкою – вузенькою, щільно витканою смужкою 
по краях тканини, нерідко з іншої, грубішої пряжі [82, с. 582]. 
Вагітна завжди виконувала посильну роботу, наприклад, ходила в ліс по 
гриби та ягоди, працювала в полі. Але куди б вона не йшла в останній 
місяць вагітності, брала з собою пелюшки та крайку, щоб сповити ди-
тину. «У селі наведуть десятки прикладів, коли жінки приносили з поля 
чи лісу новонароджених...». Вповивали дитину в підготовлені пелюшки 
та портовинку, для виготовлення яких традиційно використовували старі 
бабині чи дідові сорочки, точніше, тільки уцілілий у них низ спинки. 
Категорично заборонялось при цьому використовувати сорочки хворих 
або померлих. Дівчинку ще й загортали у штани, хлопчика – у спідницю, 
«проектуючи на майбутнє щасливе дівування та парубкування, успішну 
побудову сім’ї» [214, с. 7, 20].

«Буває, що дитя майже без хвороб народжується в полі, і породілля 
його сама в пелені приносить додому..., іншим дітям в сім’ї поясню-
вали, що «баба в пелени принесла братика або сестричку...»  
[545, с. 74-75].

Пелена  тут вживається у значенні: «нижній край одягу (плаття, 
спідниці)». Не виключаємо й застаріле значення омоніма пелена: «по-
кривало» [82, с. 897]. Етимологічно пелена  (покривало) пов’язано з 
аналогічними формами в слов’янських, германських та інших мовах, 
які мають значення «пелюшка, хустка, шкіра, хутро тощо» [153, с. 331].

Стійким було вірування у те, що готувати хустки, рушники, сорочки 
як обов’язкове придане для дівчини означало прогнозувати й творити 
долю, і починала вона цим займатися з одинадцяти – дванадцяти років. 
З вісімнадцяти років дівчата та хлопці з осені до весни відвідували 
вечорниці або досвітки, де приглядалися один до одного, символічно 
натякали, хто подобається, і навіть вибирали собі пару. Дівчата при-
носили на вечорниці «роботу»: куделю (прив’язана до палиці чесана 
вовна), пряли, вишивали, шили, плели, щоб продемонструвати парубкам 
свою майстерність у суто жіночій справі. До закінчення вечорниць по-
трібно було зробити свою роботу – «щоб не було куделі». Парубки не 
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працювали, вони розважали дівчат своїми жартами, а то й заважали їм. 
Наприклад, щоб звернути увагу якоїсь дівчини, один із хлопців буцімто 
ненароком вибивав із рук дівчини веретено. Той, хто піднімав веретено, 
заслуговував на поцілунок [245, с. 52-55].

У 1719 р. вийшов наказ Київської духовної консисторії, в якому 
вечорниці, тобто збори молоді, де співали й весело проводили час, на-
зивають одним із тяжких пороків, з яким треба боротися. Повідомлення 
О. Маркевича про цей наказ було надруковане у 1884 р.. Далі автор по-
відомлення зауважує, що подальші дослідження переконливо довели: 
вечорниці – просто збори, де молодь весело проводила час. Навіть на 
досвітках, коли українські хлопці та дівчата залишалися до ранку й 
ночували разом, не дозволявся «блудний гріх», не порушувалися рамки 
дозволеного [283, с. 177-178].

У жартівливих піснях про вечорниці на Одещині співали: Ой не 
ходи, Грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки-ча-
рівниці  (село Яківлівка) [245, с. 55]. Припускаємо, що в цих рядках 
зберігається прадавнє уявлення про магію прядіння – справу богинь, які 
пряли нитку долі для кожної людини. Можливо, вірили, що й дівчина, 
яка пряде, виробляє чарівну нитку, щоб прив’язати до себе хлопця, іноді 
й проти його волі, бо не могли інакше пояснити кохання.

На вечорницях парубки запрошували дівчат до танку, знаками на-
тякали на те, що дівчина подобається. Танцюючи, парубок непомітно 
витягав з-під свого пояса квітку і кидав її під ноги дівчині. Якщо хлопець 
подобався, дівчина піднімала квітку, і це означало, що вона подарує йому  
шириньку (ширинка – (заст., діал.) шматок тканини, рушник, скатерть, 
хустка [82, с. 1621]). Етимологічний словник подає форми: ширина, ши-
ринка, ширінька зі значенням «хустина, хустка, полотнище, відрізок 
цільної тканини на всю ширину, рушник, квадратний шматок полотна 
тощо». Ці форми утворилися від лексеми ширина [155, с. 419].

Для подарунка хлопцю, який сподобався на вечорницях, із скрині ви-
ймалося квадратне, вишите дівчиною по кутах полотно формою 50 на 50, 
схоже на великі носовички чи серветки. Кожна дівчина знала: ширинку 
вишивати – долю закликати; шириньку дарувати – добро примножу-
вати. На кожній шириньці мав бути інший візерунок, бо як нема двох 
однакових доль у людей, так не могло бути й двох однакових шириньок. 
«Виявляється, дівчина в ту шириньку ніби закодовувала свої бажання, 
мрії, сподівання, бо кожен листик, кожна квіточка, кожне стебельце чи 
колір несе своє символічне навантаження: «Яку любіщ хотіла, кілько 
донечків та синочків, яке господарство, які статки – усе то вибивала у 
полотно...» [274, с. 104-105].
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Ширинька як предметний символ могла набувати й негативного зна-
чення, якщо парубок на танцях повертав її дівчині. Це означало привсе-
людну ганьбу. Але якщо дівчина перед тим хлопцем, кому подарувала 
шириньку, не зганьбилася, він зі словами вдячності складав шириньку 
вдвоє, щоб дівчина все ж таки знайшла собі пару, вішав її на зімкнуті 
перед собою дівочі руки [274, с. 105].

Знали й свято вірили у те, що необхідно було робити вуглиною розпис 
на полотні своїми руками, щоб не йти до чужих людей і не посвячувати 
їх у справи сердечні. Якщо ж перейняти чужі візерунки на сорочку чи 
шириньку, то й чоловік буде заглядатися на інших жінок.

На весіллі всім гостям дарували ткані вироби (хустки, рушники або 
ширинку) у відповідь на обдарування молодих; таким був порядок, що 
забезпечував рівновагу у життєдіяльності колективу. «Отож 30-40 гостей 
– це 30-40 однакових ширинок, бо дівчина закладала на кожній те, що і 
на першій. А у кожній ще чотири кути, і в усіх візерунки також однакові» 
[274, с. 105]. 

Отже, ширинька, подарована дівчиною, для парубка була символом 
згоди на заручини, він її свято беріг, носячи за поясом, а на весіллі молоді 
на тій шириньці починали свій перший танець [274].

Те, що парубок носив шириньку за поясом, символізувало його за-
йманість, свідчило про намір одружитися і про наявність конкретної 
дівчини, з якою є вже домовленість. Таке ж символічне значення мала і 
хустка, яку в процесі сватання молода дарувала нареченому: спочатку 
вона тричі протягувала хустку через його пояс, а тоді затикала за ремінь 
[269, с. 3].

Хустина як предметний символ на поясі парубка фігурує у весільних 
піснях: Ой город, город Лебедин, туди їхав Василько молодий, під ним 
кониченько вороний, на ему жупан голубий, на ему шапка смушова, коло 
бока хустина шовкова, вишила Маруся учора, темної ночі при свічі, 
ясного сонця край віконця, задля Василька молодця [379, с. 137].

У XX ст. на Одещині ширинки називали хустками, які дівчата виши-
вали для сватання заздалегідь. Така хустина, як символ згоди на шлюб, 
була своєрідним «документом» молодого, коли він приходив за молодою 
в перший день весілля. Далі відбувався такий ритуал: на стіл клали хліб, 
на хліб – хустку або цю ж хустку клали на тарілку. Молодому треба було 
покласти на тарілку гроші, а дівчина тричі перевертала хустку, щоб па-
рубок тричі клав гроші. Після оглядин господарства молодого дівчина 
мала право сповістити про небажання брати шлюб з цим хлопцем, і тоді 
вона забирала хустку [245, с. 92-94].
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На Київщині в наш час зафіксовано ритуал, коли хустиною зв’язували 
руки молодих після викупу нареченої, щоб ніхто між ними не міг про-
йти і розбити шлюб [164, с. 120]. Тут хустина як акціональний символ 
виконує функцію нитки, мотузки, що з’єднує.

На весіллі зв’язували руки молодих хусткою або рушником. Навіть 
у пісні, яку співали свахи і дружки молодої після реєстрації, є цей 
символ: Ой лети, соколоньку, попереду, перекажи матіночці, що я йду. 
Нехай вийде матінонька з калачом, чи взяло дитя шлюб з паничом. 
Ой з паничом, не з паничом, а з мужиком та й зв’язали білі ручки й 
рушничком. Рушником-хустиною, людською дитиною [144, с. 103].

Припускаємо, що хустина чи ширинка символізувала саму дівчину. 
Вона власноруч і дарувала її парубку, і забирала. При цьому всім іншим 
учасникам ритуалу сватання дарували рушники або їх перев’язували 
рушниками. Незважаючи на те, що рушник етимологічно пов’язаний 
з лексемами «рука, ручний», а не з дієсловами «рушати, рушили», як 
пишуть деякі дослідники [65, с. 9], зв’язані рушником руки є символом 
того, що життєвий шлях молоді пройдуть разом: пліч-о-пліч або рука в 
руці.

Без перебільшення найголовнішим в Україні в усіх сімейних обрядах 
з давніх-давен вважається рушник. «Рушник був обличчям оселі україн-
ки. По тому, скільки і які були рушники, судили про господиню, її дочку» 
[406, с. 186]. «Всі сімейні обряди пов’язані символікою дороги, тому й 
рушник, як символ дороги, є той предмет, з яким і заміж віддають, і по-
хоронять» [64, с. 83].

Рушник – один із найвідоміших образів української міфології, один 
із найдавніших оберегів, і не тільки українського народу. Рушник (сму-
га полотна) – символ не тільки дороги, а й долі, захисту. Коли ця смуга 
ще й містить на собі виткані чи вишиті знаки-обереги – захисна сила її, 
відповідно, більшає [426, с. 399]. В. Жайворонок пише, що рушник су-
проводжував українця все життя, тобто був і є синкретичним символом 
в усіх родинних обрядах [161, с. 516].

У родильній обрядовості використовувалися рушники з вишивкою 
рослинного орнаменту: так закріпилися культ поклоніння природі, сим-у: так закріпилися культ поклоніння природі, сим-закріпилися культ поклоніння природі, сим-
волізація життя, добробуту. Баба-повитуха приймала на рушник ново-
народжену дитину.

Іноді під час важких пологів повитуха за допомогою рук, а найчас-
тіше рушника, намагалась допомогти плодові швидше подолати родо-
ві шляхи. В українців обдарування повитухи вважалося священним 
обов’язком: породілля дарувала рушник, щоб після смерті баба мала 
чим руки витирати. Рушник (іноді хустка) були скромним подарунком 
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для повитухи. На хрестинах їй частіше підносили спідницю та блузку. 
Якщо «жінка, що приймала пологи, раптово помирала, тоді породілля 
зобов’язана була відвідати покійницю й принести їй хоч би найскромні-
ший подарунок, яким вважався рушник, аби її душа спокійно полинула 
на небо» [213, с. 22, 25].

Як правило, з рушником приходили до породіллі, вшановуючи появу 
дитини в родині. У цьому випадку рушник (як оберіг) мав захищати 
дитину від усякого нещастя. Одержані на хрестинах рушники чіпляли 
у великій хаті (світлиці) над вікнами. Рушники повсякчас нагадували 
господарям про їхню велику місію, взяту перед Богом і людьми, – вести 
дитину по життєвому шляху [301, с. 60-61]. Отже, рушник у родильній 
обрядовості – це предметний символ дороги, життєвого шляху, куди 
вирушає новонароджена дитина, і в той же час, це символ-оберіг на 
життєвому шляху.

В українському весільному обряді рушник – не тільки реальний, 
предметний, а також акціональний і вербальний символ. Всі знають, що 
до весілля дівчина мусила вишивати рушники, тому що цей предмет був 
одним із обов’язкових саме під час цього обряду.

Коли батько питав дочку під час сватання: «Напряла? Наткала?» 
[327, с. 99], то малося ца увазі не просто полотно, а ще й рушники, хуст- 99], то малося ца увазі не просто полотно, а ще й рушники, хуст-99], то малося ца увазі не просто полотно, а ще й рушники, хуст-
ки, одяг – все, що необхідно для приданого. На Одещині в селі Шевчен-
ковому в минулому столітті у скриню для приданого молода складала 
«власноруч виткані і вишиті пілку (килим), віконні фіранки, подушки, 
рушники» [245, с. 106].

Народна семантика, яка закріпилася у словосполученні «ткати руш-
ники», означає «готуватися до шлюбу». На Поліссі, відмовляючи сватам, 
казали, що дівчина ще не наткала рушників [129, с. 136]. Інший 
варіант ситуації: коли парубкові відмовляли під час сватання, то він від-
жартовувався: «...Нема в дівки сорочок!» [432, с. 239], тобто вона 
ледащо, бо не напряла собі приданого. Це було серйозним звинувачен-
ням для дівчини й означало, що до неї не варто й свататися.

І. Стрижевський, описуючи весілля в селі Свідовок Черкасько-
го повіту Київської губернії, виділяє навіть обряд «браня рушників»  
[427, с. 291]. Автор детально зупиняється на узвичаєних у народі пра-
вилах усього, що відбувається «до браня рушників» (порівняйте: «на-
родний весільний обряд – це «наш закон», як його назвав один селянин»  
[1, с. 378]). По-перше, всі подарунки парубка дівчині до ритуалу «бра-
ня рушників» залишаються у неї, навіть якщо хтось відмовляється 
у майбутньому від весілля. Коли старости вже відправлені до батька 
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нареченої «брать рушники» і отримали згоду, всі збитки несуть ті, 
хто відмовляється від цієї згоди. Якщо дівчина порушує угоду, то її 
«рушники»пропадають. За законами села, з поданням «рушників» по-
чинається «пропой молодої». Акціональні символи «браня рушників» 
(«подання рушників») означають, що дівчина перев’язує старост 
через плече рушниками. Потім виявляється, що перев’язані рушниками 
не тільки старости, а й батько нареченого, і сам наречений. Усі сідають 
за стіл, починається вечеря, за якою й домовляються про деталі майбут-
нього весілля, зокрема, скільки в понеділок після вінчання молода має 
віддати хусток у подарунок... [427, с. 292].

Обдарування полотном, рушниками, хустками як акціональний сим-
вол здавна є обов’язковим ритуалом не тільки в українському весільному 
обряді. Звичай обміну тканинами займає «чи не найбільш помітне місце 
і в кримськотатарській шлюбній обрядовості» [413, с. 334-343]. Автор 
такого дослідження, посилаючись на інших науковців, вважає, що сим-
волічний обмін подарунками є «одним із найбільш давніх та стійких 
елементів шлюбних ритуалів, більш архаїчним, ніж символічні весільні 
звичаї «купівлі – продажу». Під час сватання між двома родинами у 
кримських татар, як правило, відбувається обмін дорогими шовковими 
хустками [413, с. 335].

Інший дослідник, який опублікував весільні пісні, записані в По-
дольській губернії, вважає, що в цих піснях є сліди давньої згоди, про 
що свідчать у тому числі і «дари» – подарунки зі значенням викупу 
[1, с. 376].

У селі Смолянці на Одещині на дивіч-вечорі молодій співали пісню, в 
якій збереглося давнє народне уявлення про небезпечність «подарунків, 
що дарма дають»: Ой не слухай тих голубів, що рано гудуть, та 
й не бери тих подарунків, що дарма дають. Бо ті тебе по-
дарунки з розуму зведуть, від неньки до свекрухи переведуть 
[245, с. 109].

Рушники або хустки у родинних обрядах були необхідні в якості 
подарунка. У такій функції вони символізували «соціальний порядок», 
зокрема, обмін, причому еквівалентний обмін. Одним із прикладів дав-
нього обміну був ритуальний ряд, до якого належать і акт народження, 
і шлюб, і смерть. Зокрема, при укладанні шлюбу еквівалентом обміну 
була угода між родами як форма порядку в суспільстві і своєрідний від-
гомін звичаю укладання шлюбу на основі купівлі-продажу [346; 58]. 
Наприклад: Дайте нам рушнички з торочками, а ми дамо сорочку з 
квіточками [467, с. 369].
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У текстах весільних пісень часто говориться про рушники і хустки 
як обов’язкові подарунки: ...Яли ж вони єго за рученьки вітати, руш-
ничками даровати...[467,с. 266]; ...Нехай будем знати, где подарочки 
дати. Червоний поясонько, барвінковий вінонько і хустонька єдвабная... 
(єдваб – сорт коштовної шовкової тканини [82, с. 361]) [467, с. 206].

Стосовно хустки або рушника як весільного подарунка М. Сумцов 
не погоджувався з іншими дослідниками, які вважали, що ці ткані ви-
роби були символом акту обрання, зокрема, нареченого, сватів, нових 
родичів. Символічна дія опоясування рушником або хусткою, на його 
думку, була і засобом захисту. Дослідник вважає, що обрядове застосу-
вання «ручників знаменує, подібно до обрядового використання пояса, 
райдугу (веселку), яка знаходилася у розпорядженні хмарних дів, що 
перетворилися пізніше на відьм» [432, с. 153-154].

Про обов’язковий ритуал обдарування на весіллі говориться: «Коли 
весільний поїзд пригощається, дружки співають: «З богом, посланці, 
з богом, а не бавтеся довго, дари задари дайте, самі ся по-
вертайте....»[467, с. 206]. Закінчивши пригощання, батько молодої 
підносить світилкам, свахам і боярам платки, а дружкам і старостам 
рушники, кожному на тарілці; кожний же із них кидає на тарілку по 
грошеві, примовляючи: «Спасибі свату й свасі, і молодой княгині, що 
вона рано вставала й нам подарки пряла...». Наділивши поїзд, батько 
підносить своїм старостам теж рушники на тарілці...» [470, с. 142].

В одному з досліджень окремо виділяється ритуал обдарування, коли 
водночас співають два хори: (Дружки) Надібрана скриня, надібрала 
мати, Бояр дарувати тканими рушничками, шитими хусточ-
ками;

(Світилки) Наша сваха пряха, у неї дочка ткаля, рушничків наткала, 
хусточок напряла, на Дунаю білила, увесь поїзд одарила [379, с. 166].

М. Сумцов перший етап весільного українського обряду називає 
«заручини», або «руковини», коли «перев’язують рушниками молодого, 
його батька і старостів...» [429, с. 511-512].

«Заручини, – як пише М. Лукеча, – схожі на сватання, і зараз ці два 
ритуали вже злилися» [269, с. 16]. Але залишилися стійкі словосполу-9, с. 16]. Але залишилися стійкі словосполу-, с. 16]. Але залишилися стійкі словосполу-
чення на позначення цих ритуалів: сватання мало назву «брання руш-
ників», а заручини – «рушники».

Рушник як важливий предметний і акціональний символ є 
обов’язковим при сватанні. У слові заручини є прозорою внутрішня 
форма – рука (рук- і –руч-  – аломорфи). Але й у слові «рушник» той 
самий корінь – руч-,  який утворився при додаванні до кореня рук- 
суфікса -ник.  Замість форми ручник  ми маємо форму рушник  у ре-
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зультаті регресивної контактної дисиміляції (за іншою класифікацією 
приголосних – тут відбувається асиміляція).

Важливими на цьому етапі обряду були й символічні дії, що вико-
нувались рукою дівчини, коли вже прийшли свати. Відомо, що дочка, 
поки гості розмовляли з її батьком, встигала сказати матері, згодна чи 
не згодна вийти заміж. Коли її кликав батько, вона ставала біля печі й 
обов’язково колупала  її. Цей акціональний символ має значення: за-
лишити під нігтями часточки рідного дому, символом якого й була піч. 
В одному описі цієї частини обряду говориться, що хлопець (жених) 
заходив у хату після того, як батько дівчини просив старостів покликати 
його. Увійшовши, молодий кланявся, наречена відходила від печі і де-
монструвала намір вийти з хати. Якщо перед цим, після поклону жениха, 
вона подавала йому руку, то ця символічна дія означала її згоду вийти 
заміж; коли ж вона тільки вклонялася і виходила, це слід було сприймати 
як відмову. У першому варіанті батьки іконою благословляли дітей, а 
потім уже мати з дівчиною діставали зі скрині рушники або хустки, 
молода клала їх на дерев’яну тарілку і спочатку перев’язувала руку 
жениху. Той кидав на тарілку гроші (сума мала значення!), після чого 
наречена перев’язувала старостів через плече, вони так само кидали 
гроші [419, с. 195-196].

Отже, типовим акціональним символом у цій частині обряду було 
таке: «...наречена, почервонівши, перев’язує через плече старост «руш-
никами»,  а запрошені на цю сімейну урочистість подруги молодої 
– «дружки» – співають їй: Та заручена... (Лукія, Марія и т.д.) дала 
свою билу руку на заруку. Ой, ручко-ж моя билесенька у батенька, 
чи будеш така у свекорка? [427, с. 292]. 

М. Лукеча, описуючи ритуал сватання, констатує: коли вже досяг-
нули згоди, мати просила принести «рушники, щоб перев’язати 
цих чужинців, що прийшли нас пограбувати» [269, с. 12]. Тут 
очевидний відгомін далеких часів умикання дівчат войовничими пред-
ставниками інших племен.

Аналізуючи наукову літературу про весільний обряд в Україні, Н. Здо-
ровега наводить цікаві факти. Наприклад, у 18 ст. у так званій анкеті-про-
грамі для опису України Ф. Туманського згадується про традицію давати 
хустку молодому на сватанні... [166, с. 19].

Іноді батько дівчини під час сватання говорив: «Коли його любиш, то 
шукай рушники...» [327, с. 99].

Шукати рушники у прямому значенні було не треба, бо все необхід-
не для весілля дівчина зберігала у скрині. Навіть якщо рідні були раді 
віддати дівчину заміж, вони вважали за необхідне спочатку відмовити 
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«сватичам» у непрямій формі. Наприклад, говорилося, що дівчина ще 
не готовилась, що у неї нема скрині...[546, с. 239].

Дівчина приносила рушники,  перев’язувала старостів через пра-
ве плече (в інших дослідженнях є інформація, що старости самі себе 
перев’язують через праве плече під лівую руку [327, с. 99]).

На Закарпатті сватачів не перев’язували, а просто дарували їм руш-
ники. Коли починали прощатися, дівчина не подавала руки нарече-
ному, бо це означало б, що між ними вже відбулися інтимні стосунки. 
На Житомирщині при цьому співають: На добраніч, Марію, на добраніч. 
Ой дай же мені свою рученьку на ніч. Ой хіба б я та й розуму 
не мала, щоб я тобі свою рученьку давала...[269, с. 14].

Отже, однозначними були символічні дії подавання / не подавання 
рушників: «Остаточна згода дівчини виражається у тому, що вона дає 
«рушники» старостам і «хустки» молодому та боярину» [379, с. 130]. 
Пояснюється дія і в пісні, що співають подруги нареченої – дружки: Не 
була ж я дома, була я в сусідоньки, а за мною посли прийшли, Иди, доню, 
додому, єсть у тебе два гостоньки, – Од нелюба старостиньки. Не я 
ж їх обряжала; Рушників не давала. Не була ж бо я дома, була я в 
сусідоньки; а за мною посли прийшли: Иди, доню, додому, єсть у тебе 
два гостоньки, – Од милого старостоньки. Сама їх обряжала,рушники 
подавала [546, с. 241].

О. Потебня так пояснює деякі символи: «Пити воду – означає і люби-
ти, і бути любим; напитися води уявляється як засіб навіювання любові 
до себе; поїти – одружувати» [350, с. 13]. Прохання парубка подати води 
напитися, води на руки і рушник у руки означало бажання, щоб дівчи-
на повністю йому довірилася й віддалася до весілля. Але дівоча цнота, 
гордість (її вода) до офіційного обряду «дорожча меду і вина».

Цей факт також відзначається рушником і хусткою вже після весіл-
ля, у понеділок: «... молодую, если она «хороша», ведут в церков, здесь 
священник ставит ее и мужа на рушник, благословляет и покрывает 
платком...» [379, с. 188].

Були випадки, коли посилали не сватів, а сваху (свашку). Та й вона 
поверталася з рушником при позитивній відповіді.

Знавець сімейної обрядовості М.Сумцов описав значення і осо-
бливості використання рушника і хустки у слов’ян. Помітив учений і 
різницю між акціональними символами з рушником і хусткою у «Мало-
росії та Великороссії»: обдаровують і обв’язують сватів рушниками в 
Олонецькій та Псковській губерніях. У Великоросії закривають хусткою 
обличчя нареченої, перед хатою молодих розстеляють полотно, зали-
шають рушник у бані і навіть існує обрядове витирання губ молодої. У 



227

Болгарії те, що напряла дівчина, називається «дарами», бо призначене 
для подарунків нареченому і сватам: у Дібрі наречена дарує нареченому 
хустку, наречений зав’язує її на своїй шиї» [432, с. 152-153].

Аналізуючи символіку слов’янських обрядів, М. Сумцов писав, що в 
Україні скрізь наречена дарує женихуі його родичам хустки чи рушники. 
Обрядове вживання рушників зустрічається, крім весілля, на хрестинах 
і похоронах [432, с. 152-153].

На хрестинах основним і обов’язковим подарунком від кумів було 
полотно, при цьому дівчинці несли 3-4 метри ситцю «у квіточки» – 
символізувало заквітчане життя й щасливу долю, а хлопчику дарували 
стільки ж перкалю (тонка дешева бавовняна тканина, використовується 
для технічних потреб [82, с. 938]). Рушником і хусткою, які в цьому ви-2, с. 938]). Рушником і хусткою, які в цьому ви-, с. 938]). Рушником і хусткою, які в цьому ви- 938]). Рушником і хусткою, які в цьому ви-938]). Рушником і хусткою, які в цьому ви-
падку виконували захисну функцію, загортали хліб, який приносив кум.

Ткані вироби були важливими у поховальному обряді. Детально їх 
описала О. Боряк [64]. «Настілник», або настільник (розмовна форма 
від скатерка), не забирали з кришки домовини й опускали в яму, бо 
вірили, що на тому світі збирається рідня і треба накривати стіл. У домо-
вину жінці, крім одягу, клали скатертину, до п’яти хусток, щоб її голова 
була завжди покрита. Тіло померлого чоловіка було підперезане поясом, 
жінки – фартухом. Це – символіка захисного кола. На груди вдівцю клали 
хустку чи рушник, щоб його померла дружина на тому світі його вмила 
й обтерла. Традиція опускати труну на рушниках, що кидали навхрест 
у яму, символізує дорогу, по якій небіжчик піде до померлих предків. 
Хрест на могилі пов’язували різними виробами: рушником, хусткою, 
фартухом, наміткою, поясом, стрічкою тощо. Можливо, ткані вироби в 
цій ситуації символічно захищали живих від померлого, були символа-
ми-оберегами сім’ї-роду. В той же час, – пише О. Боряк, – вони додавали 
померлому «житейського клопоту, бо їх треба було вартувать» [64, с. 84].

Колись була традиція вивішувати рушник біля вікна як знак того, що 
в хаті хтось помер. Після виносу труни зав’язували рушником ворота, 
щоб смерть не повернулася у цю сім’ю. В поминальні дні рушником 
обв’язували дерева, хрести [426, с. 400].

Давній звичай класти у труну різні речі фіксують етнографи. Так, чо-
ловікам по боках клали шапку і палицю, а під руку – хустку з дрібною 
монетою, щоб платити «подушне» [277, с. 102].

Тканину для вкривання небіжчика, особливо дівчини або жінки, 
могли купувати за високу ціну: – Расступись ты, мать сыра земля, и 
раскройся ты, гробова доска, развернись ты, золота парча, пробудись 
ты, красна девица... [414, с. 175].
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Про використання тканих виробів у сімейних обрядах далеко за 
межами слов’янського світу писав у свій час М. Сумцов: «Так, у Афгані 
дівчина-наречена виражає свою згоду тим, що дає нареченому хустку. 
У північно-західній Монголії свахи дають нареченому один кінець 
хустки, а інший кінець тримає наречена. Це означає об’єднання молодої 
пари. Тримаючись за хустку, молоді обходять юрту». Автор вважає, що 
хустка в російських, німецьких, французьких тощо казках – це варіант 
обрядової весільної хустки. У цій же статті М. Сумцов зауважує, що 
зустрічаються численні випадки обрядового використання хустки як у 
слов’ян, так і у німців. Описує дослідник один із таких випадків, який 
називає «оригінальним тірольським звичаєм»: перед вінчанням, на під-
ході до церкви, мати передає дівчині хустку для утирання сліз. Після 
весілля молода жінка обов’язково ховала цю хустку у шафі і залишала 
недоторканою протягом усього життя. Тільки після її смерті цією ж 
хусткою прикривали очі старій жінці, і хустка відправлялася з нею в 
могилу [431, с. 53].

Про аналогічну функцію рушника, а не хустки «для сльозок», спі-
вається в українській пісні перед шлюбом у Бересті: Молода Марися 
держит рушничок тонкий, біленький, тонкий, біленький, сльозок по-
вненький [467, с. 273]. Рушники у скрині нареченої мали обов’язково 
бути білими. Про це дівчина дбала задовго до весілля. Символіку білого 
кольору досліджував О. Потебня: «Білизна – символ краси, і на цій осно-
ві лебідь – символ жінки і переважно дівчини; «втрачати дівочу красу» 
означало відставати від лебедів (дівчат) і приєднуватися до сірих гусей, 
тобто заміжніх жінок. Таке значення білого кольору випливає із того, що 
він – символ кохання: мити біло – значить любити» [350, с. 43].

Звернемося до текстів: Не була я вдома на своїх заручинах, За Дуна-
єм була, полотенце білила [467, с. 164]; – Хто ж тебе білив, білая 
лебедонько? – Хто ж тебе убирав, красная Марисенько? [467, с. 258].

Нагадаємо, що заборонялося вибілювання полотна (зоління) у 
п’ятницю. Ця дія так само набувала символічного й сакрального зна-
чення, бо використовували при цьому попіл, воду, вогонь – елементи 
світотворення [470, с. 597].

Про спільні риси у весільному і поховальному обрядах писали давно 
і багато (див., наприклад, роботу В. Єрьоміної «Ритуал і фольклор»). Як 
наслідок, у цих обрядах є багато спільних символів; полотно, рушник, 
хустка – із таких. Варіативність символіки полотна, рушника і хустки 
підтверджується етнографічними матеріалами, зокрема і російськими 
обрядовими текстами: «Государыня матушка, ты зачем во ларцы идешь, 
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ты на что холсты кроишь? – Ой, дите моё, дитятко, я хочу тебя за-
муж отдать, я хочу поезжан дарить... [414, с. 65].

Є у російському фольклорі приклади і більш драматичні: Он Марьяну 
дожидал, он гробницу открывал, полотенце подымал, Во уста Машу 
целовал [414, с. 50];

...Начало жену кончать, я не успел к ней подбежать, тонким 
белым полотном накрыть [414, c. 62].

Нижче описується ситуація, коли хлопець одружився не по своїй волі 
і просить смерті для «шельмы-жены»: …He успела она скончать, он во 
гроб ее кладет, полотном ее накрыл [414, c. 88].

Якщо дівчину віддають за нелюба, то у неї і хустки немає, і фата для 
неї  – як чорний саван: – Красавица-забавица, махни хоть платком. – Я 
рада бы махнула бы – платка в руках нет! – Красавица-забавица, взгля-
ни хоть глазком! – Я рада бы взглянула бы – закрыты глаза, закрыты 
мои глаза черной фатой [414, с. 160].

Убитого солдата могла пожаліти якась дівчина: ...Вот пришла к нему 
другая с черными бровями. Она его жалковала, головку связала, припо-
днявши бел платочек, взяла, поцеловала... [414, с. 96].

В Україні в давні часи була відома досить своєрідна форма шлюбу, 
коли дівчина мала право звільнити від смерті злочинця, якщо накидала 
на нього хустку чи запаску [166, с. 42].

На весіллі важливу символічну функцію в ритуалі «посад» викону-
вала хустка у зв’язку з тим, що до понеділка заборонялося торкатися 
молодих оголеною рукою: дружка, перш ніж завести молоду на посад, 
обводив її три рази навколо столу, тримаючи за хустину, за яку трималася 
правою рукою і молода. З цього моменту молоді самостійно не виходили 
і не заходили за стіл, а також нічого самі не брали: їм все передавалося 
через хустку [546, с. 249].

Інший варіант цього символічного дійства: коли наречена з дружками 
обійшли село і запросили всіх на весілля, вони повертаються додому. 
«Дружка звертається до дружки, який знаходиться тут до приходу мо-
лодої: «Старосто, пане старосто! Благословить молоду за стил завести». 
Дає «хустку» в руки молодої і веде...» [419, с. 200]. Аналогічні симво-
лічні дії виконуються і перед від’їздом жениха до нареченої: «...менший 
староста звертається до старшого старости за благословенням: «Благо-
словить молодому до молодой иты» три рази... Старший староста бере 
жениха за хустку, яку той тримає у руці, і виводить з-за столу. Тепер 
наречений іде до хати нареченої» [546, с. 254].
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Після вечері у нареченої староста має «молодих з-за столу вивести». 
«Ідуть у такому порядку: попереду староста веде за хустку нареченого, 
наречений – наречену, а за нареченою ідуть дружки за старшинством і 
співають» [546, с. 258]. Зауважимо, що в пісні, яка співається при цьому 
ритуалі, наречену (ще до вінчання і весілля!) вже називають уткою, 
що було характерно для називання заміжних жінок: «Утка йде, утенята 
веде...» [546, с. 258].

Очевидно, що хустка у вищеописаних ситуаціях виконує захисну 
символічну функцію, відділяючи молодих як лімінальних осіб від інших 
присутніх.

Важливим акціональним символом на весіллі було й покривання 
столу скатертиною.  Посилаючись на Г. Калиновського (1777 p.), 
Н. Здоровега наводить такий факт: весільні столи обов’язково засте-
ляли поверх килима вишитими або узорнотканими скатертями... [166, 
с. 18]. Коли наречену заводили на посад, стіл обов’язково мав бути 
покритий. Не покритий скатертиною стіл, навпаки, символізував, що у 
хаті є небіжчик. Ми виділили російський фольклорний текст, в якому 
говориться про короля, який повернувся додому і побачив, що вікна ви-
биті і відкриті, а далі картина була ще сумніша: «Входит каролюшка в 
свою горницу, в ево горнице нивесило, только одна жена ево Марусенька 
весела лежит. Упал каролюшка на дубовый стол: – Что ж ты, дубовый 
стол, не накрыт стоишь? Али тебя накрыть нечем? Али тебя накрыть 
некому?» [414, с. 1076].

Цікава символічна дія зафіксована у дослідженні О. Афанасьєва: 
«Перед вінчанням наречена, яка хоче, щоб її сестри швидше вийшли за-
між, повинна потягнути скатерть, якою накритий стіл: потягнути 
скатерть означає потягнути за собою в дорогу інших родичів» [18, с. 32].

Інші регіональні символічні дії з рушником на весіллі: «На дівич-
вечорі старша дружка садовила поряд молодого й молоду, накривала їх 
рушником і посипала житом. У день весілля молода була підперезана 
рушником (найчастіше тканим кролевецьким). Такий рушник жін-
ка зберігала впродовж усього свого життя. Коли вже ділили коровай, 
мати подавала хустку й очіпок для покривання молодої – на рушнику»  
[426, с. 399-400].

У церкву наречена бере з собою сваху, щоб стелила рушники під ноги, 
і дружку – тримати вінець [470, с. 134], тобто під час вінчання в церкві 
молоді ставали на білий вишитий рушник – символ світлого, уквітчаного 
сімейного життєвого шляху, по якому вони підуть разом із зв’язаними 
на все останнє життя руками. Пісні, що співалися після вінчання, збе-
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регли елементи церковного шлюбу: Як руки в’язали, то й правду казали. 
Розв’язав піп руки - не буде розлуки... [546, с. 260].

По тому, який рушник на колочку  для витирання рук був у світ-
лиці, судили про господиню. Отже, гарний рушник – це символ гарної, 
роботящої, охайної хазяйки і дружини. Коли молода сидить на посаді, 
у пісні, що при цьому співають, вона ніби запитує матір, чого та її не 
научає, як годити свекру та свекрусі. Серед порад матері є й така: ... Да 
держи в світлоньці, як у віночку, і рушник на колочку [467, с. 239].

По тому, як виглядали рушник на колочку й скатертина, судили 
про господиню. Навіть у середині ХХ ст. символічною вважалася дія 
молодої невістки, яка, зайшовши до хати свекрухи, тричі кланялася 
присутнім, а «потім вішала рушник на колик, на стіл - скатерку 
клала, а на постіль - рядно і подушки» [144, с. 105].

Як відомо, поїзд молодого зупиняли перед хатою, де жила його на-
речена. Тільки з третього заходу впускали туди старостів, подавали 
їм кружку води, якою вони мили руки, і два рушники,  якими вони 
перев’язували один одного через плече. У пісні співається: Миє дружка 
ручки, поглядає на кілочки, чи не висять рушнички в нашої паняноч-
ки. В нашої паняночки рушнички з китаєчки [546, с. 266].

Аналогічна символічна дія – миття рук – зафіксована на одному з ета-
пів сватання, коли дружка промовляє: «...ми люде дорожнії; у нас руки 
нечисті. Ми на безпутиці один другого рятували й руки свои помазали. 
То не була б ваша милость позволить нам руки помить і рушниками по-
терти?» Батько і мати нареченої підходять до столу, дружки миють руки, 
мати підносить їм рушники на тарілці і просить, щоб вони прийняли їх 
обтерти руки; дружки беруть рушники й кажуть: «Спасибі свату й свасі, 
і молодій княгині, що вона рано вставала, подарки пряла і нам за наші 
труди давала...» [470, с. 133].

Така профанна дія, як миття рук, на різних етапах весільного обря-
ду набуває глибокого символічного значення: і при сватанні, і під час 
перейм представники парубка асоціювалися з чужинцями-ворогами з 
далекої країни – це відгомін сивої давнини, коли дівчину з іншого роду 
отримували в результаті умикання або завоювання. Якщо представники 
різних сімей досягали згоди, свати «після довгої дороги» сприймалися 
вже як гості.

В українців існує повір’я, що не треба витиратися разом із кимось 
одним рушником, бо посваришся з ним [309, с. 118]. Саме тому мати 
молодої дає гостям – представникам іншого роду з «нечистими руками» 
– і воду, і рушники як символ згоди на мирне життя з новими родичами, 
але подає рушники не з рук у руки, а на тарілці, що символізує на цьому 
етапі ще певну межу між родами.
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Сцена, що описана Х. Ящуржинським, зберегла елементи війни між 
родами за дівчину: коли старости вже перев’язали себе рушниками, 
жених просить пропустити і його: – Ми люде хороши, не розбишаки, 
не воры, пустить пожалуста! – Ну, мабуть, не дуже хороши! Головы 
попробываны – кров тече (тут маються на увазі червоні стрічки на 
шапках у хлопців, які пришивають усім «поїзжанам»), а котри пишлы в 
хату, то повиходили позвъязуваны.

Коли ж пропускають і жениха, то тільки у двір, при цьому перед 
порогом виставляють стіл,  покритий скатертиною.  Йде обмін 
подарунками, серед яких є сукно від жениха батькові нареченої, а від 
нареченої дружко виносить «жениху платок», який бере старший бо-
ярин і обводить цією хусткою три рази навколо голови нареченого, потім 
цим же платком витирає йому ніс і прив’язує до його пояса. Старостам і 
дружкові нареченого так само дарують рушники, а свашкам і світилкам 
– хустини. [546, с. 267].

Символічні дії з хусткою, що виконує старший боярин, на наш по-
гляд, є досить прозорими: вони спрямовані на те, щоб після обведення 
навкруги голови парубок завжди думав про свою дружину, цією дією 
його ніби прив’зують до неї на ментальному рівні. Витирання носа 
символізує перехід парубка зі стану хлопця, про якого дбали батьки, у 
стан дорослого чоловіка, який вже здатний мати свою сім’ю. Хустка на 
його поясі – це символ майбутньої дружини, яка навіки входить у його 
життя і з якою вони мають бути як нитка з голкою.

Коли старости заводять молодого до молодої на посад, вона стоїть, 
низько нахиливши голову до столу. У неї на голові старший дружко три-
має калач, накритий хусткою. Дівчина із покритою головою – це символ 
обов’язкової ініціації як підготовки до шлюбу, а калач символізує до-
бробут. Наречений сідає біля неї, і тут він має пройти «випробування»: 
зірвати хустку і поцілувати наречену швидше за дружку. Ця дія – теж 
відгомін давньої чоловічої ініціації, яку проходили парубки перед тим, 
як стати чоловіками. Якщо ж дружка поцілує дівчину раніше за нього, 
всі сміються над таким «женихом», а дружки при цьому ще й співають: 
Було б тобі не женитися, було б тобі волочитися, було б тобі жінки 
не брати, бо не вмієш цілувати [546, с. 269-270].

Аналогічна символічна дія збереглася до середини XX с. в селі Се-
веринівка Жмеринського району Вінницької області: коли після торгів 
молодого і його дружину пропускають на подвір’я, вони йдуть до хати, 
де сидить молода, схиливши голову, вкриту хусткою. Старша дружка 
тримає над її головою хліб на рушнику. Наречений платить викуп, за-
ходить за стіл, цілує хліб: цей хліб забирають, забирають і хустку, на-
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речений підносить голову молодій, цілує її – і тоді вже всі сідають за 
стіл [144, с. 103-104].

У деяких місцевостях фіксується покривання голови нареченої і в ри-
туалі розплетення коси, коли при цьому присутній жених: старша дружка 
покриває молоду хусткою, а молодий – відкриває [1, с. 382].

Після того, як свашки одягають на наречену каптур – старовинний 
жіночий головний убір із круглим наголовком, затягнутим кольоровою 
тканиною [82, с. 522], одна свашка з боку нареченого, інша – з боку на-
реченої стають на лаву по обидві сторони від молодих, беруть за кінці 
хустку, що принесли з короваєм, і починають махати нею над головами 
молодих, символізуючи їхнє покривання. При цьому співають, і в пісні 
звертаються тільки до нареченої: Ми ж тебе, сестрице, покриваєм, 
щастям, здоров’ям наділяєм. Щоб була здорова, як вода, а багата, як 
земля. Дай, Боже, дай! Цілуватися, милуватися од молодості до старо-
сті, - дай, Боже, дай!

Покривання голови нареченої як символ переходу у стан заміжньої 
жінки є характерним ритуалом для всіх слов’ян. На наречену одягали 
очіпок. Цікаво, що очіпок, жартуючи, іноді одягали і на молодого, що 
символізувало його перехід у стан одружених чоловіків (у стародавні 
часи цей ритуал було зафіксовано у білорусів) [68, с. 25-26]. Ця дія ви-
никла за аналогією, що лежить в основі метонімічних переносів, які й 
були підґрунтям для появи того чи іншого символу.

Коли молодих благословляли батьки жениха, то мати молодого теж 
покриває голову невістки хустиною,нахиляє її голову, беручи під 
свою руку, і промовляє: «Як не бачиш, куди йдеш, щоб так лиха не ба-
чила» [546, с. 270-272].

Червона хустка  на молодій після комори (бояри так само при-
крашаються такими ж хустками) – це символ її дівочої цноти. У пісні 
при цьому співається, що в її хаті «...і лавки, і прилавки з червоної 
китайки».

В понеділок молоді відвідують матір нареченої, яка спочатку навіть 
не впізнає дочку, аж доки молодий не зніме з неї хустку, в якій тепер 
вона, заміжня жінка, завжди буде з’являтися на людях. Молоде подруж-
жя входить до хати і виконує роль хазяїв. Пригощаються, після чого 
боярин бере віху – це палиця, до якої прив’язують червону хустку, і 
всі відправляються до священника, якому дають у подарунок шишку з 
калиною, що перев’язана червоною стрічкою [546, с. 272-273].

Отже, численні приклади демонструють багатозначну символіку 
тканини, рушника і хустки як обов’язкових атрибутів усіх трьох обря-
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дів сімейного циклу. Як реальний, предметний символ рушник означає 
дорогу на початку життя дитини у родильному обряді; спільну дорогу з 
чоловіком у весільному обряді; дорогу в потойбіччя після смерті. Руш-
ник, як і хустка, можуть бути не тільки предметними, а й акціонадьними 
символами, що пов’язані з елементами забутої ініціації; наприклад, у 
весільному обряді не один раз хусткою покривають голову нареченої.

Н. Здоровега відзначила, що у свій час О. Левицький писав: «...ки-
дання хустки можна розглядати по аналогії з перев’язуванням хусткою 
жениха на змовинах, що символізує згоду дівчини вийти за нього заміж... 
На самому весіллі, перед приходом молодого, обличчя і голову молодої, 
яка сиділа за столом, закривали покривалом – переміткою чи хусткою. 
Цей загальнознаний звичай по всій Україні відомий також і в інших на-
родів. Покрита дівчина – свідчення її згоди на шлюб. Звідси, напевно, 
покрита голова – символ заміжньої жінки» [166, с. 43].

Хустка або ширинька за поясом у молодого символізує те, що він вже 
зайнятий, тобто визначився, з якою дівчиною погоджується брати шлюб.

Хустка у весільному обряді виконує також символічну функцію 
посередника між лімінальними, тобто небезпечними, особами, якими 
протягом усіх днів весільного обряду виступають наречений і наречена. 
Прозорою є символіка червоної хустки після комори, яку пов’язують на 
молоду жінку, сватів і на палицю.

Як акціональний символ рушник означає: подати рушника – погоди-
тися на шлюб; пов’язують рушник як оберіг і як знак згоди на родинні 
стосунки з новою сім’єю; дарують рушник як еквівалент колишнього 
дуже давнього обміну парубками й дівчатами між племенами; ставати 
на рушник, пов’язувати руки молодим рушником – вирушати разом у 
сімейне життя, не розлучатися у подружньому житті. Зв’язані рушником 
руки – символ, що мав для нареченої і негативне значення. Така ситуація 
наочно представлена у пісні після шлюбу в Колках, коли співають про 
важке життя невістки з чужою родиною, а вона відповідає: Дивні ж ви, 
люди, чом ви мні не казали, як мні рук не в’язали [467, с. 328].

Розпростертий над молодими на покуті рушник був символом висо-
кого неба [65, с. 9].

Махати рушником означало стелити дорогу: Вступила Марисенька 
на терем, махнула рушником наперед: – Зступітеся, бояре, з дороги, бо 
родина іде мене вітати... [467, с. 393].

Неабиякий інтерес у дослідників викликає символіка вишивки на 
рушниках. Так, наприклад, дерево традиційно вишивали на рушнику в 
центрі, воно й організує простір зображення як охоронний. Це яскраво 
демонструє наддніпрянська рушникова композиція. Внутрішній про-
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стір «магічного кола» рушника теж не міг бути порожнім, тому що по-
рожнеча у свідомості предків завжди мала негативні конотації. Отже, 
навколо дерева розміщували певні символічні знаки, зокрема рослинні, 
солярні, символічне значення мали птахи та геометричні фігури. Все це 
підсилювало захисні функції символізму весільного рушника [65, с. 6].

Не повинно бути на рушниках орнаментів, що членують його на-
впіл по вертикалі, нібито розділяючи на дві частини: за повір’ям, такий 
рушник був би символом розлуки, розлучення або навіть смерті одного 
з подружжя [65, с. 9].

М. Сумцов розширив символічне значення полотна й рушника в житті 
наших предків-землеробів, які не тільки розмежовували споконвічні по-
няття добра і зла, але й вміли захищати себе від усякого лиха: «Обрядове 
вживання рушників зустрічається, крім весіль, на хрестинах, похоронах, 
після закінчення жнив. У Західній Росії дієвим засобом проти суспіль-
ного лиха вважають звичайне полотно… У випадку масової загибелі 
скотини це полотно чіпляють на хрест, який чоловіки ставлять на тій 
дорозі, якою найбільше ходить скотина» [432, с. 153-154].

Тут полотно як прообраз рушника виконує символічну функцію обе-
рега. Про таку функцію полотна-рушника читаємо у словнику-довідни-
ку: «Одноденний рушник – рушник, виготовлений за один день або одну 
ніч жінками всього села на випадок епідемії; такий рушник наділений 
особливою захисною силою; закінчивши його виготовлення, виходили 
всі на вулицю, розпалювали біля дворів вогнища з трісок, усі проходили 
під полотнищем через вогонь, переносили також дітей і хворих, а потім 
рушник спалювали... Такому рушникові надавалися очисні властивості» 
[161, с. 516-517].

4.4. Антропоморфність рослин у контексті обрядового дискурсу

В останні роки в гуманітарних науках, зокрема філософії етнокуль-
тури [502; 259], лінгвістиці [410; 411; 161; 162], на міждисциплінарному 
рівні досліджується взаємозв’язок географічних умов проживання лю-
дей, клімату, ландшафту тощо з ментальністю того чи іншого народу, з 
особливостями світосприйняття, зокрема, із символікою рослин.

Плідною вважаємо думку про те, що світорозуміння слов’ян зумов-
лене рівнинними, степовими, часто безмежними краєвидами, котрі 
сформували «простір» душі, відкритість, щирість, щедрість українського 
характеру [259, с. 10].

Н. Слухай зазначає, що у XVIII столітті в Росії та Україні були відомі 
ідеї Шарля Монтеск’є і Жан-Жака Руссо про безпосередній вплив кліма-
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ту і ґрунту не тільки на моральні якості, темперамент, нахили, звички і 
т. д., які становлять важливу складову національного характеру, а також 
і на політичний устрій держави [410, с. 378]. Аналізуючи роботи К. Яс-
перса, П. Сорокіна, Л. Гумільова, Г. Виноградова та інших науковців, 
Н. Слухай виділяє ідею про існування феномена Великого степового 
кордону, який був межею між світом осідлих землеробських і кочових 
культур, що характеризувалися протилежними рисами міфопоетичного 
світогляду і пізніших монотеїстичних культур [410, с. 379].

Рослинний світ, його символіка залежать від території проживання 
етносу. Дослідження науковців свідчать, що родючість землі, де про-
живали предки слов’ян, зіграла неабияку роль у формуванні етнічних 
особливостей, у тому числі й українців. Землю вважають однією з домі-
нант горизонтальної проекції біосфери на всіх слов’янських територіях. 
У слов’янських міфологіях очевидним є ототожнення землі з жінкою, 
матір’ю, годувальницею. В українців, як і в інших народів, концепт 
земля – це етномовна одиниця, символьний знак мови [162, с. 67]. 
Останнє зумовлено не тільки сакральним шаром землі, де лежить прах 
предків, а також її профанними можливостями, які забезпечують жит-
тєздатність народу [410, с. 379-380].

Як основні в українській етноментальністі В. Личковах виділяє три 
архетипових принципи: кордоцентризм, софійність, антеїзм. Останній 
означає такий зв’язок із землею, як у Антея. «Етноментальний антеїзм 
зароджується в хліборобському характері праці праукраїнців, у селян-
ському способі традиційного життя в Україні. Архетип Матері-Землі був 
визначальним вже у міфології Трипілля, де існував культ богині Magna 
– Mater – Великої Богині, яка ототожнювалася з Природою, Землею, 
Плодючістю» [259, с. 14-15].

Отже, символізм рослин, зокрема зерна, хліба, короваю тощо в укра-
їнців склався дуже давно і зумовлений самою природою, кліматом, 
землею, на якій споконвіку живуть наші пращури. Говорячи про обряди, 
зокрема весільний, який вважають найкраще вивченим і збереженим у 
різних регіонах України, й досі ввідзначаємо віру людей у сакральність 
сиМволічних дій, предметів, обрядових текстів, хоча значення всього, 
що відбувається, зараз є майже нікому невідомим, бо давно загубленое 
протягом тисячоліть.
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4.4.1. Символічне значення зернових

4.4.1.1. Сакральність зерна 

Українські народні вірування про зернові культури пов’язані з хрис-
тиянством, і одразу після «створення світу» їх не було. В одних легендах 
говориться, що пшениця виросла зі сліз Адама, змішаних із землею, в 
інших – що Господь спершу дав колос пшениці собаці, а людина пере-
хопила цей колос; є варіант, що Бог сам посіяв пшеницю для людей. 
Легенди про рослини, в тому числі й зернові, частково представлені у 
дослідженні Г. Булашева [72, с. 300-304].

Зерно (насіння) як один з найважливіших символів виділяється в 
роботах Г. Сковороди. Саме цей символ пов’язаний із символікою кола, 
якій український філософ приділяв особливу увагу. Коло, – архетипом 
якого у Г. Сковороди було сонце, символізує вічність. Ідея філософа про 
символ кола ґрунтується на народному світогляді, віддзеркаленому ка-
лендарними міфами, що зберегли уявлення про вмираючу й оживаючу 
природу. Зерно, сємя (‘насіння’) символізує першопочаток, із якого все 
проростає в макрокосмі, мікрокосмі та символічному світі. Концепцію 
«двох натур» (видимої / невидимої), що стосується кожного символу, 
Г. Сковорода поширив і на мову, слово, яке стало для нього засобом 
пізнання й осмислення дійсності, її філософського виміру. Вчені відзна-
чають органічний зв’язок мовної свідомості Г. Сковороди з народними 
джерелами передусім на лексичному рівні. Народнорозмовний компо-
нент його стилю є досить вагомим, зокрема у сфері побутової лексики 
[109, с. 12-14].

Символіка кола збережена до наших часів у вербальних, предметних 
і акціональних символах. Прикладом останніх є ритуальний танок по 
колу, що був обов’язковим елементом на заручинах в окремих регіонах 
України: на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині. Батьки та родичі 
наречених у цьому танку рухались по колу за ходом сонця [61, с. 132]. 
Символічне значення танка таке: підтримати рухами вічне коло життя 
у календарних обрядах і у весільному. Останній був чітко спрямований 
на продовження роду у новоствореній сім’ї.

У віруваннях предків ототожнювалась родючість землі та жінки. 
Ритуальний танець, що мав сприяти цьому, виконували свахи навколо 
молодої, пов’язаною наміткою. Побравшись за руки, вони ходили на-
вколо столу і співали: Та роди, Боже, жито, як очерет, велике, на зерно 
зернисте, на стебло стеблисте. Та щоб наші молодята мали, по сто 
кіп нажинали [61, с. 160].
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Описуючи значення аграрного ритуалу гри-танка «Подоляночка», 
коли дівчата, рухаючись, утворюють живе коло, всередині якого знахо-
диться дівчина-«подоляночка» та імітує процес відродження, В. Дави-
дюк припускає, що таке рухоме коло служило рушієм відродження, бо 
символізувало рух сонця [129, с. 126-127].

Значення ниви, першої борозни, урожаю зернових залишилися у ві-
руваннях українців з дохристиянської доби, а до наших часів дійшли у 
колядках, щедрівках, купальських піснях, родинних звичаях [192, с. 262].

Обожнення землі слов’янами дуже давнє: початок землеробства 
корінням сягає в доісторичну епоху. Походження хлібних рослин, зем-
леробського знаряддя описується у різноманітних міфах і легендах. В 
Україні та Білорусі існують повір’я й народні пісні про жито, овес, яч-
мінь та інші зернові, а також про піч, плуг, косу як божественний витвір. 
М. Сумцов писав, що слов’яни замінили язичницького бога плодючості 
Ярила іменами Господа Бога й апостола Іллі. Дослідник наводить і 
лінгвістичні дані про спільну землеробську лексику в усіх слов’янських 
мовах [432, с. 161-174].

В. Таранець у результаті етимологічного аналізу лексем на позна-
чення скотарсько-землеробського укладу життя індоєвропейців дійшов 
висновку, що розширення землеробства у аріїв і відділення його від кочо-
вого скотарства відбулося в час розпаду індоєвропейської спільноти. Це 
призвело до міграцій і проживання на рівнинній місцевості. Саме такий 
спосіб виробництва, як землеробство, позначається у майбутньому на 
всіх сторонах життя аріїв [434, с. 96].

Зерно в народних віруваннях було символом вічного життєвого ко-
ловороту: під землею воно оживало, виростало, ставало знову зерном 
у новому врожаї. Від урожаю залежала життєздатність українця-хлі-
бороба так само, як життя предків-мисливців залежало від результатів 
полювання. Зернові були основою харчування східних слов’ян, широко 
вживалися під час свят, а в обрядах набували символічного значення. 
На жаль, єдина загальна символіка основних форм їжі із зернових, що 
дійшла до наших часів, стерла особливості їх використання в обрядах. 
Отже, науковцями зараз описуються в основному численні варіанти ви-
користання обрядового хліба [432, с. 158-248; 246].

Про значення зерна, виробів із муки, каші, хліба тощо в житті предків 
свідчать терміни на позначення окремих ритуалів у всіх сімейних обря-
дах. Наприклад, на сороковий день після народження дитини відбувався 
ритуал пригощання, який називали колачини, калачуватися, пироги. 
Під час цього ритуалу батьки обов’язково дарували кумам калачі, а також 
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інші подарунки. Є дані про ритуал колачина на хрестинах або в одне 
з найближчих свят. Такий ритуал зафіксовано на гуцульському весіллі, 
коли молоді дарують калачі хрещеним батькам. Ритуал колачина від-
бувався і в тому випадку, коли дитина помирала. У такій ситуації калачі 
подавали кумам із землі «за душу померлого» [56, с. 296].

Весільний обряд закінчувався гостиною молодої у матері. Цей ритуал 
називали: покалачини, хлібини [61, с. 165].

На Волині обов’язковим був ритуал пироги (або гості).  Він від-
бувався наступної після весілля неділі у батьків молодої. До цього дня 
молода дружина сама пекла пироги для родини, демонструючи вміння 
бути господинею біля печі [128, с. 19].

Еволюція обробки зерен для їжі, використання зерна в обря-
дах і для приготування хліба описані у дослідженнях М. Сумцова  
[432, с. 158-246]. Значення останніх для науки високо оцінили сучасники 
М. Сумцова, зокрема, І. Каманін у короткій рецензії написав, що інфор-
мація про традиції та ритуали, в яких обожнювався хліб, дає можливість 
дізнатися не тільки про світорозуміння предків, а й оцінити сучасні на-
родні вірування, де й досі збережені уламки стародавнього ставлення до 
природи і людини [432, с. 140-144].

Спеціально оброблене зерно було буденною їжею слов’ян: його під-
смажували, товкли, розбавляли водою до консистенції каші, замішували 
й випікали хліб. Отже, сакрального символічного значення під час того 
чи іншого обряду набували насіння майже всіх рослин, які вирощували 
слов’яни (пшениця, овес, жито, просо, льон, коноплі тощо), а також 
сніпки збіжжя, жита, «квітки», що робилися з колосків пшениці й жита, 
різні каші. Пізніше символами в обрядах стали всі різновиди хліба, зо-
крема, коровай, короваєць, покраса, стульник, дивень, лежень, 
шишки, борона, калачі й печиво.

Навіть щоденне споживання їжі в обрядах було символічним і 
обов’язковим. О. Потебня, дослідивши слов’янські символи в народній 
поезії, писав, що будь-який бенкет – це битва, яка символізує боротьбу 
життя зі смертю [350, с. 14].

Стосовно календарних обрядів і ритуалів, коли їжа набувала симво-
лічного значення, можна навести такі приклади: на масницю в Україні 
пекли не млинці, а готували вареники. Про перший понеділок Великого 
посту казали: «Вареники доведуть, що й хліба не дадуть!» Коли українці 
сіяли льон, на полі їли варені яйця, щоб його волокно було білим. Зави-
вання троїцьких вінків супроводжувалось піснями, споживанням наїдків, 
серед яких обрядовою стравою була яєшня [275, с. 60, 62-63, 66].
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Давнім і дуже стійким є вірування про необхідність поминок за небіж-
чиком, приготування їжі в інші поминальні дні: українці на спомин про 
померлих пекли книші (це – вид білого хліба з загорнутими всередину 
краями та змащеного салом або олією [82, с. 549]).

Весілля й зараз асоціюється зі столом, накритим по-святковому. На 
другий день після народин жінки поспішали до породіллі, аби вона ще 
не пообідала. Гарною вважалася прикмета, якщо господиня скуштує 
якомога більше з принесених страв. Вірили: як прибуватимуть сили 
від спожитих харчів, так і прибуватиме молоко; кількість принесених і 
вжитих у цей час харчів сприятиме добробуту сім’ї та новонародженій 
дитині [214, с. 35].

Віра в магію породила низку захисних дій від злих духів у всіх ро-
динних обрядах стосовно слабкої новонародженої дитини, незахищених 
молодого й молодої під час переходу в інший соціальний стан, а також 
рідних небіжчика. Зважаючи на виключну роль зернових у житті предків, 
особливого символічного значення в давнину набуло жито. Етимологія 
слова прозора: походить з праслов’янського «жити»; споріднене з лексе-
мами у багатьох мовах, що означають живий, жвавий, одужувати, 
спосіб життя, їжа тощо [151, с. 200].

Абсолютно природно, що зерно жита стало символом життя. Його 
насипали в колиску перед тим, як покласти туди новонароджену дитину, 
а також у рукави сорочки, що вперше одягалася на немовля [61, с. 103]. 
Жито й гроші насипали під кожух, на який сідали на весіллі молодята; 
парубок дарував нареченій чоботи з житом [61, с. 148].

У центральних регіонах України зафіксовано ритуал збирання грошей 
молодій «на підкови»: молода чекає приїзду молодого і сидить з дружка-
ми у себе вдома за столом. Мати подає їй тарілку з житом чи вівсом, вона 
по колу «частує» дружок, які кидають на тарілку дрібні гроші, що потім 
разом з зерном молода висипала в хустину і ховала у скриню [61, с. 152].

За аналогією символом життя, добробуту, оберегом від злих сил 
ставало й зерно інших злакових рослин, що були найстійкішими еле-
ментами землеробського культу. Серед традиційних пісень українців 
Північного Підляшшя, що збиралися в кінці XX на початку XXI ст., є 
щедрівки з повтором рядків, у яких називаються зернові у такому по-
рядку: Роди, Боже, жито, жито-пшеницю, горох, чечевицю ... 
[460, с. 44, 46, 48].

Вічне коло життя символізувало зерно у глечику, який ставили в 
узголів’ї померлого. Гарбузове насіння клали до труни неодруженим на 
Поліссі та Холмщині з метою забезпечити їхню плідність у потойбіччі 
[61, с. 172-173].
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Спільну семантику таких символічних дій, як обливання водою й 
обсипання зерном, виділив О. Потебня. Він провів низку паралелей:  
1. між дощем та їжею (остання сприяє повноті тіла, отже, так само, 
як і зерно, запліднює людину або тварину); 2. плодючістю людини, 
землі і тварини (в українських колядках, щедрівках прославляють і 
бажають родючості дружині хазяїна, його землі і тваринам); 3. хмарою 
і нареченим або юнаком (перша дощем запліднює землю, другий – 
жінку); 4. пилом і дощем (пор. дрібен дощ) [350, с. 100-101].

О. Афанасьєв описав народну прикмету про дощ, який намочить 
молодих. Навіть зараз це вважається добрим знаком їхньої плідності та 
багатства. Зафіксував дослідник і давній вираз орача: «Не земля родить, 
а небо» [18, с. 55, 57]. Усе це підтверджує давню спільну семантику 
символічних дій обсипання зерном і обливання водою.

О. Воропай символічне обсипання зерном на Різдво і Новий рік на-
зиває «стародавньою господарською магією», що викликала добробут у 
родині хлібороба [96, с. 62].

Обрядове обсипання зерном – вівсом і кукурудзою – перед Новим 
роком описано у дослідженні В. Проппа. Діти й дорослі поодинці чи 
групами бігали по хатах, сипали зерно у той кут, де були ікони, та 
співали: «Сію – вію посіваю, з Новим роком всіх вітаю…». Ці дії, на  
думку дослідників, мали вплинути на майбутній урожай. Іноді«сіячи» 
замовляли на зерно: «На жито, на горох, на пшеницю, чечевицю, хазяїну 
на здоров’я» [358, с. 60-61]. Наведені приклади демонструють зв’язок 
стародавньої господарської та шлюбної магії, у якій символічно ототож-
нювалась родючість землі та жінки, а також віру в те, що на плідність 
обох можна вплинути і словом, і діями.

Обсипання зерном молодих відоме всім індоєвропейським народам, 
але українці в цьому плані виділяються своєю оригінальністю. У деяких 
місцях України перед відправленням молодого за нареченою в його дво-
рі відбувався ритуал за участю жениха і бояр. Головна роль у ритуалі 
відводилась матері молодого. Вона виходила з хати в кожусі й шапці, у 
її подолі були овес, горіхи, насіння соняшника, гарбуза й дрібні гроші, 
які вона збирала з дня народження сина. Мати сідала на символічного 
коня, функцію якого виконували вила чи граблі, дружко тричі обводив її 
навколо діжі, що стояла у дворі. Під час обходин мати набирала з подола 
овес і кидала його на всі сторони [432, с. 177].

Аналогічні символічні дії зафіксовані X. Ящуржинським. Все від-
бувалося перед відправленням поїзда від молодого до нареченої, коли 
у дворі родини хлопця збиралися свашки, бояри, світилки та інші учас-
ники цього дійства. Мати нареченого проводжала всіх з порога хати за 
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ворота, обсипаючи сина житом, вівсом, насінням, горіхами. Заможні 
обсипали ще й дрібними грошима. Дослідник пояснив, що символічне 
обсипання зерном, особливо житом і грошима, знаменує добре й багате 
життя молодої сім’ї [546, с. 264]. Символічне значення обсипання зерном 
пояснюється в обрядових піснях: А на небі сонечко колесцем, да обсій, 
матюнко, овесцем, щоб наш овесець рясен був, щоб наш весь поїзд кра-
сен був. Гу! [86, с. 419]; Обсип, матінко, овесом, щоб наш овесець рясний 
був, щоб наш Степанко красний був [86, с. 419]; Ой сип, мати, гречку, 
озьми коня за гнузделечко. Озьми коня за гнузделечко, виведь його за 
ворітечка, перехрести дорогу, да з богом у дорогу [86, с. 419].

Схожий ритуал під час весільного обряду відбувався вже в хаті мо-
лодої. Після всіх перешкод, які подолали учасники поїзда, наречений 
входив до хати, де його зустрічала майбутня теща у вивернутому кожусі, 
волохатій шапці, сидячи на кочерзі, що виконувала функцію символіч-
ного коня. В руках вона тримала горщик, наповнений водою та вівсом. 
Мати молодої мовчки віддавала нареченому горщик (оброк, як пише 
X. Ящуржинський), потім ходила навкруги і била кочергою молодого. 
Він кидав горщик з оброком через голову, а хлопці з його дружини, які 
стояли поруч, якомога швидше намагалися на льоту розбити горщик. 
X. Ящуржинський назвав цей обряд «темним», а потім пояснив значення 
символічної дії як нагадування про жертву: розбитий горщик був симво-
лом биття посуду на весіллях, що вважалося актом жертовності. Кочергу 
дослідник назвав знаком шанування домашнього вогнища [86, с. 269].

Не завжди текти пісень пояснюють символіку предметів, зокрема, 
кожуха на тещі, яка зустрічає зятя і обсипає його зерном.Частково збе-
режене тільки регіональне тлумачення, наприклад: Теща зятя вітає, ко-
жуха вивертає: – Будь, зятю, багатий, як кожух волохатий, будь, зятю, 
добрейкий як медок солодейкий (Ольга Яринич, 1925 р. н., с. Чевель) 
[420, с. 193]; Теща зятя вітала, на дворі – хмелем, в сінях – ячменем, а 
в хаті – горілкою, за столом – дівкою [420, с. 194].

Дослідники української обрядовості постійно писали про варіюван-
ня ритуальних дій і текстів, що їх супроводжують, у різних регіонах 
України. В. Борисенко подає таку версію захисних символічних дій при 
зустрічі зятя з тещею: по-перше, мати молодої не поспішала виходити з 
хати назустріч молодому; тоді його свахи починали співати: Ой дивно 
нам, дивно: десь нашої свахи не видно, чи чобіт не має, чи в постоли 
узувається, чи кожуха позичає та до зятя прибирається [61, с. 153].

Нарешті теща виходила у вивернутому кожусі з горщиком води, ві-
всом і хлібиною. Тричі частувала зятя водою. Дві чарки він виливав 
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назад себе, пам’ятаючи наказ своєї матері, що зафіксовано в одній з об-
рядових пісень: Мати сина виряджала, виряджаючи, научала: 
Сину мій, сину, дитя моє дорогеє, як приїдеш до дівоньки, не 
пий з первої повноньки. Першу повненьку – коню на гривоньку, 
другую – через головоньку, третю повненьку пий к тестеньку 
[467, с. 220].

Під час цього ритуалу родичі молодого також його научали, співаючи: 
Не пий, не пий, Йвасю, першого привіту, злий конику на гри-
войку, щоб тая грива далеко світила, щоб тобі Марійка була 
люба-мила  [61, с. 154]. Значення символічної дії виливання перших 
чарок води або інших напоїв, які виносила теща, можливо, пов’язане з 
віруваннями про необхідність жертви за наречену.

В обряді українського весілля є ще один ритуал, який своєю сим-
волікою пов’язаний з наведеними вище. Коли молоді прибувають до 
батьківської хати нареченого, їх зустрічають мати й батько. Останні 
благословляють молодят; при цьому мати сипле сину за комір жито – 
«символ хорошого життя» [61, с. 272].

У всіх описаних вище ритуалах символічне обсипання зерном було 
пов’язане із семантикою благополуччя, багатства, добробуту. М. Сумцов 
писав, що обсипання робилося жінками: матір’ю, свахою, або якоюсь 
іншою жінкою, які обов’язково вдягалися у вивернуту шубу [432, с. 177-
178]. Символіка кожуха (шуби) й шапки вже майже забута. Очевидно, 
вона пов’язана з дуже давніми космогонічними уявленнями індоєвро-
пейців про чоловіче начало небесних богів, які проливали на землю 
дощ, запліднюючи її. Стійкою була й прикмета, що темні хмари на небі 
–  знак благодатного для врожаю дощу. Отже, кожух або шуба з шапкою 
на матері, яка обсипає молодих зерном, є символом купчастої хмари, з 
якої проливається дощ.

М. Сумцов пов’язав вивернутий кожух з вівцею – прадавнім симво-
лом сонця та місяця, жертовною твариною, хутро якої благодатно впли-
ває на людину, додає їй сили, здоров’я, а також захищає від злих сил. У 
росіян була традиція молодому одягатися в шубу; дослідник зауважив, 
що значення вивернутого кожуха на тещі чи свекрусі майже забули і 
часто пояснюють бажанням налякати зятя й невістку [432, с. 88-90].

Б. Грінченко у дієслова сипати  виділив два значення: сипати і 
лити, наливати; друге значення дослідник проілюстрував словоспо-
лученням із творів Т. Шевченка: сип воду. Про сітку, яку викидали у 
воду, щоб ловити рибу, говорилося: сипати невід [405, с. 122].

М. Сумцов теж відзначав тотожність обливання водою й обсипання 
зерном у різних народів. Обсипання дослідник вважає вторинним, коли 
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у воду почали сипати зерна, а згодом обливання повністю замінилося 
обсипанням. Тільки кожух на жінці, яка обсипала молодих, нагадував 
про первинність обливання: вовна символізувала хмару [432, с. 181-182].

Підтвердженням вищесказаного можуть бути й інші символічні 
предмети в цьому ритуалі: покрита чистим рушником діжа (в якій під-
німається тісто, так само, як і врожай на ниві); на діжі хліб (результат 
гарного врожаю), яким батьки благословляли сина, й грудка солі, що 
мала захисну силу; відро з водою й горщик, а також символічний кінь 
(вила, граблі, кочерга тощо), на якого сідала мати, щоб об’їхати навколо 
діжі. В останьому образі вбачаємо символіку бога-громовержця, який, 
за народними віруваннями, об’їжджав небо на колісниці i проливав дощ 
(воду з відра горщиком ллють «на коня», ніби напуючи його). Текст 
пісні в одному з варіантів українського весілля чітко демонструє такий 
зв’язок: Поміж трьома дорогами, рано-рано, поміж трьома дорогами 
ранесенько. Там здибався князь з Дажбогом, рано-рано, там здибався 
князь з Дажбогом, ранесенько. Ой ти Боже, ти Дажбоже, рано-рано, 
ой ти Боже, ти Дажбоже, ранесенько. Уступи мені дорогу, рано-рано, 
уступи мені дорогу, ранесенько. Бо ти Богом рік від року, рано-рано, бо 
ти Богом рік від року, ранесенько. А я князем раз на віку, рано-рано, а я 
князем раз на віку, ранесенько. Раз на віку, в неділеньку, рано-рано. Раз 
на віку, в неділеньку, ранесенько [85, с. 123].

Український фольклорист В. Давидюк, описуючи волинське весілля, 
зазначив, що мало де на Волині пам’ятають звичай, коли теща зустрі-
чає зятя у вивернутому кожусі. Однак дослідник наводить текст пісні з 
Дубенщини, в якому присутній цей момент: Вивертала мати шубу на 
зятеву згубу, а зять тещі не злякався, та з дочкою повінчався 
[128, с. 12].

В. Давидюк також зауважив, що у весільних піснях шуба згадується 
дуже часто, зокрема, дружки пропонують молодій одягати її до шлюбу 
взимку і влітку: Вдягай, дівчино, шубу, та й поїдемо до шлюбу 
[128, с. 13]. В останньому контексті шуба є символом добробуту вна-
слідок асоціації: скільки ворсинок у вовни, стільки буде й багатства у 
молодих. З таким символічним значенням пов’язаний акціональний сим-
вол саджати молодих на покуті на вивернутий кожух. Отже, прадавній 
ланцюжок: кожух-хмара-дощ-врожай-добробут  загублено, але 
значення кожух-добробут залишилося.

В етнографічному описі весілля із народних уст у селі Сварицевичах 
Дубровицького району й досі про шубу зберігається пісня, що співали 
по дорозі до церкви дружки, які вели молоду до вінчання: Танєчка до 
шлюбу іде, ой, Танєчка до шлюбу іде, пуд рукою шубу несе. – 
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Ой дівочки-голубоньки, ой,ни мніте меї шубоньки. Моя шуба 
ни тут ткана, ой, із Варшави прислана. Шили її шивці-кравці, 
ой, молодеї Таньочки. Шили її, вишивали, ой, до шлюбу да го-
тували [84 с. 67]. Наведений текст підтверджує дуже давню традицію 
захищати хутром звіра-тотема й жертовного звіра лімінальних осіб від 
впливу злих духів. Характерною ознакою того, що молода знаходиться 
у стані переходу у новий соціальний статус, який передбачав симво-
лічну смерть, є те, що дружки ведуть її до шлюбу, наче вона, як й інші 
лімінальні особи – немовля й небіжчик – не здатна йти сама. Давнє 
обов’язкове вдягання шуби на молоду (молодого) замінилося тим, що 
наречена її просто несе під рукою; та й сама шуба це вже не просто 
кожух, що був майже в кожній українській сім’ї, а привезена з Варшави 
як гарний жіночий одяг, що натякає на сучасність.

X. Ящуржинській описав символіку кожуха на хрестинах: перед тим, 
як нести дитя до церкви, кум з кумою розстеляли кожух, на який клали 
штани батька для хлопчика і сорочку матері для дівчинки. Дитину гойда-
ли на кожусі, кидали на кожух гроші, а потім вже несли хрестити. Автор 
прокоментував це так: «Кожух і гроші – передвісники щастя» [545, с. 77].

Значення зерна як найбільшої цінності для родини зафіксовано у 
весільній пісні, яку співали свашки наречених під час торгів за викуп з 
молодого: – Даю вам за неї цілу копу жита, щоб вийшла Ганну-
ся вся золотом шита. – Даю вам за неї іще корець проса, щоб 
вона не вийшла до родини боса. – Даю вам за неї ще корець 
пшениці, щоб Ганнуся була гарна молодиця [235, с. 14].

Зерно для землероба було й мірою розрахунків. На початку XXI ст. в 
етнографічних розвідках українського весілля було зафіксовано спогади 
жінок про таке: «Молода була в білому. Взута, в чому пришлос. 
В нас жиди лавочки мали, то, може, що й було. Жидові треба було 
метр (центнер) пшениці дати, шоб ту блюзочку купити...» [84, с. 65].

Залишки ритуалу обсипання-обливання відмічаються різними до-
слідниками у весільному обряді. На заручинах у хаті молодої її батьки 
сиділи на кожусі,благословляли дітей хлібинами й обсипали жи-
том: хлібом, щоб здорові були; житом, щоб багатство мали [84, с. 23].

Коли молодий зі своїми гостями йшов забирати молоду, її мати ви-
ходила у вивернутому кожусі з двома хлібинами круглої форми, щоб 
у хаті молодих сонечко світило, щоб прожили вони довге життя любо й 
мило [84, с. 15].

Виряджаючи молоду до свекрухи, мати обсипала ї ї  житом  і 
промовляла: «Щасливая тобі, донечко, доріженька і ця ніченька»  
[330, с. 20].



246

На думку М. Сумцова, давнішим за обсипання зерном було обливан-
ня водою [432, с. 182]. Після прийняття християнства обливання водою 
стало важливою частиною вінчання у церкві, а також у деяких ритуалах 
весільного обряду замінило обсипання зерном. Перед вінчанням, як 
молоді виходять з хати, то найстарша жінка (бабуся або мати) кропила 
їх водою (кропило з барвінку або мирти), співаючи: – Ой кроплю вас, 
молодята, святою водою, хай Господь вас благословить ще-
дрою рукою [235, с. 58].

У церкві священник благословляв молодих молитвою і кропив свя-
тою водою обручки [235, с. 68].

Після вінчання у дворі церкви молода обкидала гостей цукерками, 
«щоб собі побажати солодкого, щасливого, безтурботного життя» [235].

Сучасний варіант зустрічі молодих після вінчання: мати молодої 
тримає дві хлібини круглої форми, а батько несе шампанське та келихи. 
Батьки благословляють дітей, випивають, залишаючи трохи на дні ке-
лихів, щоб багатство їх не покидало, рештки виливають через голову: 
щоб їх лихо минало. Із прадавнього ритуалу, коли розбивали горщик з 
водою і зерном, залишилося биття посуду. Одні вважають, що такий ак-
ціональний символ має значення жертовності, інші вбачають символіку 
руйнації, в результаті якої дівчина стає жінкою, хлопець – чоловіком, а 
зародження нової сім’ї – це першопочаток мікрокосму. І сьогодні випад-
ково розбитий посуд вважається добрим знаком. Під час ритуалу биття 
посуду молодим усі бажають щастя.

Отже, мати розбивала тарілку, на якій стояли келихи, а молоді роз-
бивали самі келихи. Свашки при цьому співали: Ой розбили тарілочку, 
розбили, розбили, щоби наших молодяток інші не любили. Ой розбили 
фужерочки, розбили, розбили, щоби наші молодята інших не любили.Ой 
розбита тарілочка й фужери розбиті, уже нашим молодятам інших не 
любити [235, с. 71].

Очевидно, що текст пісні сучасний, але символіка биття посуду «на 
щастя» новоствореній сім’ї збереглася. Далі мати молодої передає хлі-’ї збереглася. Далі мати молодої передає хлі-ї збереглася. Далі мати молодої передає хлі-
бини, які вона виносила, матері молодого, а сама всипає собі у весільну 
запаску зерно, цукор, цукерки і обсипає всіх присутніх, співаючи: Ой 
летіла зозуленька і сіла на дубі, ой приступайте ближче, мої гості любі. 
Ой докупи, родинонько, просимо вас стати, бо зі свахою ми будем усіх 
обсипати... [235, с. 71].

Жінки тричі, обсипаючи всіх, обходили гостей, щоб у молодих життя 
було багате і солодке. Останнє значення додалося пізніше, хоча обси-
пання авторка пов’язала з променями сонця, дощем і росою [235, с. 72].
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Насправді, обсипання цукерками, «щоб життя було солодке» – 
сучасне тлумачення символіки цієї обрядодії, яка є відгомоном прадав-
ньої традиції якнайбільшого «шумотворення» на весіллі: у давніх греків 
і римлян молодих обсипали цукерками та горіхами. Шум від розкидання 
останніх вважався віщим і означав, що божество-покровитель шлюбу був 
у гарному настрої і бадьоро та весело направив руку того, хто обсипав 
молодих. У різних європейських народів молодих обсипали не тільки 
хлібним зерном і горіхами, а й горохом, хмелем, маком [432, с. 176].

Є дані про те, що наречена сама або з сестрою заздалегідь готувала 
жито, яким її обсипали на весіллі. Важливою була цілісність зернин: 
«щоб вони гарно торохтіли, падаючи, і щоб життя було не побите». 
Стійким є вірування в те, що весілля «має бути гучним», бо шум відга-
няє лихих духів та злидні. Ще й зараз можна почути думку: чим довше і 
гучніше гуляють весілля, тим щасливішим буде сімейне життя. Сучасне 
«гудіння» машин на весіллі має таке ж символічне значення – відігнати 
лиховісні сили [164, с. 121-122].

Сучасні дослідження підтверджують символічне значення зерна, зо-
крема й обсипання, але не тільки як побажання добробуту. Російський 
лінгвіст Л. Лаврентьєва описує символічну дію обсипання у весільному 
обряді росіян. Дійсно, архетип «свого» й «чужого» світу в родинних 
обрядах, які в літературі ще називають «обрядами переходу», є доміну-
ючим. Те саме спостерігається й на українському весіллі :коли молоді 
разом чи поодинці від’їжджали або поверталися до батьківської хати, 
мати обсипала їх не тільки зерном, а й горіхами, сіллю, грошима, пізніше 
цукерками у дворі, біля воріт, на порозі хати.

Іноді обсипання проводилось і в дорозі, безпосередньо на символіч-
ному порубіжжі двох світів: свого і чужого. За міфологічними уявлен-
нями предків, саме там відбувалася боротьба життя зі смертю, і це було 
дуже небезпечно для учасників переходу. Весільний поїзд молодого в 
дорозі обсипав «житом і хмелиной» дружка.

Перед дорогою до церкви молодим у кишені одягу, у взуття сипали 
зерно, яке в цій ситуації виконувало теж захисну функцію [246, с. 39].

М. Сумцов описав ритуал обсипання зерном не тільки на весіллі й 
різдвяних святах у слов’ян; він звернув увагу на символічне значення 
зерна при зустрічі дорогого гостя, в обряді народження дитини й у по-
ховальному обряді [432, с. 180].

Після пологів повитуха закопувала «місце» (placenta) у хаті під полом 
і посипала це місце житом [92, с. 192].
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Захисну функцію виконували колоски жита і пшениці або пучечки з 
колосків хлібних рослин у «квітках», маленьких букетиках, які робилися 
взимку і роздавалися гостям після хрестин бабою-повитухою. «Квітку», 
за народними віруваннями українців, кожний мав нести додому, щоб по 
дорозі не трапилась біда або щоб не зустріти «нечистого» [432, с. 180; 
92, с. 194].

Колись у Галичині сніп жита стояв на покуті під час весілля. На дру-
гий день приходили старости, щоб цей сніп обмолотити. Молода неві-
стка збирала зерно і мала сховати його на довгі роки, щоб потім обсипати 
своїх майбутніх дітей на їхньому весіллі [235, с. 35].

В українському поховальному обряді зафіксовано ритуальне обсипан-
ня зерном лави, де лежав небіжчик; після виносу тіла з хати її обсипали 
житом, «щоб тим, хто зостається, не бракувало хліба», а після виносу 
покійника за ворота господиня увесь двір посипала вівсом. Зерном по-
сипали також і дорогу, по якій пронесли померлого [92, с. 214; 246, с. 39].

У текстах весільних пісень, зібраних 3. Доленго-Ходаковським, від- зібраних 3. Доленго-Ходаковським, від-зібраних 3. Доленго-Ходаковським, від- Доленго-Ходаковським, від-Доленго-Ходаковським, від-
значаються нареченої у вивернутому кожусі обсипала зерном молодих 
і гостей, але первісна символіка кожуха в значенні хмари вже втрачена: 
Вивернула мати овчину, а на якую причину?Щоб зятя злякати, а дочки 
не оддати [467, с. 301]. Мати зятя вітає, на собі кожух вивертає: – 
Будь, зятю, добресенький, як кожух теплесенький, будь, зятю, багатий, 
як кожух волохатий [467, с. 301].

Версію, що кожух у сімейних обрядах символізує тотем роду, підтри-
мують і сучасні дослідники, вказуючи на причини: від нього ведеться 
родовід, і він є «запліднювач»; а зважаючи на те, що його душа сидить 
у шкурі, через дотик до неї можна перейняти й могутню силу тотему 
[212, с. 52].

4.4.1.2. Символіка каші

Етимологія лексеми каша висвітлюється по-різному, вважають, що в 
давній праслов’янській формі збереглося таке значення каші: побите, 
потовчене зерно[151, с. 410].

Зерно – це те, що визріло й почало само випадати; походить, скоріше 
за все, з праслов’янської форми; (укр..) зріти [151, с. 260]. Отже, пер-
вісна символіка зерна з часом перейшла на кашу.

Каша як обрядова їжа набула сакрального значення, на думку М. Сум-
цова, в арійців. Її приносили в жертву богам землі, сонця, скотарства 
тощо. У праслов’янський період вона була обов’язковою не тільки в усіх 
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сімейних обрядах, а й на Різдво, Хрещення, під час інших зимових свят. 
Дослідник провів паралель між ритуалом обсипання зерном і киданням 
каші або горщика з нею вгору й назад через плече; вважає такі акціо-
нальні символи тотожними, припускає їхнє одночасне виникнення. Роз-
бивання горщика з кашею або просто посуду на весіллі зараз символізує 
цнотливість молодої, а раніше, як пише М. Сумцов, така символічна дія 
означала тільки жертву богам, тому що горщик (посуд) та зерно з водою 
(каша), що були всередині, після ритуалу вже не могли служити людям 
[432, с. 183-186].

Набувши символічного значення в обрядах, каша в результаті метоні-
мічного переносу вживалася як назва конкретного ритуалу на хрестинах, 
коли повитуха обходила гостей, пригощаючи їх кашею; так само назива-
ли й обід після весілля у молодих на новому хазяйстві; каша означала й 
кінець жнив [134, с. 100]. У словнику В. Даля зафіксовано стійкі вирази 
з цією лексемою, гадання, прикмети [134, с. 100].

Кашу, як звичайну їжу, подавали після всіх страв. Кашею називали 
весільний обід; бабина каша – це ритуал відвідування баби-повитухи 
після пологів. В російських ритуалах є: «каша-розгонниця», яка була 
знаком того, що обід завершено, і «золота каша»,що означала їжу для 
нареченої. В Росії була зафіксована традиція годувати молодих кашею з 
одного горщика і однією ложкою перед коморою. Символіка каші (зерна) 
тут очевидна: підсилити здатність молодих до плодючості. В Україні 
такий ритуал у XIX ст. був відсутній.

Ритуал «викуп каші»  був широко розповсюджений на хрестинах 
у росіян, українців і білорусів: гості викупали ложки, щоб скуштувати 
каші. Каша (кутя) була обов’язковою на поминках; навіть зараз ця стра-
ва – коливо (церк. поминальна кутя чи каша з пшениці, рису і т. ін. із 
солодкою підливою [82, с. 554]) готується в поминальні дні. Кутю несли 
на могилу в день поховання і на поминки [246, с. 39-40].

Детально ритуал «бабина каша», що входив до обряду хрещення, на 
Поліссі й на Харківщині описала В. Борисенко, особливості у Білорусії 
та в поліських районах України – Т. Кухарьонок і З. Росінська. Дослід-
ники відмічають різні варіанти такого ритуалу («обряду з кашею»). 
Типовим було таке: найчастіше цю обов’язкову страву готувала баба-
повитуха. По закінченні обіду вона ставила горщик з кашею на стіл, 
пропонуючи розбити його тому, хто дасть більше грошей. Традиційно це 
робив кум, розбиваючи горщик за третім разом. Гроші на тарілку клали 
й інші присутні. Каша повинна була залишитися цілою, що символізу-
вало сімейний достаток і благополуччя. Потім присутні клали гроші у 
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верхівку каші, яку повитуха або кум зрізали і віддавали породіллі. Щоб 
зібрати більше грошей, у цей ритуал додавали жартівливого тону. Роз-
поділ «бабиної каші» супроводжувався побажаннями новонародженому 
[244, с. 47].

Описуючи родильні звичаї сучасного Західного Полісся, О. Кондра-
тович зауважила, що зараз про кашу, яку предки наділяли властивостями 
оберегової магії, ніхто й не згадує. Не часто її подають і на хрестинах, 
хоча звичай дарування, яким закінчується обряд, і досі носить назву 
«на кашу». Авторка вважає, що символіка дії давати гроші «на кашу» 
пов’язана з віруванням про кашу як ритуальну страву, наділену влас-
тивостями охоронної магії. З іншого боку, ця ж дія є жертвоприношен-
ням і, як слідство, захисником дитини  від хвороб, «лихого ока» тощо  
[214, с. 36-37].

Виключне значення каші у родинній обрядовості закарбовано у 
пам’яті старшого покоління. О. Кондратович навела діалог свекрухи і не-
вістки, в якому свекруха, відома на селі баба-повитуха, научала невістку: 
«Вари кашу, бо каша – то все: як не можна порахувати її крупчикув, так 
нехай вроки, біди, напасті і хвороби не знайдуть дороги до хати (мається 
на увазі домівка з новонародженим) [214, с. 36].

Традиційно на завершення обряду хрестин на Поліссі подавалась 
каша. Колись це була пшоняна каша на молоці й приправлена маслом, 
зараз часто варять з рису, прикрашають родзинками, маринованими 
вишнями, цукерками. Споживання каші вважається обов’язковим, але 
немає традиції розбивати горщик з кашею. Гроші збираються на тарілку, 
яку виносить баба-повитуха. Тарілка застелена серветкою, на якій по-
кладено калач, або декілька бубликів, або печиво чи просто скибку хліба. 
Поруч із тарілкою обов’язково кладуть ще й буханку хліба як символ 
майбутнього достатку. Повитуха звертається до присутніх зі словами: 
«Нашому младенцю на многія і щасливії літа» [214, с. 38]. 

Розбиття горщика з кашею як акціональний символ існує й у весіль-
ному обряді, але там був горщик з «праобразом» каші – водою і зерном. 
У Полтавській губернії в кінці XIX ст. на завершення коровайного 
ритуалу під стелю підкидали діжу, коли коровай був вже у печі. Іноді 
діжу навіть розбивали. Молодиці при цьому співали: Ой піч стоїть на 
сохах, а діжу носять на руках... [379, с. 154]. Мабуть, підкидання діжі 
символізувало жертву сонцю за гарно випечений коровай, який і був 
символом сонця.

В узголів’ї покійника ставили горщик із зерном. Усі присутні на по-із зерном. Усі присутні на по-з зерном. Усі присутні на по-Усі присутні на по-сі присутні на по-на по-
ховальному обряді тричі обходили діжу, господиня розбивала новий 
горщик, а коли тіло виносили з двору, вона увесь двір посипала вівсом 
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[92, с. 214]. Значення цих акціональних символів прозоре – вони були 
направлені на захист і добробут у родині в майбутньому. Символічну 
дію – розбивання горщика в хаті у поховальному обряді (нагадаємо, що 
цей ритуал був обов’язковим в усіх сімейних обрядах), етнограф Х. Вовк 
не пояснює. Можна припустити, що уламки горщика клали у труну як 
символічний дар або жертву від хатнього господарства. Зважаючи, що у 
потойбіччі все навпаки,  посуд треба було віддавати розбитим.

Варіант такого акціонального символу, як биття горщика, але в 
іншому контексті, підтверджує  вище представлене символічне значення: 
після поховання й поминального обіду увесь посуд, яким користували-
ся, гарно мили, помиї зливали в один горщик, і хазяйка несла його на 
цвинтар. Там вона все виливала на свіжу могилу, а сам горщик розбивала 
[78, с. 322].

Отже, горщик як символ домашнього вогнища розбивали, щоб не 
було спокуси ним користуватися: дотепер стійкою є прикмета, що не-
бажано нести додому будь-які речі з кладовища.

За даними етнографічних розвідок, у середині XIX ст. у труну клали 
хліб, ставили горщик з кашею і навіть графин з горілкою (іноді робили 
уточнення, що горілку ставили тільки п’яниці) [277, с. 93]. Такі дії із 
символічними предметами були спрямовані на вшанування померлого і 
забезпечення його усім необхідним для існування у потойбіччі.

В обряді народин важливими були формули-побажання, що вислов-
лювались дитині: «Роди, Боже, жито й пшеницю, а куму й кумі дітей 
копицю». В. Борисенко розділяє думку дослідників, які символічну 
дію – висловлення побажання – пов’язують із магією слова [62, с. 109].

В інших регіонах України, зокрема, на центральному та західному 
Поліссі, баба-повитуха кашу як обов’язкову страву  прикрашала цукер-’язкову страву  прикрашала цукер-язкову страву  прикрашала цукер-
ками й квітами. На Підляшші замість каші подавали яєчню, але її на-
зивали «кашею». Всюди цю страву урочисто подавали до столу, а гості 
при цьому співали: На столі каша стала, золотого вінка ждала...

На Поділлі на хрестинах обов’язковою стравою серед інших була 
гречана каша [62, с. 109-110].

М. Сумцов описав варіант «бабиної каші» в Орловській губернії, 
де збереглися й інші акціональні символи, зокрема такі: повитуха піс-
ля молитви священика декілька разів піднімала над столом немов-
ля; водночас такі ж дії з горщиком каші виконував хрещений батько  
[432, с. 185]. Ймовірно, в цій символічній дії закарбовані елементи 
вегетативної магії, що ґрунтується на тотожності: як тягнеться вгору 
найважливіша для хлібороба рослина – колос, який символізує каша, 
так буде рости і новонароджена дитина. 
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Цей обряд, за даними М. Сумцова, називали «молити кашу». Під-
німаючи горщик з кащею, кума висловлювала побажання дитині мати 
стільки щастя, скільки є зірок на небі. Дослідник вважає, що ця сим-
волічна дія означала запрошення солярних божеств (сонця з місяцем) 
на сімейне свято – хрестини. На підтвердження своєї версії М. Сумцов 
провів паралель між ритуалом «молити кашу» і звичаєм кидати остан-
ню ложку куті на стелю в кінці вечері перед Різдвом на Волині. Гарним 
знаком було прилипання куті до стелі. Це означало хороші умови для 
бджолярства в майбутньому році. На думку М. Сумцова, в одному семан-
тичному полі знаходяться символічні дії обсипання зерном, обливання 
водою, підкидання горщика каші, розбивання його і посуду. Їх об’єднує 
значення жертвоприношення [432, с. 185-186].

Вважаємо, що є семантичний зв’язок «бабиної каші» з коливом. Ко-
ливо як поминальна їжа запозичене з давньої традиції греків роздавати 
варену пшеницю парафіянам у церкві в конкретні дні на поминках. Ко-
ливо у значенні «дрібна розмінна монета» і «мала золота гиря» вважають 
давніми запозиченнями з семітських мов [151, с. 511], це було колись 
пов’язано із значенням зерна як міри ваги. Кутя (те саме, що коливо) 
– це обрядова каша з ячмінних або пшеничних зерен (зараз часто за-
мінених рисом), яку вживали з солодкою підливою напередодні Різдва 
(багата кутя) й Водохреща (голодна кутя) [82, с. 600].

Кутя – обов’язкова страва на родинах і хрестинах, весіллі й у похо-
вальному обряді, тому що у цій каші закарбовано символічне значення 
зерна (сім’я, насіння), яке здатне довго зберігати  потенцію до відро-
дження (пор.: сім’я і сімені – те саме, що сперма [82, с. 1324]). У зна-
ченні зерна присутній вічний коловорот, який є символом нескінченного 
життя, до якого долучаються люди через поїдання куті. Отже, кутя є 
обов’язковою їжею в усіх сімейних обрядах, бо це – символ перемоги 
життя над смертю, яка напряму чи символічно мається на увазі в цих 
обрядах [358, с. 20].

Аналогічного значення набуває й акціональний символ – годувати ка-
шею гостей на хрестинах, молодих перед коморою, і людей на поминках. 
Перед поминальним обідом усім присутнім давали по три ложки «ко-
лива». Цю обрядову пшеничну кашу з медом і цукром готували всюди. 
Традиційною на обіді була й гречана каша [62, с. 175].

Про роль і значення каші у житті хлібороба-українця свідчать 
прислів’я і приказки, в яких їжу описують через сімейні стосунки: 
Борщ без каші вдовець [404, с. 228]; Без каші обід сирота; Гре-
чана каша – то матір наша, а хлібець житній – батько наш 
рідний [356, с. 75-76].
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Горщик з кашею був обов’язковим і на вечорницях, коли дівчину мо-
лодь приймала до своєї громади. Претендентка варила кашу, приносила 
її в хустині і так ставила на стіл. Підходили хлопці й починали торгувати 
кашу. Хто давав більше грошей, розбивав горщик, гроші віддавали дівчи-
ні, яка після цього пригощала всіх кашею, а потім вже могла приходити 
на вечорниці [62, с. 119].

Отже, горщик з кашею, який колись розбивали на вечорницях, на ве-
сіллі і на хрестинах мабуть,  був символом жінки, яка потенційно здатна 
народжувати, – у перших двох випадках, у третьому – яка вже народила, 
тобто «розсипалася», «впала с печи»: так говорили про жінку, яка 
щойно народила, на Західному Поліссі. Зважаючи на те, що сім’я ство-
рювалася в далекому минулому переважно заради продовження роду, 
а неплідність вважалася горем для молодого подружжя, символічні дії 
з розбиванням горщика з кашею, ймовірно, відносились до магічних, 
імітуючи здатність дівчини, яка вступала до дівочої громади, і молодої 
на весіллі до народження дитини. На родинах таким акціональним сим-
волом прогнозували народження великої кількості дітей у сім’ї.

О. Кондратович, коментуючи вираз «розсипалася» про породіллю, 
пише, що це дає підставу розуміти жінку як таку, «куди насипано... ді-
тей» [214, с. 19].

4.4.1.3. Хліб як вершина символіки зернових. Хлібні вироби

Хліб і хлібні вироби без перебільшення можна назвати головними 
символами слов’ян-землеробів. Ритуальне значення хліба для слов’ян 
описав М. Сумцов, хоча й до нього зверталася увага на виключну роль 
хліба у житті людей. Оцінюючи бажання M. Сумцова «простежити 
символічну роль хліба в усіх проявах духовного життя слов’ян», дослід-
ники відзначають вагомий внесок автора у розробку цього питання. Але 
грандіозність замаху М. Сумцова називають «непосильним завданням», 
звертають увагу і на конкретні недоліки [22; 184].

Основну увагу М. Сумцов приділив значенню хлібних виробів на 
слов’янському весіллі, зауважуючи, що цей обряд, з одного боку, є ори-
гінальним і своєрідним, а з іншого – має схожість з аналогічними об-
рядами у індусів, греків і римлян [432, с. 191]. Повнотою використання 
обрядового хліба серед слов’янських обрядів виділяється українське 
весілля, на якому співається багато пісень, у тому числі й про хліб. Цими 
піснями не тільки пояснюються обрядодії, вони оживлюють усі ритуали 
в обряді, роблять його в цілому органічним витвором народної думки 
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і творчості, таким, що має власну плоть і кров. Більше того, видатний 
науковець вважає, що українське весілля суттєво вплинуло на білорусь-
кий весільний обряд, а пісні в останньому є лише більш-менш вдалий 
перифраз українських весільних обрядових пісень [432, с. 193-194].

Ймовірно, етимологічно праслов’янське «хліб» пов’язано з майном і 
взагалі багатством роду [155, с. 81].

Хліб вживався дуже широко, як у календарних, так і в родинних об-
рядах, іноді він набував юридичного значення, тобто символічні дії з 
хлібом ставали законом; хлібом, як і хрестом, благословляли; хліб був 
платою за послуги; символом сонця і всього, що асоціювалося з цим 
світилом; оберегом тощо.

Сучасні дослідження демонструють квінтесенцію архетипного зна-
чення хліба. Його називають: Божий дар; святий,  він є символом 
щастя, розмноження, згоди, єднання, багатства; знаком пошани; хліб має 
лікувальні властивості тощо [161, с. 618].

Хліб – важливий елемент української народної культури, він був і 
залишається символом добробуту і щастя, продовження роду і благо-
получчя в родині [14, с. 7].

Символічного значення в обрядах набував не тільки хліб, а й борош-
но, всі різновиди випічки, діжа, де замішувалося тісто, віко (кришка) 
на діжу тощо. Навіть і поза обрядами дії з хлібом подекуди вважаються 
сакральними, символічними, з позитивним чи негативним значенням. 
В Україні й досі є заборона класти хліб шкуринкою догори, що віщує 
збитки у господарстві [14, с. 9]. Пояснення заборони таке: за народними 
віруваннями люди існують на цьому світі й у потойбіччі. Там, під зем-
лею, все навпаки. Отже, неправильно покладений хліб символізує збитки 
на противагу одному із загальноприйнятих символічних значень хліба, 
пов’язаному із достатком і благополуччям роду (порівняйте з негативним 
значенням дії, коли людина щось випадково одягла навиворіт: у такій 
ситуації навіть зараз кажуть, що вона буде бита).

До хліба ставилися як до живої істоти: якщо він випадково падав, у 
нього просили пробачення, цілували й доїдали (у Галичині до цього ді-
тей привчали змалку [235, с. 36]). Не слід було носити хліб «голим»: його 
загортали у хустку чи рушник. На Одещині, в селі Круті, коли старости 
приходили з хлібом, сіллю і могоричем сватати дівчину, вони клали 
хліб на стіл і накривали його рушником або матерією, щоб хліб не був 
«голим», а родина бідною [245, с. 91].

Не клали хліб на незастелений стіл, бо останній асоціювався з місцем 
для покійника. Під скатертину, на яку кладуть хліб, іноді підсипали сіно. 
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«Забутий хліб» або «перепічку» не їли, а віддавали коровам (не сви-
ням!), або їли, щоб забути померлого чи нещасливе кохання. В Україні 
заборонялося викидати хлібні крихти, шкуринки, недоїдки [14, с. 9-11].

Накришений хліб згортали рушником і висипали курчатам; навіть 
наступати на крихту хліба вважалося гріхом [235, с. 36].

У сім’ї, де була вагітна жінка, негативного символічного значення 
набувало повернення до печі недопеченого хліба: це означало важкі по-
логи; якщо в домі вже була дівчинка, то це символізувало повертання 
сватів (старостів) від цієї хати й неможливість вийти заміж [213, с. 11; 
14, с. 9].

Баба-повитуха, яка йшла приймати пологи, брала з собою, крім ін-
шого, хлібину як оберіг або відрізаний від неї окраєць, густо посипаний 
сіллю. Коли дитина вже народилася, бабу пригощали, а вона клала в 
колиску новонародженої дитини з охоронною метою принесений хліб-
чик. На прощання бабі обов’язково давали хлібину. Це була і подяка, і 
жертвоприношення жіночому божеству за дитину [213, с. 21].

«Мамка» – так звали на Поділлі й на Покутті молоду жінку, яка мала 
на той час немовля і до якої батько ніс свою новонароджену дитину, щоб 
вона її «згодувала» – приносила потім породіллі продукти, в тому числі 
й борошно на щастя дитині [62, с. 103].

На Гуцульщині, як і в багатьох інших регіонах України, до першої 
купелі новонародженого клади хліб для багатства. На Поліссі при цьому 
говорили: «щоб при хлібі було» [62, с. 104; 244, с. 46].

Шматочки хліба і солі виконували функцію оберега і для немовляти, і 
для матері, тому їх клали під подушку. Протягом одного-двох тижнів без 
запрошення породіллю і дитину відвідували декілька жінок. Традиційно 
несли з собою продукти, щоб нагодувати молоду матір, але обов’язково 
брали хліб і кашу. Харчі були своєрідним жертвоприношенням богам за 
новонародженого. На Східному Поліссі був звичай «несці кумам піра-
гі»: через вісім тижнів після пологів молода матір несла сім або дев’ять 
штук житнього чи пшеничного хліба з подарунками кумам і повитусі 
[244, с. 46-47].

Запрошували кумів з хлібом або калачем. Господар приймав хліб – це 
означало згоду бути кумом. Неприйняття хліба було формою відмови 
від кумівства, що траплялося дуже рідко, бо за народними віруваннями, 
відмова бути кумом чи кумою, як і відмова від хліба, вважалася гріхом. 
На хрестини кум ішов з хлібом, а кума перед тим, як нести дитину до 
хреста, клала шматок хліба з цукром собі за пазуху і так стояла під час 
хрещення. Після церкви, повернувшись до хати, вона розподіляла цей 
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хліб серед присутніх, починаючи з батьків, зі словами: «Щоб тая дитина 
була вам так мила, як той хліб, а солодка, як цукор» [62, с. 108-109].

Пироги, пиріжки й калачі були традиційними на столі, коли збиралися 
на хрестини. Але обов’язково там був і хліб. До цього дня його випікали 
спеціально круглої форми, і він символізував сонце. Перед початком 
обіду хрещені батьки ламали хліб на шматки, роздавали гостям, і ця 
символічна дія-побажання означала, що життя дитини буде з хлібом 
[505, с. 60].

Споконвіку люди вірили у надприродну силу хліба. В ситуації, коли 
дитину відлучали від грудей, їй давали в руку цілушку з першого хліба 
(так називали хліб, який першим саджали у піч) і грудочку солі. При 
цьому казали: «На – йди собі на свій хліб! Щоб ти була ґречна й велична, 
як цей хліб святий!» [309, с. 123].

Хліб, так само і зерно, і каша, пізніше й усі хлібо-булочні вироби були 
для предків українців-хліборобів, як і для інших народів-аграріїв, засо-
бом встановлення контактів з навколишнім світом, який був наповнений 
добрими й злими божествами. Вірили, що одним треба подякувати за 
врожай жертовним хлібом, других – жертвою умилостивити.

Спільним акціональним символом, що у предків означав принесення 
жертви, в усіх сімейних обрядах була символічна дія розламування 
й роздачі хліба. Важливо, що обдарування ніколи не відбувалося в 
односторонньому порядку.

На хрестини гості приходили з подарунками для новонародженої 
дитини, породіллі та повитухи. Крім «бабиної каші», яку готувала 
повитуха, вона ще й пекла калачі для усіх гостей, зокрема, так робили 
на Правобережній України. Повитусі вручали подарунки, а потім вона 
обдаровувала гостей калачами: кумів – двома; інших – по одному. 
В кожний калач втикали квітку калини й слідкували, щоб вона була 
рівненькою: це означало, що дитина до року буде ходити. До калини 
додавали колосочки жита, що символізували «на життя немовляті», і 
такий калач мав силу оберега. Старших кумів повитуха обдаровувала у 
першу чергу, при цьому співали: ... Кума кумі каже сісти, а бабуся дає 
їсти. Припрошують і частують і білими калачами дарують [62, с. 111].

Неодруженим давали калач з двома квітками, щоб вони мали пару. 
Гості дякували за калач, клали гроші й говорили: «Спасибі, бабуню, що 
ви бабували, од Бога ласку мали» [62, с. 111]. Останні слова свідчать 
про те, що бабу-повитуху вважали наближеною до Бога, отже, через неї 
дякували йому.
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Куми обдаровували бабу калачем на другий день після хрестин, коли 
робилися похрестини. Їй пекли великий калач і в нього вставляли велику 
квітку. Кум підносив цей калач, баба дякувала, всі присутні клали їй 
гроші на тарілку, яку гості, приспівуючи, піднімали вгору: ця символічна 
дія означала підвищення доходів: Є в баби гроші, є в баби вузол 
хороший...[61, с. 111].

Те, що повитуха мала зв’язок з Богом і була наділена його силою, 
закріпилося і в словах самої баби-повитухи, які вона промовляла після 
ритуального миття своїх рук та рук породіллі: Як заліза ніхто не вкусить, 
щоб так і породіллі ніхто не спідкусив, і дитини – ні з вітру, ні з-під зор, 
ні з приговору! Щоб не боялась ніякого пристріту! Не мій дух, Божий 
дух! Баба з річчю, Біг з поміччю». Після цього породілля обдаровувала 
повитуху чотирма паляницями, хусткою і грошима [62, с. 112].

Не тільки коровай, а й хліб, і різні вироби з муки, що печуться 
спеціально для весілля, мали символічне значення (пор.: Хліби – 
обов’язково, куди б не йшли; все весілля – з хлібами [342, с. 6]).

В кінці XIX ст. В. Ястребов описав усі відомі на той час різновиди 
весільного хліба в Україні. Доказом того, що хліб був одним з 
найважливіших символічних атрибутів українського весілля (такого 
ж виключного значення набули і рушник або тканина в цьому обряді 
– О. Я.), може бути, на думку дослідника, подія, описана в одному з 
одеських журналів. Там говорилося про весільний обряд бурлаків,  які 
були позбавлені можливості зробити все, що треба, натомість зберегли 
символіку хліба та діжі. Відбувалось це так: коли треба було когось 
повінчати, один із них, отаман або старший за віком, ішов до економа 
й просив дати цілий хліб. До того, хто тримав хліб з грудочкою солі 
всередині, підходили молодий з молодою, цілували хліб та обіцяли перед 
Богом і хлібом жити дружно. Хліб клали на діжу й обводили навкруги 
молодих. Цим вінчання й завершувалось [543, с. 281].

Сучасні дослідження підтверджують, що в обрядових піснях закар-
бовано не просто світогляд українського народу, а й норми моралі та 
правові смисли [284; 247].

Як зазначалось, хліб у весільному обряді був обов’язковим з давніх-
давен на всіх етапах цього дійства в українців. Обов’язковим цей пред-
метний символ є і зараз на весіллі у всіх слов’ян.

Традиційним для українців є запрошення зі своєї родини або з роди-
ни знайомих двох старостів на сватання (у деяких регіонах, зокрема на 
Поділлі, для сватання молодий запрошував десять (чи більше) людей 
– п’ять чоловіків і п’ять жінок [342, с. 6]). Вони несли дві хлібини від 
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батьків нареченого до батьків нареченої, клали їх на стіл, перев’язували 
один одного рушником і клали гроші на тарілку за рушники. Батьки 
нареченої тричі благословляли хлібинами молодих [235, с. 6-7].

В Одеській області на сватання (інші назви: розвідка, запити, 
договір) старости приходили з хлібом, сіллю, могоричем.  Усе це 
вони клали на стіл. Стійким було вірування, що хліб не можна носити 
«голим» (щоб сім’я не була бідною) або класти на стіл без скатертини. 
Навіть на застеленому столі його накривали рушником або матерією 
[245, с. 89-91]. Такий же звичай був у росіян: хліб (коровай) загортали у 
хустку чи скатертину, перев’язували червоною ниткою-оберегом, іноді 
додавали до хліба солонку, ложки, тарілки, м’ясо курки чи півня (остан-’ясо курки чи півня (остан-ясо курки чи півня (остан-
ній – символ вогню та сонця) [103, с. 204-214].

Зафіксовано й ситуацію, коли старостам (сватам) мати нареченого 
давала позичений у сусідів житній хліб ,  з яким відправляла їх 
до батьків дівчини, тому що існувало повір’я: хліб для сватання краще 
позичати, бо зі своїм хлібом є більша вірогідність того, що у цій родині 
їм відмовлять [419, с. 194].

Таку прикмету можна пояснити бажанням ввести в оману злих духів 
або надприродні сили, що шкодили людям. Хліб – символ родини, яку 
представляють під час сватання, при цьому важливою була характерис-
тика як самого хлопця (працьовитий, здібний, доброї поведінки тощо), 
так і його сім’ї (чесної, заможної). Саме в цій площині знаходились 
побоювання матері парубка: щоб не відмовили сватам, їм треба було 
давати позичений хліб, який символізував уявну ідеальну родину.

Вірування в те, що треба захищатися від усього недоброго в дуальному 
світі, є дуже давнім. Можна провести аналогію між позиченим хлібом 
для сватання і стійкою традицією стосовно новонародженої дитини в 
сім’ї, де часто помирали діти. У такій ситуації батьки новонародженого 
за кумів брали випадкових людей: стрічених кумів, кумів з дороги, 
діда-жебрака.  Немовля після хрещення передавали в хату через 
вікно, а не вносили через двері, щоб обманути злих духів, які могли 
підмінити або забрати дитину. Іноді й виносили дитину до церкви так 
само. Науковці констатують, що церковний обряд хрещення, як і всі інші 
обряди, зберігає народні звичаї та прикмети з часів язичництва. Отже, в 
обряді хрещення ми маємо справу з побутовим варіантом православ’я, 
наповненим народними віруваннями [62, с. 108-109].

Кожний етап весільного обряду зберігав регіональні особливості: на 
Придніпров’ї хліб, з яким йшли свататись, також мусив бути позиченим, 
на Чернігівщині такий хліб мав сліди зліплення з другою хлібиною і слі-
ди вугілля чи попелу на нижній частині. На Волині батьки благословляли 



259

сина і сватів «близнятами» – випеченими разом двома буханчиками 
хліба; на Гуцульщині ішли сватати з двома маленькими хлібчика-
ми, брали яблука, горіхи; на Поділлі (Хмельницька, Житомирська обл.) 
сватам, крім горілки і хліба, давали свічку, яку вони запалювали в домі 
дівчини [166, с. 66].

Частіше свати брали парну кількість хлібин або приходили до хати 
дівчини з хлібом у хустині [62, с. 127]. Старости вітались, кланялись 
господареві хлібом і клали його на стіл. Починалося «благословенство»: 
біля печі або на покуті ставили ослін (лави), застеляли кожухом, на 
нього сідали батько й мати з хлібом та сіллю. Подавали різні страви, 
обов’язково краяли хліб, який приносили старости [166, с. 68].

Батько дівчини говорив, що вони приймають хліб і сіль,  а дочка 
виносила рушники, клала їх на хліб  і давала старостам. Традиційно 
мати спочатку відмовлялася віддавати дочку заміж, мотивуючи тим, що 
вона не вміє нічого робити, зокрема, хліба пекти...[166, с. 128-129].

Цей мотив віддзеркалено у пісні з Подільського краю: …Галіна мати 
на свою Галю не може надивитись. Донечка моя, рідна, дорога, ти ж 
мені не вгодила. Ані в ходочці, ні в походочці, ні в полі на нивочці. Не вмі-
ла жати, ані складати, ні снопа зав’язати. Не вміла шити, ані зварити, 
ні ложечок помити… [342, с. 8].

В кінці розмови старости залишали хліб або мінялися хлібами для 
закріплення сватання. Отже, символами згоди під час сватання, крім 
інших символічних дій, були: обмін хлібами; розламування хліба 
чи розрізання.  Дівчина або старости (свати) розрізали хліб на-
вхрест. Частіше в селах хліб розрізали навпіл: це означало у новій 
сім’ї рівний розподіл прав і обов’язків. Вважали, якщо більша частина 
з боку молодого чи молодої, то саме він чи вона буде головою в родині. 
Хустка від дівчини на сватанні була «документом» молодого, коли він 
приходив за молодою в перший день весілля. На стіл клали хліб, на 
хліб – хустку [245, с. 92].

Молодий іноді зовсім не заходив до хати, а чекав сватів у сінясх чи 
на дворі. Були й інші варіанти: парубка запрошували, щоб подивитися 
на нього. Якщо дійшли згоди, батьки дівчини благословляли молодих 
іконою або хлібом.  Діти цілували руки батькам і хліб,  що принесли 
старости [419, с. 194-195].

Потім і на інших етапах весільного обряду батьки благословляли 
дітей: на заручинах, які ще називалися руковини, рукодаїни, хустки, 
молоді ставали на рушник, тричі кланялись батькам, а вони їх благо-
словляли хлібом чи «близнятами» (парним хлібом) та пучком жита. 



260

На заручинах були присутні не тільки ближчі родичі, а й молодь села. 
Молода обдаровувала дівчат новими рушниками. На Чернігівщині вона, 
частуючи їх горілкою, подавала ще й хліб  молодого, порізаний на 
шматочки.

На запоїнах також виконувався ряд магічних дій з  хлібом,  що 
символізувало єдність родів. Мати дівчини зав’язувала в одну хустку 
дві паляниці,  везла їх до хати молодого і віддавала їх його матері, 
яка клала зав’язані у хустці хлібини на стіл, потім брала їх знову і, 
помахуючи ними тричі над столом, приказувала: Як цей хліб святий 
чесний і величний, дай боже, щоб наші діти були чесні, величні, 
благополучні і  многолітні . Після цього мати молодого виймала з 
хустки паляниці, клала їх на стіл, а до своєї хустки зав’язувала дві 
свої паляниці, потім віддавала хустку матері молодої зі своїми хлібами, 
величаючи вже її своєю свахою [166, с. 73-74].

Традиційно благословляли хлібом або іконою, іноді першим і другою. 
Наприклад, коли молоді, батьки молодої і гості йшли до молодого, їх 
зустрічали і благословляли двома хлібинами  батьки молодого: на 
щасливу й добру долю [235, с. 18].

На заручинах з’єднували руки молодих на хлібі  чи на зерні . 
За народним звичаєм, ця символічна дія набирала юридичної сили  
[62, с. 131].

У селах Одеської області заручини проходили у дівчини. До неї 
приїздив парубок з батьками і старостами з вином рушником і хлібом. 
Якщо дівчина не змінила рішення, вона відрізала скибку хліба: дія 
символізувала, що вона вирішила покинути батьківський дім [245, с. 93].

На заручинах у західній частині України батьки благословляли 
дітей хлібинами й обсипали житом, щоб вони були здорові і мали 
багатство [235, с. 23].

На регіональні особливості заручин вказувала В. Борисенко. Ця 
заключна обрядодія мала ще й регіональні назви: полюбини, змовини 
(Волинь); слово (Хмельниччина); словини (Львівщина); мале весілля 
(Полтавщина); рушники, хустки  (центральні райони); сватанки, 
сватання  (Закарпаття, південно-східні райони України). На Волині, 
Львівщині та Івано-Франківщині заручини завершувалися ритуальним 
танком по колу за ходом сонця. Танцювали батьки й родичі наречених, 
і таке «затанцьовування» весілля виконувалося з хлібом [62, с. 132]. 
Танок по колу за ходом сонця з хлібом символізував життєдайну силу 
світила і сприяв зміцненню новоутвореної сім’ї, що асоціювалася з 
мікрокосмом, який творився за аналогією з макрокосмом. Такий танок 
сягає своїм корінням дуже давніх часів.
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М. Сумцов в українському народному весіллі знайшов риси, спільні з 
грецьким і римським весіллям. Наприклад, в Афінах під час весільного 
бенкету хлопчик, у якого були живі батьки, з вінком із дубового листя 
на голові, виконував танок по колу з хлібом у руках, примовляючи: все 
дурне я вигнав, а знайшов усе найкраще  [428, с. 20]. Очевидно, 
хлопчик символізував дії божества, яке здатне було знищити зло, 
віднайти добро і подарувати хліб. Таким божеством у віруваннях людей 
і було Сонце.

Колись у передвесільному циклі були ще й оглядини, але в кінці 
XIX – на початку XX ст. вони майже не збереглися, хіба що у випадку, 
коли дівчина йшла за парубка з іншого села. На оглядини батько жениха 
запрошував батьків нареченої, які брали хліб і зі своїми найближчими 
родичами йшли на розглядини  [419, с. 196]. Батьки, нареченої зі 
старостами оглядали господарство нареченого. Якщо вважали його 
недостатньо заможним, дівчина мала право сповістити про небажання 
мати шлюб. Вона забирала хустку, що дарувала парубкові під час 
сватання чи на заручинах; на півдні України завжди залишали хліб 
[245, с. 94]. А от в інших регіонах, коли після оглядин сватання 
розладнувалось, родичі молодої їхали додому і «повертали прийнятий 
було хліб» [166, с. 71].

З двома хлібинами  круглої  форми  у вивернутому кожусі, що 
символізував у цьому випадку, мабуть, тотема-предка сім’ї-роду, 
виходила мати молодої, коли молодий приходив викупляти молоду, і 
цим хлібом запрошувала всіх до хати. Молода сиділа за столом з братом 
чи сестрою. Мати клала хліб перед молодою, і це також був знак, що й 
молода всіх запрошує [235, с. 15].

Викупаючи наречену, молодий клав гроші на тарілку. Коли брат 
був задоволений сумою, він уступав йому місце. Гості співали: На 
весільнім столі лежить паляниця. . .  Вчора була дівка,  нині 
молодиця [245, с. 16].

У різних регіонах України на весілля, крім короваю, випікали й інші 
хлібні вироби: печиво у вигляді пташенят, зірочок, сонечка, місяця, го-
лубів, що вважалися символами світотворення. Варіювалися різновиди 
хліба, серед яких могли бути: шишки,  калачі ,  л ежень,  дивень, 
борона, праник.

Просту форму мали ш и ш к и :  їх випікали до двохсот штук  
[419, с. 197]. Кожна виготовлялася з довгої закрученої смужки тіста і 
нагадувала шишку сосни. За аналогією з цим вічнозеленим деревом, і 
соснові шишки стали символом родючості та плодючості. Саме тому їх 
як весільний обрядовий хліб випікали окремо [161, с. 571, 650].
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Шишки  молода давала тим, кого запрошувала на весілля, потім 
їх дарували всім гостям, шишками прикрашали коровай. Як тільки 
спечеться коровай і шишки,  мати молодої давала по шість шишок 
кожній дівчині та жінці, які їх випікали [419, c. 197].

По-особливому прикрашену, велику шишку випікали як подарунок 
старшій дружці. Іноді шишка в мініатюрі повторювала весільний коровай 
[543, с. 282].

О. Микитенко бачить у шишках шлюбно-еротичну символіку, що 
«актуалізує амбівалентне відношення випукле-ввігнуте, приналежне 
до архетипічного шару й універсально використовуване в символіці 
статей». Цей різновид хліба використовували й у поховальному обряді 
для обдарування всіх учасників поховання дівчини [295, с. 231].

Голубки  випікалися у вигляді пташки. Ними прикрашали коровай 
або дарували весільним боярам. Двох голубів, яких вони мали з’їсти 
водночас, випікали для молодих [543, с. 283; 245, с. 101]. Ці птахи, за 
народною міфологією, брали участь у світотворенні. В одній із колядок 
є рядки: Що ж нам було з світа початка? Не було нічого, їдна 
водонька. На той водоньци їдне деревенько. На тім деревеньку 
шовкове гніздо, а в тім гнізденьку три голубоньки... [467, с. 119].

Голуби – так називали коровай для молодих, який прикрашали 
голубками [245, с. 99]; два голуби символізують любовно-шлюбні 
стосунки та кохання [161, с. 142].

Гуски пекли для обдарування коровайниць, весільних гостей. Біля 
молодих клали дві гуски з запеченими в них монетами: хто з молодих 
їх перший знайде, той буде розпорядником у родині [245, с. 100-101].

Лежень – це різновид короваю овальної форми або хліб довгастої 
форми, який клали перед молодою на столі, коли вона чекала молодого. 
На цей хліб вона склоняла голову, коли входив молодий, або лежень 
клали їй на голову. Така символічна дія, на думку В. Ястребова, 
обумовила й етимологію цього різновиду хліба. Лежень прикрашали 
голубками, іноді в ньому запікали яйця й гроші [543, с. 286-287].

Лежень як варіант весільного обрядового хліба овальної форми 
і як різновид калача описує В. Жайворонок. Лежень клали на столі 
перед молодою, зверху – дві ложки, зв’язані червоною ниткою. На цей 
хліб молода схиляла голову, коли до неї у хату на весілля приходив 
молодий. Лежень дарували молодим і після шлюбної ночі (тут лежень 
символізує органічний зв’язок у народних віруваннях землеробських 
і шлюбних мотивів плідності землі та жінки – О. Я.). Цей хліб пекли 
разом із короваєм [161, с. 331], а також шишками  та калачами 
дружки і молоді жінки, яких запрошувала молода за три дні до весілля  
[419, с. 197].
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У деяких селах на правобережжі Дунаю весільний хліб називали 
леженем,  хоча в обрядових піснях співали про коровай: Короваю, 
раю, квітами квітчаю, золотими листочками... Лежень круглої 
форми випікався для дівчат, іноді лежень клали на столі перед обома 
нареченими [245, с. 99-100].

Дивень або калач (колач) – це прикрашений смужками тіста 
хліб, схожий за формою на бублик, або – це «весільний хліб у ви-
гляді товстого кільця»; калач  – круглий здобний хліб у вигляді кола  
[161, с. 181; 271; 432, с. 111]. Крізь дивень молода дивилася на молодо-
го, коли він заходив до хати на весілля, і на всі сторони світу. Дружки спі-
вали: Ой глянь, Оксано, крізь калач карими очима та й заплач...  
[543, с. 287]. Звідси пояснюється й етимологія: дивень від дивитися.

Звичай, коли молода дивилася крізь дивень  на молодого після 
вінчання або коли вона дивилася крізь цей же хліб тільки на схід перед 
від’їздом у дім чоловіка, а пізніше, перехрестившись, і в інші сторони 
світу, пов’язаний із магічною силою хліба (зерна) бути передвісни-
ком майбутніх подій. Вірили, що вінок нареченої «знає майбутнє»; 
хліб також використовували при гаданнях, зокрема, лежень міг пока-
зати нареченій приховану сутність молодого або її життя у новій сім’ї  
[432, с. 75, 101, 111].

Коли на Гуцульщині крізь колач  молода дивилася на всі сторони 
світу, їй висловлювалися побажання, бо ввірили у магічну силу 
слова:  молода дивилася на схід, мати говорила: «Абись була,  як 
зоря красна»; на захід – мати цілувала і бажала: «Абись була, як 
сонце щасна», на північ – батько бажав: «Не знай ніколи ні зими, 
ні  нужди!»;  на південь – дружба говорив: «Аби вам (молодим) 
всюди було мирно!», потім всі разом продовжували побажання: «Та 
й тишно, та й мило, та й тепленько в груди».  Після вінчання 
у церкві молоді дивилися крізь колач одне на одного, «щоб побачити 
своє щастя». Пекли колач і на хрестини, і на Великдень, і на Різдво  
[161, с. 268].

Часто весільний калач зверху був схожий на заплетену косу. З ним 
запрошували на весілля, дарували батькам і нанашкам, розривали на 
частини під час весілля [245, с. 100].

У п’ятницю пекли «парні калачі» – це два калачі з плетеного у 
вигляді коси тіста, що були скріплені між собою обручиком. Матері 
молодих з такими калачами йшли запрошувати коровайниць. Гостей 
на весілля ходили запрошувати також з «парними калачами». Якщо 
в селі було кілька весіль і молоді з різних сімей зустрічалися на вулиці, 
то вони обмінювались «парними калачами» і цілувались [144, с. 99].
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Переплетіння землеробських і шлюбних мотивів чітко простежується 
у символічних значеннях калача.  Такий хліб натикали на палку 
колядуючих, і він був символом сонця; одягали на руку нареченій як 
символ захисної сили, що пов’язують із символікою кола. Дивилися 
крізь калач  з метою отримати гарне ставлення когось до себе; щоб 
наврочити або впізнати відьму; щоб захиститися від негативного впливу 
тощо. Магічні функції цього різновиду хліба тотожні з магією вінка, 
обручки, сита, каменя з діркою. Внутрішня форма  лексеми колач – 
прозора: слово утворено від загальносл. kolo. У словацькій мові у калача 
виділяється ознака: порожній, пустий, дірявий – diravy kolac. Захисні 
властивості калача підсилювалися прикрасами: гілочками, квітами, 
кольоровим папером тощо й різними способами випікання: всередину 
клали монети, замішували на грудному молоці [400, с. 439-440].

На весіллі калач символізує єднання нареченого з нареченою та їх 
сімей. У болгарській общині на території Миколаївської області молода 
давала свекрусі калач і цілувалася з нею через нього на порозі нового 
для неї житла [118, с. 48].

Нев істка  пек ла  свекр і  у  подарунок  кол ач  і  вишивал а 
рушник . . .  Свекрови  сорочку.  А  свекр і  кол ач  т а  рушник , 
прив’язаний на той колач... [204, с. 148].

Брата молодої відправляли до молодого з  хусткою і  двома 
калачами. Там його пригощали, а коли він ішов додому, молодий 
передавав йому для своєї нареченої два калачі, червону стрічку до 
віночка і перстень [235, с. 26].

На Житомирщині разом із короваєм пекли по два довгі калачі, які 
називали парні.Їх прикрашали квітами, калиною, барвінком, вівсом. 
Такі калачі, перев’язані червоною стрічкою, молода везла до свекрухи. 
У понеділок  під час перезви їх ділили між гостями разом із короваєм 
молодого. Калачі молодого ділили у молодої (при цьому відбувалась 
дія, подібна до вертепної) і говорили, що то є шматки з бугая і з телиці 
[314, с. 247]. Отже, парні калачі символізували не тільки нареченого 
й наречену, об’єднання двох сімей, а й шлюбну пару бугая і телиці, що 
зближувало плідність тварин і людей, а розподіл або розривання калачів 
можна вважати акціональним символом жертовної тварини у вигляді 
хліба.

Борона – ще один різновид випічки, в якому поєдналися землероб-
ські й шлюбні мотиви, випікалася як подарунок батькові молодої, «щоб 
нею волочив». Цей виріб із хліба відображував землеробське знаряддя, 
що робилося завжди догори зубцями. Іноді до борони випікали вола і 



265

погонича. Матері нареченої пекли праник, який нагадував дерев’яний 
гладенький валок для вибивання білизни під час прання [82, с. 1103], 
«щоб збивала ним полотно». Братам колись пекли маленькі бочечки з 
тіста [543, с. 287-288; 245, с. 100].

Символіка борони та діжі пов’язана із символікою хліба, бо це 
предмети, що опосередковано близькі до хліба. На Поліссі до 60-х pp. 
минулого століття був звичай, за яким молода невістка на подвір’ї нового 
для неї житла – хати свекра і свекрухи, мала зробити свій перший крок 
на діжу, якщо вона «чесна». В іншому випадку вона ступала на землю. 
Свашки молодого, під’їжджаючи до хати, співали: Та винось мати 
діжку, бо веземо невістку [128, с. 14].

М. Сумцов описав випадки, коли в Україні на весіллі й на Різдво 
борону клали на стіл [432, с. 245].

Борона набувала сакрального значення в контексті обряду. Ставлення 
до борони в календарних обрядах слов’ян описав В. Пропп. Борону 
слов’яни закликали, величали. Прославляли не тільки її, а й волів, і 
сам процес орання. Закликати борону означало магічне заклинання, 
примусову дію, в результаті якої борона, воли, оранка підкорялися волі 
людини. В давнину вірили не стільки у саме знаряддя, зокрема, плуг, 
а також волів, оранку, що забезпечать гарний врожай і благополуччя 
сім’ї, скільки у магію та силу слова. В. Пропп, аналізуючи ритуальні 
дії з плугом, що були зафіксовані різними дослідниками на українських 
землях у передноворічні свята, зробив висновок: колядники носили плуг 
від хати до хати, імітували процес орання й супроводжували все піснями 
з метою забезпечити успіх усього процесу засівання ріллі й багатий 
урожай у новому році [358, с. 59-60].

Сакральне значення хліба, що випікався у формі плуга, як весільного 
подарунка батькові нареченої, з одного боку, пов’язане із символікою 
благополуччя і побажанням гарного врожаю, процвітання родині 
батьків, з іншого – в цьому предметі закарбовані й дуже давні еротичні 
мотиви, що асоціювалися у наших предків з чоловічою силою та 
енергією. Народні вірування підтверджують цю думку. Наприклад, 
новонародженому під подушку клали зубок борони, щоб не закінчувався 
рід. Коли в полі забували борони, то це означало, що до дівчат у селі не 
будуть свататися хлопці. Коли у жінки починалися пологи, її чоловіка 
змушували боронувати пісок: «Жінка родить – чоловік пісок боронить». 
На весіллі колись був ритуал катання на боронах [161, с. 51], бо вірили, 
що ця дія допоможе молодому під час комори. Отже, борону  пекли 
батькові молодої як суто чоловічий подарунок, який у своїй символіці 
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мав різні нашарування: прадавній шар пов’язаний з еротичним мотивом, 
що був на весіллі актуальним; з часом цей подарунок асоціювався з 
побажанням благополуччя родині батьків нареченої.

Праник як суто жіночий подарунок матері нареченої був символом 
хатньої роботи, чим і займалися переважно жінки.

4.4.1.4. Символічне значення короваю 

Ой засвіти, сонечко, з небесного Раю та для короваю

Випікання всіх різновидів обрядового хліба – одна з найважливіших 
символічних обрядових дій. Але перше місце за значенням мав і досі 
має коровай. Стосовно етимології цієї лексеми М. Сумцов припускає, 
що корова у арійців була священною твариною; колись її приносили 
в жертву богам, а потім і їй самій віддавали почесті; можливо, все 
відбувалося водночас. Дослідник наводить думки Х. Ящуржинського, 
який вважав, що коровай етимологічно пов’язаний із дієсловами 
«краяти», «кроїти». Інші цю назву пов’язували з санскр.upakarika 
– різновид пирога. Однак М. Сумцов наполягав, що назва хліба коровай 
походить від назви тварини – корова,  і цей хліб замінив жертовну 
тварину, якою була корова [432, с. 239-240].

Цю ж ідею підтримує В. Жайворонок: ритуальний хліб коровай, 
який печуть на весіллі, який є ритуальним і в поховальному обряді, 
здавна заступив м’ясну жертву. Слово є спільнокореневим з лат. 
саrо  – м’ясо; прасл. корва – корова; лит. karvojus – весільний пиріг  
[161, с. 306].

В. Ястребов (кінець XIX ст.) не погоджувався з ідеями М. Сумцова 
щодо внутрішньої форми слова коровай, яка виводилась від назви тва-
рини. Він віддав перевагу тлумаченню Пікте, якого згадував і М. Сум-
цов. Услід за Пікте, В. Ястребов етимологічно пов’язав праарійський 
корінь – кр- «робити» з короваєм, що означав «просто зроблений хліб»  
[543, с. 285].

Сучасні етимологічні дослідження В. Таранця ґрунтуються на фо-
нетичному матеріалі, який дозволив лексеми корова та віл виводити 
від одного індоєвропейського кореня*k(w)a  – ‘худоба (гірська)’. У 
слов’янських мовах цей корінь мав різні варіанти: іє. *k(w)ara- /*k(w)
ala; псл. *k(w)ar- ‘корова’; псл. * k(w)al- ‘віл’ [434, с. 58].
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Серед мовних домінант у прадавній час життя індоєвропейців В. Та-
ранець виділив форму *k(w)ara, що була результатом коренескладання 
і послугувала зародженню словоформ зі значеннями: корова, тур, 
баран, вепр, жеребець, орати, рілля [434, с. 96].

Отже, прадавній спільний  корінь у словах корова, рілля й орати 
дозволив В. Таранцю припустити, що індоєвропейські предки на якомусь 
етапі розвитку були водночас і скотарями, і землеробами. З розширенням 
землеробства у аріїв відбулося й розмежування цих прадавніх занять, 
що мало місце в час розпаду індоєвропейської спільноти [434]. Отже, 
можливо, корова як жертовна тварина в цей час і була замінена менш 
значимою для життєзабезпечення родини жертвою – хлібом, який про-
тягом тисячоліть удосконалював свою рецептуру, зовнішній вигляд і 
накопичував шар за шаром у своїй семантиці різні символічні значення.

Можливо, відгомін тих далеких часів, коли відбувався перехід від 
жертовної тварини до хліба, що замінив цю жертву, закарбовано в сим-
воліці одного із різновидів весільного хліба на теренах волинсько-по-
ліського порубіжжя. Цей хліб являв собою праобраз ритуальної тварини, 
про що свідчить його назва: бичок, сбугай, бік.  Бичка  випікали в 
обох родинах останнім серед іншого печива під час коровайного обряду 
з останього шматка коровайного тіста. Фактично це був чотирикутний 
видовжений або круглий калач зі статевими ознаками тварини чоловічої 
статі у вигляді запеченої у тісті моркви і двох цибулин. Іноді його, як 
і коровай, прикрашали квітками-шишечками,  що в цьому випадку 
набували символічного значення атрибутів з фалічною символікою. 
Ділили такий калач, як і коровай, в обох хатах: спочатку у молодого, 
потім – у молодої. Ритуал розподілу бичка (бугая) відбувався або 
паралельно з розподілом короваю, або після, при цьому розігрувалися 
різні сюжети [314, с. 246].

Не можна категорично заперечувати й того, що лексеми корова 
й коровай,  що мали у праслов’янську епоху спільний корінь *k(w)
ara, потім стали омофонами, які не пов’язані символічним значенням 
жертовності.

В. Давидюк, посилаючись на лінгвістів, які виділяють у назві 
сучасного короваю давній корінь -крв, що присутній у слові кров, не 
заперечує, що найдавніше значення короваю все ж таки пов’язане з його 
жертовною сутністю [128, с. 5].

Ритуал випікання короваю (коровайний ритуал  або просто 
коровай)  і досі в Україні залишається одним із центральних і 
найважливішим у весільному обряді. Дослідники, які в різній мірі та в 
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різних аспектах цікавились українським весільним обрядом, звертали 
увагу на символіку короваю. Збирачі весільних пісень вказували на 
те, що випікання короваю – це загальнослов’янський ритуал, іноді 
тлумачили окремі лексеми з текстів пісень, які його супроводжували. 
Наприклад, вода, що потрібна для замішування тіста в короваї, «із 
Дунаю – слов ‘янської пісенної ріки»[1, с. 381].

Академік Ю. Карпенко звернув увагу, що в українських фольклорних 
текстах, як і у фольклорі інших слов’янських народів, найчастотнішою є 
географічна назва саме Дунай, а не, скажімо, Дніпро чи Київ. У слов’ян 
навіть є загальна назва дунай зі значенням «річка», що було результатом 
переходу власної назви у загальну. Останній процес є доказом того, що в 
давнину власна назва Дунай вживалася дуже широко. Писав дослідник 
і про етимологію цієї назви, яку традиційно виводили з кельтської мови, 
хоча, на думку Ю. Карпенка, наявність спільних звуків у назвах річок 
Дун-ай, Дн-істро, Дн-іпро, Дон дає підстави думати про іраномовних 
скіфів: осетинське дон означає «річка» [190, с. 5, 7].

Услід за М. Сумцовим, В. Давидюк вважає, що джерела коровайного 
обряду знаходяться у скотарському устрої життя предків, а, можливо, 
їх слід шукати й у пізніші часи, коли існував суворий поділ праці на 
чоловічу й жіночу у давніх мисливських спільнотах. Приготування 
короваю – суто жіноча справа. Ритуал випікання короваю, на думку 
дослідника, віддзеркалює мезолітичну добу, коли до приготування 
страви чоловіки не допускалися. Науковець припускає, що в ті прадавні 
часи «коровайний атрибут тримався своєї тваринної екзистенції 
і пов’язувався лише з чоловічим родом». Останній представляли 
найближчі родичі юнака, який мав довести своє право взяти шлюб. Як 
молодий мисливець, він впольовував бика, оленя чи лося. Жінки йшли 
слідом, розчленовували тушу і готували її на вогнищі. Отже, коровай у 
мезолітичну епоху був суто чоловічим атрибутом [128, с. 5-6].

Аналізуючи регіональні особливості українського весілля на східній 
Волині, В. Давидюк зауважив, що тут і досі у весільному обряді коро-
вай є доцільним лише з боку молодого.

Родове божество з боку молодої могли представляти інші різновиди 
хліба – калач і буханець(або сир). Науковець припускає, що хліб (сир) 
давався як дорожній харч дівчині, яку супроводжували представники 
її роду до оселі молодої сім’ї. Саме цей хліб згодом став вважатися 
короваєм від молодої. Зараз по два короваї випікають в центральних 
і західних районах Волині.

У південній частині Волині короваїв робилося багато, і у такому разі 
на весіллі не було окремого ритуалу випікання короваю, бо вони пеклися 
по хатах і перед весіллям зносилися туди, де відбувалося свято.
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Відсутність коровайного обряду у деяких місцевостях на Волині 
В. Давидюк пояснює балканськими впливами на обрядовість цієї 
місцевості [128, с. 6-7].

М. Сумцов виділив у давньогрецькому весіллі обрядовий хліб  як 
обов’язковий атрибут, що залишився й у новогрецькому варіанті весілля. 
Звернув увагу дослідник і на регіональні особливості приготування 
такого хліба, але випікання короваю у спеціально призначений для 
цього ритуалу день там не було. Більше того, приготування хліба 
було розтягнуто в часі: у понеділок до нареченої приходили подруги 
відбирати зерно для весільних пирогів.  Роботу виконували весело: 
співали, сміялися. У середу знову збиралися з родичами і друзями, 
щоб місити тісто. При цьому біля квашні були діти, обов’язково веселі 
й щасливі хлопчик та дівчинка, які символізували здорових нащадків 
новоствореної сім’ї. Жінки гарно вимішували тісто, випікали весільний 
пиріг і багато різного печива. У четвер після веселого обіду молода 
танцювала навкруги пирога, який ставили у ємкість з водою. Потім його 
розламували й кидали з різними плодами через голови наречених, а діти, 
яких прикривали простирадлом, підбирали ці шматки [428, с. 21-22].

М. Сумцов розкидані шматки пирога з плодами вважав символами 
достатку, а дітей – символами плідності. Це дає підставу стверджувати, 
що сам процес виготовлення хліба чи короваю з прадавніх часів набув 
символічного значення творіння нової сім’ї. Урочисте випікання, 
прикраси на короваї, співи, гарний настрій присутніх при цьому – все 
сприяло благополуччю й щастю новоствореної сім’ї, було на користь 
молодим. Предки вірили, що у такий спосіб вони «допомагали» добрим 
богам і силам надати все необхідне нареченій і нареченому.

Коровай був обов’язковий при першому одруженні: вдовам та 
вдівцям коровай не випікали. Молода у весільному вбранні запрошувала 
добропорядних жінок, у яких обов’язково діти і чоловіки були вдома, 
а не у від’їзді, пекти коровай та інші вироби з тіста. Кількість жінок 
мала бути парною, хоча можливі були випадки й непарної кількості, 
наприклад, іноді запрошували сім жінок, але це означало відхід від 
традиції. Від нареченого на коровай запрошувала мати чи сестра. У 
деяких селах на півдні України коровай випікала нанашка [245, с. 96].

Часто на коровай,  або на бгання,  запрошувала мати. Випікали 
тільки заміжні жінки, і останній факт є підтвердженням того, що ритуал 
підготовки і випікання короваю у давнину мав символічне значення 
божественного творіння, до якого долучалися люди.
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Лише в окремих місцевостях України, на Сумщині та Кіровоградщи-
ні, при випіканні короваю були присутні дівчата, які готували інші види 
весільного печива [166, с. 78].

Жінки-коровайниці по-святковому вдягались, квітчались барвінком, 
а коли місили тісто, то обв’язувались одним вишитим рушником або 
їхні руки зв’язували рушником. Така символічна дія прогнозувала у 
подружньому житті молодим все робити разом.

Випікання короваю теж мало особливості: наприклад, іноді 
весільний хліб починали випікати у четвер у нареченої, а в нареченого 
– у п’ятницю або навпаки. В деяких регіонах у п’ятницю наречений 
і наречена вже запрошували «з калачем» дружок, дружбів-бояр і 
весільну дружину. На початку XXI ст. було зроблено етнографічний 
запис із народних уст, в якому подано інформацію про випікання двох 
короваїв («щоб була пара») у молодого. Один із цих короваїв несли до 
молодої, другий залишався «для роду молодого». Місити запрошували 
хрещену матір. Якщо вона була вдовою, то «вже не йде до коровая: вдова 
коровая не робила». Крім обов’язкових продуктів: яйця, цукор, масло, в 
тісто кидали копійки та зерна пшениці [84, с. 62].

Були випадки, коли коровай випікався в суботу. В етнографічних 
описах українського весілля кінця XIX ст. говорилося, що «коровай 
бгають у домі нареченої», там «кипить робота», всі метушаться, а в 
домі молодого збираються його рідні, щоб поговорити про найважливіше 
і повеселитися [427, с. 293]. Така ситуація віддзеркалює важливу рису 
ментальності предків: дбати про сім’ю і домашнє вогнище має родина 
майбутньої дружини.

Кількість ритуальних варіантів короваю  була різною: наприклад, 
у деяких селах випікали великий коровай для весілля, малий – для му-
зикантів; або два короваї випікалося для почесни, один – для старшої 
дружки, яка після вінчання роздавала його людям [245, с. 99].

Продукти для короваю, в деяких селах, за недавньою традицією, 
приносили коровайниці: Щедрі були Марусині сестри, на великий 
коровай знесли, по великій решетині, щоб хватило всій родині [245, с. 
97-98]. А от за текстами обрядових пісень XIX ст. стає очевидним, що 
до весілля готувалася вся родина нареченої. Зажурилися коровайнички, 
зажурилися молоденькі, що до короваю много треба: треба шанок муки 
пшеничной, треба води криничной, треба масла древичного, треба 
копу яєць од молодих курей, треба музики варшавської, треба шафрану 
гданського. Не журітеся, коровайнички, не журітеся, молоденькі, ой 
єсть же у мене, молоденькой, мой батенько. Чого не будет – то он 
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добудет, а чого не стане, то мій батенько достане (так само співали 
до матері, брата й сестри молодої) [467, с. 167].

Текст віддзеркалює традиційну роль батька при укладанні шлюбів 
в Україні. Зокрема, при порушенні домовленостей платить батько 
зі сторони, яка порушила угоду, а за збитки отримує платню батько 
потерпілої сторони: «батькова втрата – батькові й заплата» 
[427, с. 290].

Шлюбні стосунки в українському весільному обряді врегульовувалися 
молодими полюбовно, але під впливом «старших». Незважаючи на 
простоту, всі правила весільного обряду «чисті й моральні», поетичні й 
привабливі, такі, що заслуговують тонкої й детальної обробки мислячих 
людей, а не тільки констатації етнографічних фактів [427, с. 291].

Етнографічні записи і тексти обрядових пісень, що супроводжують 
коровайний ритуал, описують не тільки набір необхідних продуктів, а й 
інформацію про незвичайні джерела, звідки їх брали. Це було важливо, 
тому що ритуал в цілому символізував творення сім’ї; отже, якість 
продуктів, що закладалися в цей процес, символізувала якість життя 
молодих: ... Ой знаю ж я знаю, що ту  в  тім короваю: з семи 
стогів пшеница... З трьох криниц водица... І зілленько гаєвоє... 
І  масненько маєвоє.. .  І  яйца з-під Гайца, перци-шафранци з 
Гданська, – і  вся приправа панська  [467, с. 172]; ...Що є в тім 
короваї? – О, єсть в нім три моци пшеници, з трьох Дунайов  водица, 
три фаски масла, з трьох мажор солі, три копи яєць, три копи сиров 
[там само].

Особливе ставлення було до води, яка здавна є символом жіночого 
начала. Для короваю її набирали до схід сонця, тому й називали 
«непочата», із семи (дев’яти, дванадцяти) криниць. Така символічна дія 
свідчить про значення і роль жінки в сім’ї: моральна й фізична чистота, 
вміння бути різною, як вода з багатьох криниць, легко пристосовуватись 
до будь-яких ситуацій – це вважалось запорукою щастя. У піснях 
співали: Ой принесіть, ой принесіть з трьох криниць водиці, 
щоб нам була Ганнусенька гарна молодиця [235, с. 37];

Ніхто не вгадає, що наш коровай має: з семи криниць водиці, з семи 
стіжків пшениці, з рябих курей яйця для нашого коровайця [330, с. 10].

Люди вірили: до відповідального процесу творення мікрокосму 
сім’ї, що відбувався за аналогією з творенням макрокосму, долучалися 
божественні сили. Саме тому символічне дійство вироблення короваю 
як прообразу сім’ї починалося з батьківського й божого благословення. 
Це збережено у піснях до коровайного ритуалу: Благослови, Боже, 
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і отець, і мати, своєму дитяті тістечко місити! І в другий, 
третій раз, і в кращий час! [245, с. 97]. Інший варіант: Благослови, 
Боже, пречиста Госпоже, і  отець,  і  мати, своєму дитяті 
коровай зобгати [330, с. 10];

Пісні супроводжували кожну дію коровайниць: Трійця по церкві 
ходила, спаса за ручку водила: – Ходім, спасе, до нас, а в нас да гаразд 
– хорошії коровайници хорошенько коровай бгають, сиром посипають, 
маслом поливають, вокруги свічки горять! [467, с. 170].

Сам біг коровай місит, пречистая світит, ангели воду носять, 
святиї бога просят... [467, с. 167].

З язичницьких часів залишилися факти причетності божества Місяця 
та Сонця до сакрального процесу творення сім’ї. У міфологічній 
свідомості людей ці світила були прообразами небесного чоловіка 
та жінки, які жили справжньою сім’єю з дітьми-зірочками. Сонце 
символізувало жіноче начало, і традиційно коровай вважають символом 
нареченої. З цієї причини їй заборонялося брати участь у коровайному 
ритуалі: Світи,  місяцю, з  раю до нашого короваю! Аби був 
коровай красний, а як сонечко ясний. Аби нам ся було видно 
коровай  пл ести др ібно ,  з -п ід  споду  рисочками,  а  зверху 
квіточками [206, с. 169];

Жоночки-коровайночки хороший коровай убгали; в середину місяць 
клали, а докола зороньками з райськими пташеньками [467, с. 171].

За народними віруваннями, дівчина, яка потопає в річці, символізує 
закохану: вона «пропадає» і просить любого врятувати її. Одна 
з обрядових пісень коровайного ритуалу зафіксувала саме таку 
символіку:...Поплив коровай на Дунай, а за ним Андрійко, щоб пійняв. 
Ой дай же, боже, лихий день, щоби Дунай не схлинув, щоби коровай не 
упірнув [467, с. 171].

Аналогічний текст про нареченого, який потопає у символічному 
морі, що означає жіноче начало, тобто кохання нареченої, співають 
дівчата на Буковині, супроводжуючи молодих до церкви: З-за Хотина 
хмари встали, в нашім селі дощі впали, там ся море розіграло. 
То не море то-то грає, то Василь потопає. Дайте, неньку, 
мені ручку, дайте, неньку, мені обі, вратуйте мене собі. То не 
моя, синку, воля ратувати тебе з моря. То Маріїна то воля, 
най ратує тебе з моря [206, с. 171].

Як вже згадувалось, у тісто кидали монети, щоб сім’я була багата, 
лили трошки горілки, щоб «коровай був веселий» і щоб весело жилося 
у сім’ї.
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Кожна дія й кожний предмет під час коровайного ритуалу мали 
символічний зміст. Діжа, в якій піднімалося тісто, була символом 
родючості. Коровайниці уважно спостерігали за тим, як сходило тісто: 
поганим вважався знак, коли воно западало. Готовий коровай, перед 
тим, як саджати у піч, обов’язково прикрашали виліпленими з тіста 
шишками, голубками, квіточками й колосочками. Ця традиція збережена 
й до наших днів: Короваю-раю, я ж тебе убираю, сиром посипаю, 
маслом поливаю, рожевії квітки, щоб любились дітки [330, с. 
11];

А на цьому короваї розквітають квіти, щоб любилися до смерті наші 
любі діти [235, с. 37];

А як стали коровай цей у піч запихати, то його благословила 
Господняя Мати [235, с. 37];

А як стали коровай цей уже випікати, то його благословили 
і батько, і мати [235, с. 37]. І прикраси на короваї, і благословення 
символізували щасливе майбутнє новоствореної сім’ї.

Як тільки коровай саджали у піч, співали: – Печись, печись, короваю, 
не хились, не пригори, нашим молодим серденька, короваю, не зсуши! – 
Світи, жар, у печі ясно, печись, короваю, красно. Молодим й гостям на 
диво, щоб жилось усім щасливо [235, с. 39].

Після цього коровайниці високо піднімали діжу і танцювали з нею, 
співаючи: Ой піч стоїть на сохах, а діжу носять на руках.. . 
[467, с. 175]. Інший варіант: Хата на сохах,  д іжу носять на 
руках...[330, с. 11]. Піднімання діжі символізувало високий коровай, що 
означав збільшення кількості членів сім’ї або плідність жінки, постійне 
зростання благополуччя й достатку: Чи висока пшениченька на 
новіни  (новіна – свіжо наоране поле), а й ще вищий коровай на 
столі? [84, с. 63]. Інший варіант: Високі дві стоги на дворі, а ще 
вищий коровай на столі [467, с. 177].

Діжу піднімали так високо, як могли; у стародавні часи її підкидали 
під стелю, іноді розбивали, як і горщик з кашею на хрестинах. Останній 
мав багатозначну символіку: черепки кидали на город, щоб гарбузи 
родили; у білорусів кум розбивав глечик з кашею, а черепки кидали 
жінкам у фартухи, «щоб дітки водились»; на Чернігівщині глечик каші 
розбивали на животі у батька новонародженого, що символізувало 
важкий процес народин для жінки і щоб через цю символічну дію 
чоловік відчув це; на українському Поліссі розбивали глечик «на щастя 
новонародженого» [493, с. 15-16]. Іноді розбивання горщика з кашею 
символізувало жертву сонцю або вогню.
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Розбивання діжі прогнозувало величезний коровай, який, за 
народними уявленнями, неможливо було б і вийняти з печі: Я до 
коваля ходила, секірку зробила: треба піч рубати, час коровай 
виймати [467, с. 176].

Такого ж символічного значення набував і високий  хл іб  на 
хрестинах, коли кум, кладучи хліб на стіл, промовляв: Кладемо хліб 
високий, під стріху, шоб ріс синочок на втіху. Булка ситна чорна, шоб 
дитинка була моторна [214, с. 41].

Діжа, в якій замішували хліб для всієї родини, де піднімалося, 
«росло» тісто, була важливим предметним символом не тільки на 
весіллі, а й в  обряді народин. На метонімічній суміжності діжі й тіста 
ґрунтується символічне значення зростання добробуту, щастя й здоров’я. 
В українців баба-повитуха на діжі омивала новонароджену дитину, і така 
символічна дія прогнозувала швидкий, як на дріжджах, ріст немовляти 
[493, с. 10].

У весільному обряді були ритуали, в яких аж до середини XX ст. (а то 
й пізніше – до 70-х p.p.) молоду садили на розстелений догори вовною 
на діжі білий кожух. У деяких селах це заборонялося, бо вважали, що 
сідання на пікну діжу є неповагою  до шанованої посудини, яку можна 
розгнівати, і тоді у молодої господині не вдаватиметься хліб. Але діжу 
все одно ставили на лаву, куди сідала наречена, або вона тільки торкалася 
її колінами [212, с. 52].

До печі, яка з часів язичництва була священним місцем у хаті, де 
зберігався божественний вогонь [533], звертались як до антропоморфної 
істоти: Наша  п іч  корогодит;  на  ноженьках  ходит .  –  Ой 
печенько-перегаренько, спечи нам короваєнько[467,  с. 174]; А 
печенько, як раєнько, упечется в нім короваєнько [467, с. 174]; Пече, 
наша пече, ізпечи нам коровай грече [330, с. 11].

Не тільки діжа символізувала  плодючість, а й вода, якою коровайниці 
мили руки, виливалась на тік або під якесь плодове дерево (під «со-
лодку яблуню або вишню»):  На тік воду носили, у Бога просили: 
роди, Боже, жито-пшеницю, рожевії  квіти, щоб любились 
діти [330, с. 11]; Оце ж тобі, сливко, щоб рясно родила, а для 
тебе, мати, щоб діждала рвати, зятя пригощати [330, с. 12]; 
Ой знала я, знала, де водицю брала. А ще буду знати, де її 
виливати... [85, с. 124].

М. Сумцов виділив спільні символічні дії у коровайному ритуалі гре-
ків, римлян, болгар і українців. Це – круговий танок навколо випеченого 
хліба чи квашні, що був акціональним символом-оберегом, та підніман-
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ня короваю вище голови, що символізувало зростання благополуччя і 
збільшення членів сім’ї. Важливе символічне значення у цих народів мав 
солодкий хліб, щоб і життя було солодким; а в українців було ритуальне 
годування молодих хлібом із медом [428, с. 38].

Гарно випечений високий гладенький коровай без тріщин символізу-
вав благополуччя і щастя в майбутній сім’ї (тріснутий – недобрий знак, 
що віщує незгоду, навіть розлучення; запечений або загнічений – сва-
вільний характер у когось із молодих [235, с. 35]).

У деяких регіонах України збережені вірування про якість хліба, 
що випікався в сім’ї кожної суботи, і це було символом майбутніх 
подій у родині протягом наступного тижня. Хліб та випічка на свята 
програмували долю. За аналогією з весільним обрядом, жінка, яка 
готувала калачі на хрестини, мусила бути з гарною репутацією, «щоб 
зло на дитину не перейшло». Якщо будь-яка випічка не вдавалась, то 
це означало, що в родині існують якісь негаразди, і тоді перебиралися 
чесноти кожного [274, с. 101].

Коровай обов’язково прикрашали барвінком, калиною, колосками 
жита чи вівса; з тіста могли робити рожу, навколо прикрашали 
листочками. В інших регіонах брали шишки: і затикали їх у коровай. На 
шишки чіпляли паперові квіти, встромляли гілки ялинки – вічнозеленого 
дерева, що символізувало довге життя й вічне кохання; додавали 
барвінок. Усе це закарбовано у вербальній символіці пісень: Вбирайся, 
короваю,  у  зелену руту й у  калинові  квіти,  щоб любилися 
діти[84, с. 64]; Наш коровай – тісто, да летів через місто, да летів 
через ринок, увобрався в барвінок [84, с. 64]; Короваю, раю, квітами 
квітчаю, золотими листочками... [245, с. 100].

У коровайному ритуалі українського весілля чітко простежуються 
дві самостійні частини: перша – приготування й випікання різних ви-
робів з хліба, в тому числі й короваю; друга – це розподіл короваю між 
присутніми на весіллі гостями, представниками обох родів. Перший 
ритуал, як зазначалося вище, був символічним творенням молодої 
сім’ї. Коли місили, співали: Місіть, коровайночки, щоб не було 
запікайлочки.  Ой місіте вволю – на Галюніну долю. . .  А як 
замісили, мати білою хустиною брала частину тіста, яка називалася 
доля, і клала на стіл, щоб жінки виготовляли з нього підошву круглої 
форми для короваю [85, с. 122-123].

Коли випікали коровай, теж співали обрядові пісні: випікаєм квіточ-
ки, щоб у сім’ї були і синочки, й дочки; щоб прилітав лелека здалеку 
і приносив на шнурочку синочка чи дочку; пташки випікаєм, молодим 
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щастя й радості бажаєм; печемо зіроньки із неба, щоб в молодих ні в 
чому не була ніяка потреба; зеленню коровай прикрашаєм, чистоти в 
коханні молодим бажаєм [235, с. 34].

Але випечений коровай – це не тільки символ молодої сім’ї, а й 
окремо молодої та молодого, які своєю поведінкою заслужили у Бога 
бути творцями сім’ї: На тисовим столі красний коровай стоїт – як 
з воска виливаний, золотом обсипаний. То ж тобі, Марисенько, вірна 
заслуга од милого бога, од рідненького батенька за тихії  походоньки, 
за низькії  уклононьки [467, с. 312]; Ой славено, прославлено, на столи 
поставлено: – Ото ж тобі, Іващиньо, за твою вислуженьку, що-сь 
вислужив у бога і у батенька рідного за тихії уходоньки, за низькії 
уклононьки великого дару – славного короваю [467, с. 313].

Про те, що коровай був символом не тільки нареченої, а й нареченого, 
майже забулося. Вдалося знайти окремі уламки такої символіки: зокрема, 
в деяких регіонах України на випечений коровай, як на дівчину, клали 
вінок з барвінку. Староста відчеплював цей вінок і перед тим, як краяти 
коровай, перев’язував ним себе через праве плече. Роздавали коровай 
дружба з дружкою [235, с. 39].

У весільному обряді поліщуків, який описала О. Кондратович, 
виділяється ритуал обтанцьовування молодої та молодого. Після 
оголошення ритуалу всі дівчата ставали в коло. В середину заходила 
з вінком у руках наречена зі своїм нареченим. Молода клала вінок на 
голову судженого, і вони недовго танцювали у колі. Потім наречена 
знімала вінок, молоді кланялися один одному і розходились. Наречений 
ішов до гурту гостей, а наречена обходила всіх дівчат з вінком у руках і 
торкалася кожної з них. О. Кондратович припускає, що у такий символіч-
ний спосіб з часів матріархату, коли чоловік приєднувався до роду жінки, 
відбувалося його прилучення до її родини. В цьому ритуалі виділяються 
два акціональні символи: коли дівчина no-вінчала  молодого, а потім 
коли вона обтанцювала його [212, с. 91].

Ритуальну дію – розподіл короваю – вважаємо уламком прадавнього й 
обов’язкового ритуалу принесення жертви з часів мисливської доби: ко-
лись хліб під час поділу короваю розривався на шматки, як і м’ясо звіра, 
роздавався всім членам об’єднаного роду, і ця дія набувала символічного 
значення сімейної єдності: Убирайся, короваю, до чужого краю, 
там тя будут дробити, весь родонько ділити: як убогий, так 
багатий – весь родонько єднакий [467, с. 311].

Історики-етнографи, які описали залишки коровайного ритуалу на 
Одещині, вважають, що донедавна це була система ритуалів язичницько-
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го характеру, і всі вони супроводжувались магічно-символічними діями, 
а у більшості сіл Одеської області ще й зберегли свою архаїчну основу 
[244, с. 95-96].

Розподіл короваю починався після того, як гості поїли й потанцювали. 
Дівчата кличуть старосту чи дружбу краяти «коровай великий», що вже 
лежить на столі. Є й інший варіант: сват або дружба виносив прикраше-
ний коровай із комори: Світит місяц з ясною зорою над нашою 
коморою, щоб було видно коровай поставити, і на другий день 
преділити, і родові роздарити [467, с. 311].

Потім просили благословення у батьків або у старост, щоб розділити 
й роздати коровай: Упала зоря з неба;дружбоньці ножа треба, 
срібної тарілочки, шовкової хустиночки [467, с. 314].

Коли староста краяв коровай, то насамперед пригощав молодих, потім 
дівчат і всіх присутніх, які співали: Зрівна, староста, зрівна, край 
коровай здрібна, треба ся складати, всю родину даровати 
[260, с. 132].

Інший варіант: під музику, пританцьовуючи, розносили коровай най-
ближчим родичам, а потім – усім іншим: Наш дружба, як пан, як пан, 
на нім китайковий жупан, китайок підперезався, до короваю взявся. 
Дрібно, дружбонько, дрібно, бо є родичка різно:  щоб єго не гнівити, 
засвіти, дружбо, свічку, щоб єго одарити... [467, с. 315].

Гості сиділи за столом і, отримавши свою частку коровая, 
обдаровували і благословляли молодих. Через свата передавали свої 
побажання і випивали налитий ним келишок. Тому цей ритуал називали 
перепій.  Пісні супроводжували розподіл: Світи, місяцю, з раю, 
нашому короваю, щоб було виднесенько краяти дрібнесенько... 
Старший дружок коровай крає, золотий ножик має, срібряну 
да тарілочку... [84, с. 91].

Ритуал внесення й  розподілу  короваю Х. Вовк називає 
«найурочистішою церемонією» [92, с. 204]. На всі дії в цьому 
ритуалі давали своє благословення старости. Поцілувавши коровай, 
старший боярин різав його «золотим ножем». Вершечок короваю, де 
прикріплювали місяць, розрізали навпіл і давали молодиим. Потім 
коровай отримували батьки нареченої, і так по черзі – всі гості. Важливо, 
щоб увесь рід був обдарований короваєм, який у давнину символізував 
жертву: через її вживання люди підтримували у собі життєві сили, 
а життя було даром богів. Х. Вовк наводить окремі елементи цього 
ритуалу, які можна вважати рудиментами доісторичних часів. Після 
роздачі короваю боярин тричі питав, чи всі присутні отримали свою 
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частку. Подекуди навіть запалювали свічку та обходили з нею хату, 
щоб переконатися у справедливому розподілі: Дрібно, дружбонько, 
дрібно,  бо  є  родечка  різно:  щоб єго  не  гн івити,  засв іти, 
дружбо, свічку, щоб єго одарити [467, с. 315]; Крайте коровай, 
крайте, а родоньку не забувайте. – Запали, мати, свічку, іщи 
роду поза пічку. Як старому, так малому – всім по кусоньку 
дайте [467, с. 315].

Іноді молода сама обділяла короваєм дружок, рештки віддавали тим 
гостям, які не заходили до хати, а були за порогом.

Коли старший боярин подавав тарілку з часткою коровая, він підіймав 
її над головою і навіть торкався сволока. Х. Вовк зауважив, що така 
сама символічна дія була й у індусів, коли вони ділилися їжею з богами 
[92, c. 204].

У піснях, що супроводжували цей ритуал, у жартівливій формі 
співали про нечесний розподіл, який заслуговував покарання: Ой, а шо 
ви, друженьки, зробили, шо ви мені коровая ни вділили? То ж 
я тибе у дорози пирийму, да на лобі кучирі й оборву [84, с. 91];

Дружок-негодяю, не псуй короваю. Якщо маєш красти, йди череду 
пасти, з довгою тичкою, з рябою собакою [110, с.155].

Іноді в піснях представники роду нареченої звинувачували у 
нечесному розподілі коровая дружбу з боку нареченого: Дружко 
коровай крайе, семеро дитей майе, та все с кошелями, весь 
коровай забрали [379, с. 175].

У відповідь співали світилки з боку нареченого: А ми роду не 
таківського, а ми роду королівського, ми кошелив не брали, короваю не 
крали [379, с. 176].

Дружки знову співали: Чи бачиш ти, дружку, що бояре коровай 
крадуть? За гилечко захиляються, короваєм запихаються [379, с. 176].

У пісенному діалозі представників різних родів є відгомін тих часів, 
коли чужий рід вважався ворожим. Єднання родів скріплювалось 
урочистою роздачею короваю.

Те, що ритуал розподілу короваю мав символічне значення 
жертовності, свідчить і дуже давня традиція виходити на село і роздавати 
коровай: «Єк у хати розділять, да виведуть молодую на село, на шлєх 
коровая розділити» [84, с. 92].

Будь-яка жертва у міфологічних віруваннях передбачала й 
«обдарування » людей тими благами, на які вони сподівались. 
Віддарування було притаманне первісним суспільствам, де існував 
певний порядок: «дарунок – дарунок у відповідь». Дарувати – 
віддавати – обмінювати – у первісних людей всі події розігрувалися 
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у колективному обміні довкола цих трьох елементів, а ритуали та міфи 
були для цього основою [58, с. 230].

У Південно-Східному Поділлі зафіксовано ритуал почесна  – це 
урочисте поздоровлення молодих, яке відбувалося у молодого й молодої. 
У південних селах Одещини цей ритуал називається коровай.  Перед 
молодими на столі ставили коровай, розрізали його і: запрошували 
гостей вітати молодих [245, с. 142-143]. Отже, коли разом з роздаванням 
короваю відбувається й обдарування, то цей ритуал мав назву дарини, 
частування, перепій. У давнину, коли сказане слово ототожнювалося 
з дією, більшого значення набували не подарунки, а побажання, що 
висловлювалися при цьому. Право першими обдарувати молодих мали 
батьки молодої. Свахи співали: Ой мати дочку частує, щастя-долю 
дарує. Ой частуй, матінко, частуй, щастя-долі даруй. Ой ніхто так не 
кує, як сива зозуля. Ой ніхто так не вітає, як рідна мамуня [62, с. 157].

До дарин батька і брата: Ой ніхто так не воркує, як голуб сивенький. 
Ой ніхто так не вітає, як батько рідненький. Не зозуленька кує, но 
батейко дарує, щестінком, здоровійком, доброю долейкою [62, с. 158]. 
Горою соненько колує, брат Марисю дарує: не великим даром – посагом, 
щастям, здоров’ям за столом [62, с. 158].

Кожний із гостей висловлював побажання: – Дарую два дуби, щоб 
любидися, як голуби; – Дарую гроші, щоб були діти хороші 
[85, с. 134]. При цьому на тарілку клали гроші чи подарунки, випивали 
чарку й цілувалися.

Ритуал почесна  з розподілом коровая й обдаруванням молодих 
на весіллі наочно демонструє прадавнє уявлення про порядок у світі, 
що підтримувався символічними діями в обрядах: у відповідь на те, 
що дарується, тобто є жертвою, щось отримується. Такого ж порядку 
дотримувались і на хрестинах, де однією з головних обрядових страв 
була бабина каша. Її подавали у горщику, який іноді розбивали так, 
щоб уся каша залишилася на столі. Потім кум різав кашу ножем і 
роздавав усім присутнім. Останні хвалили бабу за гарну кашу. На одну 
з тарілок з кашею кидали гроші: сам кум, кума, баба-повитуха й інші 
гості. Цю тарілку передавали породіллі [493, с. 15].

На Одещині етнографи відзначили традицію давати калачі за 
померлих батьків, якщо такі були у когось із наречених. Такі калачі 
покривали хустиною чи рушником, а зверху клали шматок короваю  
[245, с. 143]. 

У Волинській області коровай на весіллі роздавали не тільки всім 
присутнім, а й ділили померлим близьким родичам. При цьому грали 
похоронний марш [85, с. 134]. У прадавніх віруваннях небіжчики через 
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їжу залучалися до життя роду чи сім’ї, і це закарбовано у конкретних 
символічних діях, що збережені в ритуалах деяких регіонів України.

Отже, усе, що сказано вище, дозволяє зробити підсумки. Символічне 
значення хліба й хлібних виробів у родинних обрядах надзвичайно 
різноманітне. Зароджувалась ця символіка зі значення зерна за часів 
існування первісної людини, а ще давніше – на тлі живої природи і 
рослин, які людину оточували. Дослідники народних вірувань і обрядів 
відзначали перетинання землеробських і шлюбних мотивів, яке не було 
випадковим. Воно сприяло благополуччю сім’ї, водночас впливало на 
плідність землі та жінки [358, с. 65].

На весіллі по кутах ставили житні снопи; шлюбну постіль стелили на 
необмолочених снопах жита і вівса; в уголовах молодих клали хліб різної 
форми, який у різних регіонах мав назви: лежень, стульник, пара, 
короваєць, калач, хліб з медом тощо. Після шлюбної ночі молода 
наділялася силою, здатною забезпечити плодючість усьому живому. 
У ритуалі «биття каші» на Київщині, Чернігівщині й Черкащині після 
пригощання всіх присутніх кашу сипали молодій жінці у фартух, і вона 
обсипала нею сад, город, двір, худобу, щоб усе «родило й множилося» 
[62, с. 164-165].

Зерно й каша були необхідними атрибутами в усіх сімейних обрядах: 
батькові новонародженої дитини після хрестин кум і кума з побажаннями 
для дитини підносили квітку жита,  що символізувало здоров’я та 
довголіття; на хрестини варилася «бабина каша». Глечик із зерном 
ставили в узголі в’ї померлого, і це був символ вічного  колообігу життя. 
До поминального обіду варили гречану кашу.

 Зерно й хлібні вироби набували символічного значення на всіх етапах 
українського весілля. Наречена, запрошуючи на весілля, промовляла: 
«Просимо вас на хліб, на сіль, до нас на весілля».

Крім розглянутих ритуалів, де хліб мав символічне значення сім’ї-
роду, благополуччя, щастя, згоди, заможності, закону, дівочої краси, 
цноти, вічного подружнього життя тощо, хліб оберігав і був святинею. 
Його клали на плечі, на голову, ним хрестили і благословляли.

На посад молода йшла з комори по полотну і несла під руками дві 
хлібини, що символізували нерозлучне життя у парі. Новонароджену 
дитину перший раз годувала інша жінка, яка під одну пахву (внутрішня 
частина плечового згину) брала хліб і  сіль,  а на другу руку клала 
немовля. В цій ситуації хліб-сіль виконували символічну функцію 
оберегів. Рідні померлого йшли за труною з хлібом у руках, який був 
символом добробуту у іншому житті на тому світі.



281

В ритуалі посаду на Гуцульщині хліб символізував святиню з вихов-
ним елементом, коли мати молодого, тримаючи свічку і калачі на його 
плечах, обходила з ним три рази стіл і навчала сина, як чесно жити у 
шлюбі [166, с. 94].

Коли розчісували молоду, у волосся зав’язували кусочок хліба, 
часнику і зілля (м’ята, васильок) – усе це виконувало функцію оберега. 
Перед шлюбом батьки та родичі сиділи за столом з «прощеним» 
хлібом  і благословляли дітей. «Прощений хліб» – це святиня, перед 
якою молодята просили у батьків прощення і благословення.

Обов’язковим і неодноразовим було символічне обсипання молодих 
зерном. Ця дія мала значення найвищої сили побажання добра і щастя 
від матерів нареченої та нареченого. Наведемо один з варіатів: перед 
тим, як брати шлюб, мати молодої з хлібами під пахвами і «чубком» 
барвінку (васильків) кропила поїзд водою, обсівала всіх зерном і 
соняшниковим насінням. Свашки співали: «Мати вівсом обсипала, 
вівсом обсипала, щастям дарувала...» [166, с. 100].

Символічна дія обсипання обов’язково підсилювалась вербальними 
побажаннями: коли молода, сідаючи у весільний  поїзд, дивилась через 
прив’язаний до зап’ястя правої руки калач  на всі чотири сторони, 
присутні промовляли: «Абись була, як зоря, красна! Абись була, як сонце, 
щасна! Не знай ніколи ні зими, ні нужди! Абись вам всюди було мирно, 
та й пишно, та й мило, та й тепленько в груди!» [166, с. 101].

У центральних областях України мати молодого, виряджаючи сина до 
нареченої, обсівала його збіжжям, «щоб багатий був»: Ой, колісцем, 
сонечко, колісцем, ой, сій, мати, сина овесцем, щоб сей овесець 
рясен був, щоб наш увесь рід весел був [166, с. 108] .

Хліб на весіллі цілували, клали на голови молодим, піднімали над 
їхніми головами й розламували, зокрема, калачі. 3 хлібом, короваєм і 
калачами їхали до молодої, входили до її хати, хлібами обмінювалися, 
молоду виряджали у дім нареченого з хлібом, який вона мала покласти 
на стіл у новому для неї домі.Туди ж везли «двійнята» – дві випечені 
разом хлібини, які клали під подушку молодим у коморі. Батьки 
молодого зустрічали дітей з хлібом, або «прощеним хлібом», обсипали 
збіжжям. Мати молодого питала невістку: «З ким, дочко, приїхала?» Та 
відповідала: «З хлібом-сіллю, з вашим сином».

Остаточний перехід молодих в інший соціальний стан відбувався 
вже після  покривання. Свашки співали: Зробили ми діло, аж тіло в нас 
пріло: із хліба - півхліба, а з парубка – діда, з книша – паляницю, з дівчини 
– молодицю. Були й інші варіанти цього тексту: А що ми хотіли, то ми 
зробили: із хліба – півхліба, а з [Миколи] – діда, з коржа – паляницю, з 
[Марії] – молодицю [245, с. 157-158].
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На другий день після весілля молода невістка зранку пригощала 
батьків молодого весільним кал ачем .  Іноді на сніданок свахи 
приносили від батьків молодої коровай. У другій половині дня нанашка 
зустрічала молодих з гостями хлібом-сіллю та пригощала всіх у себе 
вдома. Потім йшли з солодким короваєм  до батьків молодої. Там 
розрізали коровай, намащували кожний шматок медом, зверху клали 
червону нитку (якщо молода була чесною) і пригощали всіх присутніх. 
Через декілька днів після весілля молода запрошувала родичів «на 
пироги», де  вона демонструвала навички гарної господині. У матері 
молодої відбувався завершальний ритуал, який звався покалачини (або 
хлібини).

Отже, зерно, хліб і хлібні вироби в різноманітних варіантах були 
обов’язковими, перш за все, в родинних обрядах на всій території 
України. Коровай як найважливіший атрибут весілля залишився дотепер. 
Більшість символічних значень зерна і хлібних виробів зараз вже 
невідомі пересічним українцям. Але детальне вивчення ритуалів, які 
були зафіксовані в українських обрядах у різних регіонах нашої країни, 
дають можливість лінгвістам реконструювати систему синкретичних 
символічних значень найважливіших обрядових предметів з урахуванням 
акціональної та вербальної символіки.

4.4.2. Символіка дерев, квітів та плодів

Шанування рослин бере свій початок із сивої давнини, коли наші 
предки поклонялися деревам, як богам; а в найдавніших уявленнях про 
світотворення центральним був символічний образ Дерева Життя.

Органічний зв’язок людини від народження до смерті з живою 
природою описували й досліджували видатні науковці: О. Потебня, 
М. Сумцов, П. Чубинський, Д. Зеленін, О. Афанасьєв, І. Нечуй-
Левицький, М. Максимович, С. Килимник, В. Пропп, М. Толстой, 
Н. Велецька, В. Топоров та інші.

У працях Г. Сковороди, знавця народної символіки, об’єкт порівнян-
ня часто виражався фрагментами народної картини світу: «...расточил 
...душу свою, ... вырвав, как вербу, при живих водах насажден-
ную» [109, с. 4].

Тексти усної народної творчості донесли не тільки художньо відо-
бражену давню флору й фауну українських земель, а й зовсім інші вза-
ємини людини з природою, що віддзеркалено, зокрема, на лексичному 
й граматичному рівнях  мови. Чітким було розмежування рослинної 
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символіки стосовно чоловіка і жінки. Міфологізацію категорії роду 
стосовно «чоловічих» та «жіночих» дерев у віруваннях слов’ян частково 
описав М. Толстой [456, с. 333-340].

Так, калина, береза, верба і т. д. – назви рослин у жіночому роді – ви-
ступали символами дівчини або жінки. Мовні образи листя на деревах, 
його квітів і плодів, гілок, коріння – все в народній уяві набувало симво-
лічного значення: Туман яром по долині, лист широкий на калині. 
Й а ще ширший на дубочку, кличе голуб голубочку: – Іди, серце, 
поцілую, хоч не свою, то чужую... [306, с. 360];

– Ой каліна, ти каліна, в рєчкє талая вода, розкажи ти, ти каліна, 
як попала ти сюда. – Как-то ранньою весною парень бравий прискакав, 
довго, довго любувався, а потом з собою взяв. Обещал мєня, каліну, 
посадіть в свойом саду, не довьоз до дома, бросів, думав, шо я пропаду. 
А я за землю вцепілась, корні бросіла свої, і навєки посєлілась в роще 
там, де солов’ї... [308, с. 495].

Символ як феномен зароджувався на тлі живої природи. Все, що 
спостерігала людина в рослинному світі, ставало підґрунтям для 
появи у вже існуючих лексемах символічного значення: молоде листя 
дерев асоціювалося і з дівчиною, і з її одягом. Воно означало нове й 
надзвичайно красиве вбрання для дівчини, що було пов’язане з близьким 
весіллям. У результаті – зелене листя стало символом шлюбу, опадання 
листя – символ розлуки [350, с. 107-108];

Висока верба, тонка галузка зелений лист пускає; велика, люба, 
тяжка розлука серденько уриває… Ой, вербо, вербо, де ти росла, що 
твоє листячко вода знесла? Висока верба, висока верба широкий лист 
пускає, велика любов, тяжка розлука – серденько зниває [192, с. 33; 
37]. З часом символічне значення опадаючого листя розширилося до 
втрати дівчиною свого кохання назавжди: Осиплеться жовтеє листя із 
липки додолу кругом, минають літа молодії, не верниш коханічко знов. 
До липки ще листячко верне, і липка не раз зацвіте, до мене кохання не 
верне, і так моя жизнь пропаде [308, с. 455].

Зважаючи на те, що у багатьох церковних ритуалах закарбовані 
прадавні вірування й елементи язичницьких обрядів, дотепер важливим 
весняним святом молодої рослинності залишається трійця. На вербі 
раньою весною з’являються сережки, і вони стали символом міцної, 
перемагаючої смерть, тобто зиму, рослинної сили оживаючої природи. У 
Вербну неділю й зараз освячують гілки цього дерева. Існує повір’я, що 
безплідним жінкам треба з’їсти бруньки освяченої верби, щоб народити 
дитину. Бруньки їли, щоб вигнати будь-яку хворобу з тіла та захистити 
своє здоров’я [358, с. 67-68].
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Протягом вербного тижня, що зветься Вербич, б’ють святою вербою, 
приказуючи: Верба хльост, бий до сльоз! Не я б’ю, верба б’є. За 
тиждень – Великдень: будь великий, як верба; а здоровий, як 
вода, а багатий, як земля! [275, с. 30-31]. У такому символічному 
битті є залишки давньої контагіозної або контактної магії: на того, кого 
б’ють, має перейти сила цієї рослини. В. Пропп провів паралель між 
символікою биття гілочкою верби та акціональним символом обсипання 
зерном на весіллі. Дослідник навів інші варіанти символічного значення 
цієї рослини: вербу прикріпляли у різних місцях будівлі й на пасіці 
як оберіг; били худобу перед першим випасом; додавали в їжу, щоб 
захистити тварину від падежу [358, с. 69].

В українській етнокультурі верба – весняне дерево, під яким з давніх-
давен водили круговий танець і співали веснянок; під вербами білили 
полотно, збиралася молодь. У народних віруваннях верба – символ 
небезпечного кохання, і це значення функціонує в народних піснях 
літературного походження: Спить ставок, де колишуться віти, 
вітерець в верболозах заснув, де заграла плакуча гітара, там 
дівчина зустріла весну (тобто своє кохання – О. Я.; милий обіцяв 
повернутися, вона чекала) ...Ой нема його та й не буде, бо така 
вже дівоча судьба, будеш знати, як хлопця кохати і як вірить 
у його слова. Спить ставок, де колишуться віти, вітерець в 
верболозах заснув, де  заграла плакуча гітара, там дівчина 
зустріла журбу [308, с. 451].

У гілках верби можна було заховатися від людських очей (пор.: 
у С. Килимника: «ховатися під вербами», що дають добрий, але 
небезпечний захист, значить вести розпутне життя» [192, с. 37]): Під 
вербою брови загубила та тепер і виє!  (приповідка про втрату 
дівоцтва); близькість цього дерева до води асоціювалася з жіночим і 
материнським началом; верба – ідеальне дерево в українських народних 
піснях, уособлює дівчину, яка вийде заміж і змарніє; дерево набуло 
національної символіки, бо прикрашало майже всі українські села  
[161, с. 72-74].

С. Килимник припускає, що верба була українським, а, можливо, й 
слов’янським тотемом. За часів християнства з’явились різні варіанти 
наведеного вище тексту:  Не  я  б’ю,  верба  б ’є ,  за  тижд ень 
В ел и к д е н ь !  Н е  в м и р а й ,  н е  в м и р а й ,  В ел и ко д н я  д ож и д а й 
[192,  с.  27-29].

Довгі  гілки верби, що опускаються у воду, нагадують зажурену 
дівчину з розпущеним волоссям. Таке символічне значення закріплене 
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укартині В. Васнєцова «Альонушка» ( 1881 р.); у піснях літературного 
походження це символічне значення розширилося до позначення журби 
обох закоханих, які ховаються від сторонніх очей: Підемо, серце, ми 
до гаю або до тихих верб густих, підемо сядем під вербою, 
розділим горенька свої. Ніхто нас, серце, не побачить, що ми так 
будемо сидіть, ніхто наш голос не почує, про що ми будем говорить...  
[308, с.  450].

При народженні дівчинки в першу купіль, крім інших рослин, 
клали гілочку верби як обереговий засіб. Іншу аналогію для появи 
символічного значення у назві цього дерева виділив С. Килимник: 
здатність швидко рости обумовила використання гілок саме в родильній 
обрядовості. У воду, в якій баба-повитуха купала породіллю, клали 
галузки верби. Потім, миючи руки у цій же воді собі й поліжниці, баба 
примовляла: «Як верба росте швидко, щоб так і дитина росла 
швиденько» [192, с. 37].

Серед пісень, у яких згадуються різні рослини, про вербу небагато 
текстів: Не стій, вербо, розвивайся, бо тудий пійде сім сот сватив, 
каждому сватови по квіткови, єно ся старості не дістало старому; але 
старості досталася молода сванейка [260, с. 100]. Цей же текст в ін-
шому варіаті: Не стій, вербо, над водою, рано-рано! Не стій, вербо, над 
водою, та ранесенько! Розвий, вербо, сімсот квіток, рано-рано! Розвий, 
вербо, сімсот квіток, та ранесенько! Що всім хлопцям по квітоньці, 
рано-рано! Що всім хлопцям по квітоньці, та ранесенько! Тільки Грицеві 
нема квітки, рано-рано! Бо Грицева квітка, то Гануся дівка [192, с. 33].; 
Ой не стій, вербо, над водою, бо гризька вода під тобою. Ой стань, 
вербо, на улици, где парубочки збираються, там перстеники качаються 
[467, с. 82].

У контексті весільного обряду можна провести паралель між роз-
пусканням або розвиванням гілок на вербі з ритуалом розплітання коси, 
що символізувала дівоцтво, та завиванням волосся молодої під хустку, 
очіпок, що означало її перехід у стан заміжньої жінки.

На думку С. Килимника, вирази стосовно дерева пускати гілля 
або розвиватися означають «виходити заміж»: Стоїть верба над 
водою, розпустила гілля, – убирайся,дівчинонько,десь твоє 
весілля [192, с. 36].

О. Потебня вважав, що розвивання гілок на дереві з назвою чолові-
чого роду так само символізує близьке одруження молодого хлопця, і 
проілюстрував таке припущення текстом пісні про дуб: Не розвивайся, 
сухий дубе, завтра мороз буде. Не женися, молодий козаче: 
завтра поход  буде! – Я морозу не боюся: таки розів’юся. Я 
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походу не боюся: таки й оженюся. Далі від символіки любові та 
шлюбу О. Потебня провів паралель до битви і смерті: розвиватися, на 
думку дослідника, означало битися [350, с. 107-108].

М. Максимович, коментуючи інший варіант цього тексту: Розви-
вайся, сухий дубе, бо на тебе мороз буде! – Я морозу не боюся, 
прийде весна – розів’юся! – припускає, що такий дуб, та ще й при-
крашений різнобарвними стрічками, міг символізувати літо, що зароджу-
валось наприкінці весни [275, с. 68]. Але, зважаючи на зауваження цього 
ж автора, що дуб є символом нежонатого козака, мужності й міцності 
[там само], можна припустити, що в контексті весільного обряду в різних 
регіонах України вирази: розвивати гілля, розвиватися стосовно де-
рев різних порід означали бажання наблизити одруження як для дівчини, 
так і для парубка. Узагальненням вищезазначеного може бути текст: Ой 
не всії та сади цвітуть, що весною розвиваються, чи всі ж 
тії та вінчаються, що любляться та кохаються? [308, с. 334].

У сучасній редакції народних пісень серед назв дерев жіночого роду 
чітко простежується прадавня символіка дівчини або жінки: На вгороді 
верба рясна,  там стояла дівка красна. . .  [308, с. 330]; Ой на 
горі кремінній зацвіла калина, виходила в сад гуляти молода дівчина 
[308, с. 325]; Ой ти, вишенька, ти, черешенька, ой коли ж ти зійшла, 
коли виросла? – Я весною зійшла, літом виросла, над рікой, на Дунай 
похилилася. На ріку, на Дунай похилилася, молода дівчина зажурилася 
[308, с. 318]; Ой у полі дві березоньки; любив козак дві дівчиноньки  
[308, с. 311]; Ой зацвіла калина, зацвіла, мене мати за нелюба оддала. 
Ізгоркла калина, стоячи, а я, молода, з нелюбом живучи [467, с. 506].

Струнка тополя в українців завжди асоціювалася з гарною дівчиною 
або молодою жінкою: Ой у полі дві тополі, одна одну перехитує, а 
в козака дві дівчини, одна одну перепитує... [308, с. 313]. Відомим 
є текст пісні про молоду жінку, яку не любила свекруха. Посилаючи її 
в поле льон жати, наказала: …а як не вибереш, не вертайсь до 
хати… Брала ж вона, брала, брала, вибирала, у чистому полі 
тополею стала [308, с. 284].

Назви дерев чоловічого роду були символами парубка, нареченого, 
батька. Старі дерева символізували літніх чоловіків, молоді – парубків: 
Гей, Дубе, Дубе, наш Діду любий, ходи в господу до нашого роду. На на-
шіх мужів дай свої сили, щоб злії духи їх не косили. На нашіх мужів дай 
свої м’язи, щоб злії духи не рвали в’язи. На наших духів дай свої моці, 
щоб були з Перуном на кожному кроці! [310, с. 17]; Зеленії два дубочки – 
парубочки, червоная калинонька – то дівочки… [310, с. 32]; – Бодай ти, 
козаченьку, тогди оженився, коли у полі при дорозі сухий дуб розвився… 
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Ой у полі при  дорозі сухий дуб розвився, а уже козак состарився, та 
єще не женився [467, с. 456]; Ой казав же ти, старий дубоньку: – Не 
боюсь я морозоньку, не упустю з себе листячка. А тепер же упускаєш, 
мене, молоду, наказуєш, китайкою світ зав’язуєш [86, с. 75]. Останній 
контекст у символічній формі описує ситуацію, коли батько (старий дуб) 
погодився видати дочку (листячко на дубі) заміж. Значення інших варі-
антів цього ж тексту – прозоре, але тут не батько, а мати, символом якої  
є липа, віддає дочку: Говорила липонька до свого листонька: – Казав-єсь, 
да мій листоньку, що не будеш да опадати, а тепер да опадаєш, чорну 
землю покриваєш. – Казала-сь, моя матінко, що не даси дочки замуж, 
тепер мене даєш, світ мі зв’язиваєш білою да китайкою, чорною да на-’язиваєш білою да китайкою, чорною да на-язиваєш білою да китайкою, чорною да на-
гайкою [467, с. 199]; Ой у полі два дубки зелениї, ой є у мене два братки 
молодиї [467, с. 485].

Крім традиційного дуба, чоловіче начало в текстах обрядових пісень 
символізують явір, виноград тощо: Шуміла сосна ше й явір, сподо-
бав дівку кавалер  [467, с. 40]; Ой винограду, ой виноградочку, 
порадь мені, рідний батечку  [467, с. 192]. За даними О. Потебні, 
виноградна лоза  в українських народних піснях – це символ жінки 
(очевидно, мається на увазі жінка, яка в’ється навколо чоловіка). 
Словосполучення вита лоза  має значення: павит ,  павитина 
(пор. з укр.  павук,  павутиння) [350, с. 116]. Дієслово витися у 
словосполученні з назвою квітки чоловічого роду має протилежне 
значення: Несе Галя воду, коромисло гнеться, за нею Іванко, як барвінок, 
в’ється…[467, с. 195].

Хміль символізує не тільки нареченого, а й міцне кохання молодих, 
які вже їдуть після шлюбу: А й у Вані кінь вороненький перескочив 
хміль зелененький, а й у Мані ще вороніший перескочив хміль 
зеленіший [308, с. 143]. Перескочити хміль, який в’ється й обвиває 
молодих, означає перейти від стану закоханих хлопця і дівчини у стан 
одружених чоловіка та жінки.

Рід у назвах дерев, що символізують чоловіка чи жінку, не завжди від-
повідає роду особи, яку називають. Зустрічаються винятки: Ой на горі 
два дубки, ой на горі два дубки, два дубки та й зійшлися до-
купи. Вітер дуба хитає, вітер дуба хитає, хитає, козак дівку 
питає... [308, с. 297]. У тексті молоді дерева – дубки символізують па-– дубки символізують па-дубки символізують па-
рубка й дівчину за зовнішньою схожістю. Як писав О. Потебня, тонкість 
і стрункість асоціювалися з молодістю та красою. Звідси й символи 
дівчини: стеблина, гілка, деревце [350, с. 114-115].

На городі вишенька, а в саду дві, зацвіли хорошенько обидві. На городі 
зіллє тотоє — хороші наші діти обоє [467, с. 238]; До шлюбоньку 
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їдемо, два квітоньки веземо: під зеленим вінцем Марисеньку з 
молодцем [467, с. 275]. Неузгодженість числівника та іменника у роді 
– два квітоньки ,  – можливо, зберігає у словосполученні значення 
чоловічого та жіночого начала як єдиного цілого в контексті весільного 
обряду. Неузгодженість числа і роду зустрічаються нечасто. Ми виділили 
контекст про зламані гілки та зрубане деревце, що символізують нарече-
ну або заміжню жінку: Калину ломлю, ломлю, калинонька гнеться, чужиї 
жінки люблю, люблю, а своєй не хочеться. Було не рубати зеленого дуба, 
було не сватати, коли я не люба [467, с. 499].

Береза, що символізує дівчину, була найважливішим деревом в 
обрядовості росіян. Українці також шанували це дерево: Під білою 
березою підметено, барвіночком оплетено, васильочком  об-
стелено  [467, с. 107]. Після шлюбу  (утворено від слюб, де бачимо 
історичний розвиток  звуків, у результаті якого /с/ перейшло в /ш/: в іє. 
прамові /ш/ не було; с означало «бути разом з... »; люб- від любити, 
в цілому шлюб має значення бути разом в любові) дівчата співали 
пісні молодій про розлуку з рідними, про її нове життя. У цих піснях 
були жаль і плач: Мовила береза дубові: – Не стій, діброво, зашу-
ми, на мене ся – березу – не диви; бо я днеська береза зелена, 
а завтра буду зрубана [260, с. 105].

Староукраїнська назва першого місяця весни березоль  (або 
березіль) є результатом гаплології у формі цього слова, що зафіксована 
в календарях, де цей місяць звався березозолом. У давнину в цей час 
спалювали березу на золу, щоб відбілювати білизну [229, с. 139].

М. Максиимович вважає, що назва місяця березень  пов’язана з 
березою, яка ранньою весною тече солодким соком [275, с. 26]. В. Даль 
подає форму б(е)резозоль як стару назву березня або квітня; лексема 
береза вживалась як відповідь свасі, і в цьому контексті назва дерева 
означала згоду на одруження; інші назви дерев, такі, як сосна, ялина, 
дуб означали відмову під час сватання [133, с. 83].

Березою, як і вербою, прикрашали будівлі, ворота, гілки також освя-
чували, їм приписували цілющі властивості. У росіян був обряд зави-ілющі властивості. У росіян був обряд зави-лющі властивості. У росіян був обряд зави-і властивості. У росіян був обряд зави-властивості. У росіян був обряд зави-
вання берези, бо її гілки нагадували довге дівоче волосся: їх зв’язували 
у віночок, заплітали в коси, навколо дерева водили хороводи.  Назва 
хоровод стосовно українських кругових танків, що виконували дівчата 
з початку весни і до початку зими, не вживалась. В. Даль з лексемою 
хоровод наводить форми харагодь і карагодь, виділяючи весняні та 
осінні танки.

Очевидно, що хоровод – складне слово: хор(о)- та -вод; має різні 
форми: коровод, корогод, карагод, караюд [479]. Погоджуємось з 
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наступними ідеями В. Таранця, які науковець висловив в усній формі 
під час спілкування, тим більше, що це було підтверджено народним 
повір’ям: початкове  хор- у лексемі хоровод походить від кор-, а ця 
остання форма від *k(w)er- означала якусь антропоморфну істоту. 
Форми -вод, -год, -юд пов’язані з *hwod «водити»; в цілому лексема 
означала «водити щось / когось у танці, співаючи».

В Україні був Корогод, якого, за даними М. Максимовича, дружко з 
весільними гостями шумно, з музикою, проводжали селом, коли молоді в 
кінці першого дня весілля залишались у коморі. Під час проводів співали 
пісню про корогода й про корогодову жінку – воєводу [275, с. 37].

Зрозуміло, що тут маються на увазі веселощі в антропоморфному 
вигляді, які супроводжували весілля, що й довели етимологічні розвідки 
В. Таранця.

Дослідники виділяють і так звані перехідні дні від весни до літа. В 
один із таких днів, коли береза з початку весни вже набрала достатньо 
сили, до схід сонця ламали її гілки, бо вважали, що протягом року ці 
гілки треба вживати як цілющій засіб від болю в кістках. Білу березу, 
як представницю весни, на початку літа рубали і так вітали перехід від 
однієї пори року до іншої. Іноді саме цю функцію берези виконували 
клен чи липа. Майже забутим в Україні М. Максимович вважає ритуал 
завивання троїцьких вінків на березах або ж плетіння вінків на голови з 
березових гілок, перевитих квітами. Дівчата завивали вінки в троїцький 
понеділок; молодиці – у вівторок, а подекуди, замість цього, вулицями з 
піснями носили зрубану берізку [275, с. 61-66].

У народних віруваннях різні дерева втілювали силу плодючості землі. 
В українців такими деревами частіше були верба і береза, тому що вони 
першими вдягалися у весняну зелень, ніби символізуючи пробудження 
природи. Таке ж символічне значення відродження в інших регіонах 
країни мала й тополя. Зафіксована ситуація, коли одній із дівчат, яку 
називали тополя, прив’язували руки вгорі до кийка і вели в поле, 
співаючи: Стояла тополя край чистого поля. Стій, тополень-
ко, не розвивайсь, буйному вітроньку не піддавайсь  [275, с. 67].

На підставі метонімічної суміжності між частиною (окремим дере-
вом) і цілим лісом, який був священним місцем для предків, символічно-
го значення дівчини (частіше – нареченої, яка асоціювалася зі зламаним 
або зрубаним деревом) набула й діброва: Зеленая дубровонька, чому 
не шумиш?

... Коли б же я не руб’яна, то б я шуміла [467, с. 245].
У Західній Європі символом міцності землі, що пробуджується вес- землі, що пробуджується вес-землі, що пробуджується вес-

ною, був дуб. М. Максимович одним із перших у вітчизняній етнографії 
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описав гуляння молоді біля обрядового дуба як відгомін поклоніння 
слов’ян-язичників священним дубам. Пізніше дослідники звернули ува- Пізніше дослідники звернули ува-Пізніше дослідники звернули ува-
гу на те, що селяни «в’ють дуба» не на Зелені свята, а на Івана Купала. 
Згадував М. Максимович і про Перунів Дуб у язичників, і про добрий 
дуб  під самим Києвом, і про великого дуба на дніпровському острові 
[275, с. 18, 69].

Українці в тих регіонах, де вже забули про троїцьке завивання берези 
і вінки з неї, ставили обрядовий дуб. Так називалася довга жердина, 
яку парубки та дівчата прикрашали зеленню й весняними квітами, ста-
вили на вуличному майдані, де відбувалося їхнє гуляння. До жердини 
прикріплювали ще й колесо, чіпляли, крім квітів, різнокольорові стрічки. 
Таке «дерево» називали сухий дуб.

М. Максимович припускає, що сухий дуб колись був пов’язаний з 
троїцьким четвергом, який в Україні називали Сухим Четвергом. 
У цей день відзначали Русалчин Великдень, розкладаючи на полі чи в 
діброві вогонь, який звався святим вогнем (такі ж дії виконувались і 
в чистий четвер). У цей день заборонялося працювати на землі, щоб 
не нашкодити корінню, бо інакше рослини повсихають [275, с. 70-71].

Аналогічні дії, але в інший день, описані С. Килимником. За даними 
дослідника, в українців був Чистий або Білий (Жильний, Страс-
ний, Вебний) тиждень – останній тиждень перед Великоднем. Крім 
іншого, протягом усього тижня селяни очищали вогнем і водою хату, 
господарство, рід і село. Ця символічна дія була пов’язана з культом 
померлих, що відвідували на цьому тижні живих родичів. Покійники 
приходили у четвер, який називали чистим, великим, страсним, на 
вечерю, тому що в цей день вони справляли свій Великдень. З одного 
боку, мерців боялися й захищалися від них вогнем, з іншого – у чистий 
четвер не працювали ні в полі, ні на городі, щоб не рушити землі, «щоб 
не присипати душі померлих» [192, с. 40-47].

Отже, сухий четвер,  описаний М. Максимовичем, і чистий 
четвер  у С. Килимника – це дні на різних тижнях в кінці весни. 
Підтвердженням можуть бути дані цих же дослідників: у сухий четвер 
заборонялося  купатися [275, с. 74]; у чистий, навпаки, до світу купали 
дітей, щоб були здорові; дівчата мусили скакати у воду в одежі, вмивали-
ся, щоб бути красивими та здоровими; купання в цей день всіх лікувало 
від чорної хвороби тощо [192, с. 47].

У ці дні заборонялося працювати на землі, щоб не нашкодити корінню 
рослин, які, в свою чергу, мали прямий зв’язок з померлими предками. 
Культ покійників і віра в те, що вони опікуються живими, зокрема, впли-
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вають з потойбіччя на врожай злакових, від чого залежало виживання 
роду, були настільки міцними, що християнство залишило поминальні 
дні після Великодня. Очевидно, що тут ми маємо справу з уламками 
язичництва, які міцно переплелися з християнством.

Ввважаємо, що був зв’язок у віруваннях українців між символічним 
сухим дубом, описаним М. Максимовичем, і сухою вербою у С. Ки-
лимника. Словосполучення суха верба означало місце перебування 
надприродних істот або нечистого [192, с. 36-42], тобто асоціювалося 
з потойбіччям. Тоді сухий дуб, мабуть, теж мав символічне значення 
дерева, що вказувало і на зв’язок з покійниками, і на культ померлих, 
і на необхідність шанувати їх, сподіваючись, що небіжчики віддячать 
гарним урожаєм.

М. Максимович припускає, що сухий дуб і вогонь, який запалю-
вали у Сухий четвер, символізували прощання з весною, а дуб, зо-
крема, був символом літа, що зароджувалось наприкінці весни. в цей 
період символічного значення набували й дії з рослинами: завивання та 
заплітання гілок дерев, плетіння віночків з квітів. Вінки, що завивали на 
березі, теж символізували перехід весни в літо [275, с. 68, 71].

Насправді, символічні обрядові дії з рослинами навесні й літом мали 
суто практичне значення: надати сили та здоров’я ослабленій після зими 
людині, бути запорукою гарного врожаю. Завиваючи й заплітаючи довгі 
гілки верби й берези або виготовляючи вінки, люди вірили, що у такий 
спосіб можна зібрати докупи родючі сили землі, міць живої природи, 
яка весною оживала, перемагаючи смерть. Останню символізувала зима. 
Життєдайну силу відродженої природи ніби відділяли від рослин і не-
сли у вигляді деревця, гілки, квітів, віночків у село, до кожної хати, тим 
самим забезпечуючи здоров’я родині та захист від усього лихого.

Молоде деревце в лісі могли і не рубати, тоді його символом була 
дівчина, яку прикрашали, завивали і вели з лісу в село. Таким був 
перший етап шанування оживаючої природи. Найбільшу ж турботу 
землеробів викликав майбутній урожай зернових. Серед календарних 
обрядодій збереглося розривання або спалювання ляльок, що виготов-
лялися з сіна, соломи, гілок тощо, потім залишки розкидали на полях 
і городах. Символіка цих дій очевидна: вмирання й поховання рослин 
на полях і грядках передбачало їхнє відродження у вигляді врожаю і 
злакових, і взагалі всього, що посадили.

Земля завжди уособлювалась в образі жінки, яка своїми магічними 
діями могла впливати на врожай. Дівчата навесні в лісі «годували» дере-. Дівчата навесні в лісі «годували» дере-
ва яйцями, яєчнею, щоб підсилити плодючість землі, яка потім перейде 
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у рослини. Вірили, що за аналогією з жіночим організмом, який наро-
джує, в середині землі відбуваються ті ж самі процеси. Дівоче волосся 
нагадувало гілки верби і берези, і всі дії, пов’язані з косою, набували ма-
гічної сили. Волосся згадується у жниварських піснях. Там оспівуються 
дівчата косатії та парубки вусатії , які символізували гарний 
врожай. Під час завивання (покривання) молодої співалися пісні, в яких 
теж згадується поле і зернові: На горі жито, на долині просо, ой 
жаль ми тебе, русая косо! [467, с. 324]; Від терема до терема – 
где ж ся косонька діла? Чи в поле полетіла, чи за столом сіла? 
Всі пироги нам з ‘їла [467, с. 324].

Символічні паралелі між діями з рослинами і розчісуванням волос-
ся яскраво представлені у текстах обрядових пісень: На дворі терен 
тешут, а в хаті косу чешут. Вже терен отесали і косу розчесали  
[467, с. 253]; У новій коморці, у новій – там чесала Параска льон білий. 
Льон чесала і до коси промовляла: – Русо ж моя косо, як лен, не буду 
тя чесати, іно по сей день [467, с. 250]; За горой просо, просо полото, 
русо косо, русо косо-золото, та не рік тебе умивала, золотим гребін-
цем чесала (або: та не рік тебе чесала, майовим дощиком умивала)  
[467, с. 252]; Ой матінко да голубонько, да змий мені да головоньку, да 
зачеши да гладесенько, да заплети да дрібнесенько, да зачеши да й по 
волосочку, як житечко да й по колосочку [86, с. 149].

Довге доглянуте волосся у дівчини набувало символічного значення 
її щасливого життя у батьківському домі: Молодая Марися на посазі 
сиділа, головоньку склонила, по косоньци тужила: – Косо ж моя, косо, 
то ж я тебе укохала у батенька свого; тепер я не укохаю, бо батенька 
покидаю [467, с. 324].

Коса й волосся – символ майбутньої долі для дівчини, яку віддають 
заміж. Порійняймо тексти весільних обрядових пісень: Над Дунаєм 
стояла, русу косу чесала: – Плини, коса, водою, а я за тобою; 
є у морі купинонька, на  ній лозинонька, – там будемо спочивати, 
дрібні листи писати, до батенька слати, нехай батенько знає, за кого 
мні замуж дає [467, с. 320]; В неділю у полю стояла я над водою, сіяла 
свою долю: – Плини, доле, з водою, я зараз за тобою. Виплинемо, спочи-
немо, листоньки напишемо, до батенька пішлемо, нех ся батенько кає, 
нащо мене молоду заміж дає... [467, с. 324].

В народі кажуть: «Коса – дівоча краса», яку можна посіяти, а врожаєм 
буде доля: За ворітечками трава-мурава, там не росонька упала, там 
Марися молоденькая красоньку розсівала. Прийшов до неї батенько 
єї: – Що ти, доненьку, дієш? – Ой дію, дію, красоньку сію, єще єї і 



293

розсіваю, коли буде добра доля, – позбираю, а коли буде лиха, – занехаю  
[467, с. 325].

Як годували весною дерева, що оживали після зими, так і у народній 
пісні говориться про символічне годування волосся: Ти, дівчино мо-
лодая, чим ти косу годувала? Або: Ой дай, мати, масла, бо я 
ж тобі корівоньку пасла від роси до роси, дай масла на коси 
[307, с. 106].

О. Кондратович детально описує, як саме дівчата годували-доглядали 
коси. На Гуцульщині дівчинці вперше заплітали волосся в шість років. 
На Уманщині це робили дорослі дівчата, за що мати ставила їм могорич, 
примовляючи: «Треба косу поливати; щоб краще росла» [214, с. 117-118].

Про значення гарної коси для дівчини свідчить і ритуал при 
народженні дівчинки: пуповину їй відтинали на гребенці, символічно 
прогнозуючи довге волосся. Стійкою й дуже давньою в українців була 
традиція відрізати косу чи посипати волосся сміттям або попелом 
дівчині, яка втратила цноту. Їй покривали голову й називали зневаж-
ливо покриткою.

В контексті весільного обряду чітко простежується паралель між роз-
пусканням або розвиванням гілок на вербі і ритуалом розплітання коси 
нареченої як символу дівоцтва та прощання з молодістю і завивання во-
лосся молодої під хустку, очіпок і таке інше, що означало перехід дівчи-
ни у стан заміжньої жінки: ...А в середу завивають молодицю з дівки… 
[62, с. 133]; ...Вже в саду вишенька розв’ялася, вже твоя дитинонька 
розплелася [467, с. 254]; Повій, вітре, в розі, повій по дорозі, розмай русу 
косу по червчатім поясу. Нехай коса має, як мак процвітає [467, с. 249]; 
інший варіант: Не вій, вітре, в полі,повій по роздолі; розмай русу косу 
по червонім поясу… [78, с. 134]; Ой коси, коси ви мої, довго служили ви 
мені. Більше служить не будете, під білий вельон підете… [307, с. 140].

За даними С. Килимника, вирази пускати гілля або розвиватися 
мають символічне значення «виходити заміж»: Стоїть верба над 
водою, розпустила гілля, – убирайся, дівчинонько, десь твоє 
весілля [192, с. 36]. Деревце або кущ до пори цвітіння символізують 
дівчину невінчану, поява квітів – це вже символ переходу у стан жін-
ки: Ой у лузі калинонька нецвиченая, туди йшла дівчинонька 
невинчанная... Поцвичена калинонька, поцвиченая, уже наша 
Маруся повинчаная [78, с. 135].

Отже, коли дівчата навесні йшли у ліс завивати та прикрашати дерева, 
то такими символічними діями вони прогнозували своє бажання й 
готовність іти під вінець: Зелена вербинонька зелено ся розвила. – Не 
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сама-м ся розвивала – вітроньки мнє розвили. Молода Марисенька  
молодо ся завила. – Не сама-м ся завивала – батенька ся дозволяла. 
Завивала мене сваненька в понеділок зраненька... [467, с. 322].

З одного боку, кожна дівчина мріяла вийти заміж, щоб не засиджу- дівчина мріяла вийти заміж, щоб не засиджу-івчина мріяла вийти заміж, щоб не засиджу- мріяла вийти заміж, щоб не засиджу-мріяла вийти заміж, щоб не засиджу-
ватися в дівках. Дітей змалку готували до сімейного життя, яке у дівчат 
асоціювалося з «вінчиком із барвінку». Вперше дівчинці заплітали коси 
навхрест і брали волосся спереду, з потилиці, від правого вуха і від 
лівого, потім зав’язували чотири кінці на середині голови, примовляючи: 
«...так би ся в’язали тебе зі всіх сторін парубки» [214, с. 118-119].

З іншого боку, наречена, коли її покривали, перші два рази скидала 
намітку, а потім, як про це говориться у текстах обрядових пісень, ту-
жила й плакала за своїм дівуванням, прощаючись з ним назавжди: Вже 
мні тепер ні в таночок, ні до дівочок, ні в рутяний віночок. Вло-Вло-
жили на мене коруноньку на мою головоньку, білеє завитенько, вічнеє 
покритенько [467, с. 322].

В Україні на Масляну, коли проводжали зиму і готувалися зустрічати 
весну, існував ритуал жартівливого покарання дівчат і хлопців, які за 
віком могли брати шлюб, але не зробили цього минулої осені. То був так 
званий «колодій» (або «колодка»). Етнографи записали різні варіанти 
ритуалу, суть якого полягала в тому, щоб прив’язати до ноги неодру-
жених обрубок дерева, з яким ті мали ходити, поки не відкупляться. У 
варіанті «колодки», який був зафіксований у кінці XIX ст., збережені 
елементи еротизму, що ґрунтуються на паралелізмі плодючості рослини 
та людини. Брали участь у ритуалі виключно «дівчата з одного кутка», 
тобто з однієї вулиці. Вони знаходили обрубок, який могли дотягти до 
дому однієї з учасниць, і, хихикаючи, прив’язували його до ноги хазяйці. 
Потім промовляли: «А ну-те, дядино, тепер одкупляйтесь!» Жінка, яка 
символічно виконувала роль «дядини», відчепляла колодку і давала 
дівчатам сир, масло, яйця, муку. Ті все збирали в корзини й ішли до іншої 
учасниці ритуалу. Потім дівчата йшли в хати парубків, які жили в тому 
ж кутку і які гуляли з ними на вечорницях [524, с. 160] .

Очевидно, «колодка», яку прив’язували жінці з хихиканням, 
символізувала фалос в антропоморфному образі «дядини», від якого 
вона мала заплідніти, як і земля весною. Парубків «колодка» наділяла 
чоловічою силою, яка була їм необхідна після одруження, і якої їм, за 
народними уявленнями, не вистачало раніше, бо вони не одружилися 
вчасно.

Календарні та сімейні обряди наскрізь пронизані еротизмом. Предки 
вірили в обмін енергією плодючості, що відбувався за всеохоплюючим 
законом вічного коловороту між землею, рослинами та жінками, які, в 
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свою чергу, магічними діями могли передати силу потенційного мате- могли передати силу потенційного мате-могли передати силу потенційного мате-
ринства землі. Доказом є елементи еротизму в усіх календарних обря-
дах, зокрема, дотепер їхні уламки збережені в обряді на Івана Купала. 
Християнство боролося з «непристойностями», але дуже стійкою була 
віра у те, що материнство землі та жінки і все, що з цим пов’язано, не 
може бути ганебним.

До родючості землі дівчата долучалися і на зеленому тижні, який 
в Україні звався Русальним (цей тиждень ще називали клечальним, 
мавчиним (навським), гряним [465, с. 333]) і був відомим у Київ-
ській Русі з XII ст. [275, с. 72]. Вірили, що на цьому тижні русалки, 
що живуть у воді та символізують вологу як жіноче начало, а також 
жіночу привабливість, виходять на поверхню, сідають на гілках дерев, 
гойдаються і своєю красою можуть заманювати людей. Їхні дії, зокрема 
лоскотання надзвичайно небезпечні, якщо не захиститися рослинними 
оберегами з любистку та полині. Вважалося, що там, де бігали русал-
ки, трава густіша і врожай хліба кращий, а бігали русалки по житнім 
полям і навіть жили у житі. Важливим був ритуал «проводи русалок», 
коли дівчата у вінках і з розпущеним волоссям вибирали найкращу, 
прикрашали її квітами та стрічками і при місячному сяйві йшли за село 
на поля. Русальних пісень збережено небагато, здебільшого на Поліссі 
[465, с. 334]. Уривок пісні в сучасній транскрипції, яку співали, йдучи у 
поле дівчата, навів В. Пропп, посилаючись на інші джерела: Приведу 
русалок в зеленое жито, там русалки в жите  зеленом сидели, 
а мой колосочек як яворочек, а мои житинки як проскурочки: 
в печке пирожком, на столе калачиком [358, с. 95].

За народними віруваннями, весною прокидалась і оживала не тільки 
природа, а й душі померлих предків, які з-під землі могли впливати на 
врожай. У першу суботу Великого посту, що називалася «збирною», біля 
церкви збиралися померлі й раділи родичам, які роздавали милостиню. 
У цей же день дівчата на вечорницях до приходу парубків готували кашу 
з хлібних зерен (жито, овес, просо, гречка, пшоно). О півночі вони йшли 
з піснями, з горщиком каші і з пляшкою горілки у глухе місце, сідали у 
коло, випивали горілку та закопували кашу у сніг. Потім несли солому 
комусь у город, сідали на неї і співали веснянки: Ой збирна, збирна 
да суботонька. Да моя ничка Петрівочка, да не виспалась уди-
вочка, да й усю ничку биль бэлыла. Соби явора приманила: – Да 
ой ти явор, яворочку, да подай мені хоть гілочку... З цього часу 
молодь переставала ходити на вечорниці, а  збиралися «на колодках» 
(зрубані дерева біля якоїсь хати) [524, с. 161-162].
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На різних етапах весільного обряду наречену символізувала також 
сосна як вічнозелений символ життя: Ой сосонка влітку і зиму зелена, а 
в п’ятницю дівчина була весела. А в суботу русую косу чесала, а в неділю 
до шлюбу ішла, плакала [308, с. 138]; Ой до двору, дружечки, до двору, 
нахиляйте сосонку до долу, та принесемо до дому, тай поставимо на 
столі...; іншій варіант:  До двору, дружечки, до двору, ламайте сосонку 
до долу. Зелена сосна – не гнеться... [78, с. 139-140].

Головна мета учасників весільного обряду – допомогти молодим че-– допомогти молодим че-допомогти молодим че- молодим че-молодим че-
рез символічне вмирання перейти в інший стан – жінки та чоловіка, які 
утворили сім’ю. Пишна й зелена сосна – це молода безтурботна дівчина; 
дерево нахиляють до землі, ламають, і це символізує переродження ді- нахиляють до землі, ламають, і це символізує переродження ді- ді-
вчини. Символом переходу в інший стан через вмирання в контексті 
обряду був образ палаючої сосни: Горіла сосна, палала, під нев дівчина 
стояла. Під нев дівчина стояла, русую косу чесала. Ой коси, коси ви мої, 
довго служили ви мені. Більше служить не будете… [330, с. 49].

Після запрошення гостей, коли дівчина з дружками обійшла все село, 
повертаючись до дому, вона ламала паличку (ціпок), з якою ходила, і 
кидала її на дах (через хату). Ця дія була символом готовності до змін у 
житті, до відродження. В цій ситуації дружки співали: Рости, сосно, 
вгору, ми йдемо додому, до нової хати, де рідная мати, де 
кубки повненьки, братики ридненьки [78, с. 140].

У дискурсі родинних і календарних обрядів підтверджується 
органічний зв’язок людини й рослини: в обряді народження дитини 
прославляють повитуху: Ой коли б я знала, коли б я видала, хто в 
мене бабусею буде, посадила б її та в садочку у себе пахучою 
та м’яточкою [504, с. 64]. Вишня та черешня відрізняються великою 
кількістю квітів та плодів і тому символізують місце, де народжується 
або знаходиться дитина: Ой під вишнею, під черешнею – там Па-
лажка сина вродила... [493, с. 38]; Наша кумонька, наша голу-
бонька, в вишнях була, наша кумонька, наша голубонька сина 
привела...[493, с. 53].

Після пологів породіллю обливали водою з пахучими травами; її 
живіт перев’язували матками  – жіночими стеблинами коноплі  
[92, с. 192].

Повитуха виготовляла квітки (своєрідні букетики: взимку це були 
пучечки з колосків хлібних рослин, а в іншу пору року – з барвінку, 
васильків та калини), що символізували здоров’я і щастя новонародженої 
дитини. Квітки роздавалися всім присутнім за гроші для породіллі. 
Першу пару квітів повитуха давала матері, щоб діточок було двоє, 
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потім – кожній кумі й кожному кумові, при цьому співали: А тим 
часом приїхали брики і привезли бабусеньці квітки: одбирає і складає, 
все по єдній на тарелку виймає. Починає від духовного, не лишає ані 
жодного, приймає, частує, квіточками всіх дарує. – Панове гості, та 
си погадайте, за квітки хоть по грошу дайте, смирненько, хорошенько, 
шоби було бабусеньці веселенько! [493, с. 71]; Кума кумі дає дитину: 
«Люляй, люляй, мій любий сину». – Цілує, пістує, золотими квітоньками 
дарує [493, с. 75].

Крім квітки, баба-повитуха після обіду на хрестинах роздавала й так 
званий виноград – варені яблука або грушки [92, с. 193]. Виноград – 
символ плодючості, який не завжди був у селянській родині, тим більше, 
щоб його роздавати; тому варені яблука і груші у будь-яку пору року 
як символічні плоди з таким же значенням використовувались замість 
нього.

У ритуалі зливки, тобто миття рук повитухи й породіллі, баба прино-
сила непочатої води, яку вона до сходу сонця набирала з трьох криниць 
або з річки, потім у ночви (довгаста посудина з розширеними доверху 
стінками для хатнього вжитку: виготовлення тіста, прання білизни, 
купання і т. ін. [82, с. 793]) клала навхрест калину, гвоздику, овес, 
любисток, руту, барвінок та інші рослини, ставила ночви серед 
хати, і породілля тричі зливала цю воду на руки бабі, примовляючи: «Ти 
мені, бабуню, очищала душу, а я тобі очищаю руки» [92, с. 194].

У першу купіль новонародженої дитини клали освячені лікарські 
трави та квіти, тобто свячене зілля, гілочку свяченої  верби. Крім цьо- свяченої  верби. Крім цьо-свяченої  верби. Крім цьо-  верби. Крім цьо-верби. Крім цьо-
го, хлопчику у купіль клали висушені на сонці дубові листочки, що 
символізували чоловічу силу, а дівчинці – листочки й кетяг калини, щоб 
вона була гарна.

Мати іноді сипала у воду мак, щоб у дівчини було хлопців, як маку, а 
у сина щоб був прибуток у господарстві, як макового зерна [505, с. 58].

Під час ритуалу пострижини, який відбувався через рік після на-
родження дитини, баба або хресний батько вперше підрізали волосся 
(вистригали хрест на голові). Дитину садили на в’язку конопель або 
на кожух, стригли, а потім «частину волосся хлопчика закопували під 
грушею, щоб був кучерявий, дівчинки – під вербою, щоб були довгі 
коси» [56, с. 296].

Квіти й молоде деревце вишеньки були символами дівочого життя 
у батьківському домі, як у садочку: Ти била у батенька, як роженька 
в городеньку, як вишенька в садоньку... [467, с. 338]; А вам, рідний 
тату, подяку складаю, що ви мене викохали, як квіточку в гаю... Бо 
сьогодні, дівко, з своїми дружками станеш ти до шлюбу вбраная 
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квітками. Завтра ти не будеш квітками вбиратись, бо будеш ти, дівко, 
молодицьой зватись. А тиї квіточки попливуть з водою; і їх не догнати 
навіть пташиною... [85, с. 128].

У традиційному весільному обряді українців квіти до вінчання 
були символами нареченого й нареченої. Після вінчання молодих 
символізують плоди та плодові дерева, зокрема ягідки та вишеньки. У та- зокрема ягідки та вишеньки. У та-ягідки та вишеньки. У та-. У та-
кий спосіб прогнозували плідність подружньої пари в сімейному житті: 
Першая квітонька – молодая Марисенька... Другая квітонька 
– молодий Івасенько  [467, с. 364]. Інший варіант: Перша квітка 
– то Івашко, друга квітка – то Марися  [504, с. 138]; Райське 
деревце над раєм стояло, квітло,  проквітало, немного зродило. 
Вєнцей не зродило, як дві ягідочки: першая ягідочка – молодий Івасьо, 
другая ягідочка – молода Марися [467, с. 226]; На городі – вишенька, а 
в саду дві, зацвіли хорошенько обидві. На городі зіллє тотоє – хороші 
наші діти обоє [467, с. 238].

У поховальному обряді рослинна символіка представлена у 
голосіннях при зверненні до небіжчика, а також лексемами із 
символічним значенням в акціональних кодах обрядового дискурсу. 
Х. Вовк зазначав, що похоронні звичаї дуже різні на теренах України  
[92, с. 211 ]. У той же час, дослідниками виділяються спільні й стійкі 
традиції щодо поховання неодружених дівчат і парубків. Дівчатам на 
голову накладали вінок із барвінку, прикрашали квітами та стрічками. 
Хлопцеві пришивали до шапки вінок з барвінку [92, с. 212; 62, с. 172].

Крім вінка зі стрічками, голову дівчини прикрашали зеленню та 
квітами. Бабі у труну клали букет із маку, дівчину обсипали квітами 
[277, с. 101].

У голосіннях за дівчатами, парубками, дітьми їх називали квітами, 
молодими деревцями, ягодами: Донечку моя, фіалочко моя, видкиль буду 
тебе вызырать, видкиль буду виглядать? [277, с. 102]; Моя дити-
ночко, ...и моя роза повная, и моя роза червоная, и моя ягода повная, и 
мый цвиточок... [277, с. 100]; – Моя донечко, моя квіточко! Ненадивле-Моя донечко, моя квіточко! Ненадивле-
ная моя коханочко! Коли ж ти до мене прибудеш у гості? [310, с. 28]; 
Моя донечко, моя тополечко, моя донечко, моя маковочко, моя 
донечко, моя рожа повная! [277, с. 99].

Існувала навіть традиція ховати дітей у саду, де ростуть квіти. Це було 
пов’язано з народною вірою у неминуче відродження померлого у будь-
якому образі, зокрема й у рослинному. Якщо в селі не було спільного 
для всіх кладовища, то ховали «в усадьбах в садку». Не було власного 
саду – просилися до сусідів [78, с. 319, 323]. Чоловіка та жінку, їхню 
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зрілість символізували плодові дерева: Моя матинко, моя вышенько 
и моя черешенько... [277, с. 100]; Ой чоловіче мій, чоловіче, а 
коли я тебе побачу? Да чого ти на мене так розгнівався, мій 
чоловіче? Да одкотилося яблучко од яблуньки, да одбилась моя 
дружина од мене [468, с. 230].

Яблуневе дерево в обрядах має різні значення. Символіку яблука у 
слов’янських народних піснях, услід за О. Потебнею, досліджують і 
сучасні науковці [512]. Плодючість дерева стала підґрунтям для розви-512]. Плодючість дерева стала підґрунтям для розви-]. Плодючість дерева стала підґрунтям для розви-
нення символічного значення дівчини, жінки, їхньої родючості, краси, 
здоров’я та любові.

У весільному обряді яблуко – це, перш за все, еротичний символ, 
потім – це символ нареченої, кохання та спокуси (останнє символічне 
значення пов’язане, очевидно, з біблійним міфом про гріхопадіння 
Адама та Єви): По тим боці ставу кличе павич паву, пливи, пли-
ви, моя павочко, дам я тобі срібне яблучко. Через тоє срібне 
яблучко потеряла дивуванъячко [379, с. 136-137].

Яблуня згадується при виготовленні гільця, короваю, і в цих обрядо-
діях плоди та гілля є символами еротизму та плодючості як жінки, так і 
чоловіка: Прехороше наше гілечко, кругом нього в’ється квіточ-
ка, в середині дикі яблучки, біля нього паняночки [308, с. 104]; 
На яблуні гилля висить, чорнявая коровай місить, а русява заглядає, чи 
хороше вимішає? [308, с. 124].

Символічного значення набували і дії: подавати, кидати або котити 
яблуко означало згоду на кохання: Ой прийшов він до хати, зволять 
йому сісти, дають йому на тарілки три яблучки їсти  [308, 
с.  227].

Аналогічне значення має нахиляння деревця; при цьому молода 
дівчина асоціювалася з його верхівкою: Не клынъ яблунина золотая 
верховина, полюбила та дивчина молодого челядина, сама соби 
здивувалась, що съ хорошим повинчаласъ [379, с. 137].

Дівчина на весіллі, під час ритуалу прощання з матір’ю, часто пла-, під час ритуалу прощання з матір’ю, часто пла- під час ритуалу прощання з матір’ю, часто пла-
кала і, порівнюючи себе з деревами, говорила про таке: якщо на місці 
прощання виросте яблуня,то дерево буде символізувати гарне життя у 
шлюбі; береза – терпиме, а от осика – символ найгіршого, що може 
випасти на долю молодої жінки [350, с. 21].

Символіку яблуні на весіллі у різних слов’янських народів описав 
М. Сумцов [432, с. 141-142].

Культ пошанування померлих простежується у забороні до Спаса 
їсти яблука та груші, особливо це стосувалося матерів, у яких помирали 
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діти. За народними віруваннями християнської доби, коли на тому світі в 
День Преображення Господнього роздаватимуть усім померлим яблука, 
то тим, чиї матері або батьки не дотримувались заборони, скажуть: «А 
вам немає: ваші яблука (груші) ще до Спаса з’їли ваші матері (батьки)» 
[214, с. 88]. Тут яблуко набуває символічного значення безсмертя.

О. Потебня згадував лужичан та їхню пісню про дівчину, яка перетво-та їхню пісню про дівчину, яка перетво-їхню пісню про дівчину, яка перетво-
рилась у дерево за невтішний плач після смерті свого милого [350, с. 28].

Залишилася традиція набивати підстилку та подушку для мерця 
стружками (раніше у подушку клали солому або її набивали васильками). 
Насипати ж подушку чимось м’яким, особливо пір’ям, заборонялося 
[92, с. 213]. Очевидно, це обумовлено вірою в те, що пташине пір’я або 
щось легке може сприяти поверненню мерця. У фольклорних текстах 
птахи завжди символізували тих, хто пішов з життя, бо були посеред- життя, бо були посеред-життя, бо були посеред-, бо були посеред- були посеред-
никами між раєм (вирієм) і землею, саме через них «спілкувалися» з 
померлими [78, с. 319].

Дівчат у труні «уквітчували квітами», а діти часто грали «у мер- квітами», а діти часто грали «у мер-квітами», а діти часто грали «у мер-
ця», але матері таку гру суворо забороняли. Грали і молоді дівчата: 
найсміливіша лягала на землю, складала руки, закривала очі. Її квітчали 
польовими квітами або просто бур’яном і голосили над нею [78, с. 321].

Збереглася традиція встеляти дорогу, по якій іде похоронна процесія, 
квітами. Раніше двоє або четверо дітей несли кошики з квітами і зелен-
ню, де були гілочки ялини, стебла барвінку як символи вічного життя, і 
кидали рослини на дорогу від самого дому до могили [62, с. 174].

Описуючи символіку калини, О. Потебня звернув увагу, що у 
весільному обряді це дерево набуло значення дівочого кохання, яке 
після вінчання і покривання молодої треба поховати: «Перед порогом 
могила. А в тій могилі калина. Спустили гілечки до долу: час 
вам дівочки до дому» . Коли калина в’яне або чорніє, за спостережен-
нями дослідника, вона стає символом втрати дівоцтва, а також смерті та 
печалі [350, с. 46-47].

У голосіннях над дівчиною або парубком частим було протиставлення 
червоної калини як символу кохання й весілля та чорної могили: Ми бу-
дем братика під руки випроводжати! У якою дороженьку? Чи 
до чистого поля? Чи до синього моря? Чи до червоної калини? 
Чи до чорної могили? [544, с. 14].

Є аналогічний текст з проханням до померлого сина повернутися: 
...Выдкиля ж мыни тебе вызыраты, выдкыля ж тебе выгля-
даты? Чы с-пид червонойи калыны, чи с-пид чорнойи могылы? 
[277, с. 99].
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Калину як символ роду, членів якого об’єднувала спільна кров, завж- членів якого об’єднувала спільна кров, завж-членів якого об’єднувала спільна кров, завж- якого об’єднувала спільна кров, завж-якого об’єднувала спільна кров, завж-го об’єднувала спільна кров, завж-об’єднувала спільна кров, завж-вала спільна кров, завж-спільна кров, завж-
ди садили на могилах: кетяги цієї рослини за кольором асоціювалися з 
кров’ю: Ой поїхав милий у дорогу, та покинув милу нездорову; 
поки милий приїхав із  Гилу, а вже його милу нарядили, червоною 
китайкою руки покрили, а із кедрини труну зробили, високую могилу 
насипали, червону калину посадили... [78, с. 322].

Традиційно на могилі чоловіка садили дерева чоловічого роду: клен 
чи явір; у головах жінки – калину.

4.4.3. Трансформація символічного значення калини

Образ калини у мовній картині світу українців – особливий. Симво- у мовній картині світу українців – особливий. Симво-
лічне значення цієї рослини має широку палітру відтінків, і це, в свою 
чергу, є підставою для того, щоб розглянути багатозначність символіки 
калини й за межами обрядового дискурсу. У фольклорі, художній літера-
турі, мистецтві даний образ представлено цілим спектром символічних 
значень. Щоб описати багатющу символіку, яка утворилася в результаті 
нашарувань і має вигляд ієрархічної системи, а також реконструювати  
певні етапи розвитку символічної семантики лексеми «калина», до ана-
лізу треба залучити лінгвістичні дані про мовну картину світу слов’ян, 
праукраїнців, їхню міфологію, обрядовість, вірування, фольклорні тек-
сти, дані про гідроніми, топоніми, антропоніми тощо.

Калину здавна вважали священною, символом неперервності життя 
роду українців. Існує повір’я: якщо вирізати з калини сопілку, то в сім’ї 
з’явиться продовжувач роду – син. Чому саме калиною прикрашали 
гільце (вільце) молодої, весільний коровай, оселю? Чому саме вона ста-
ла суто народним символом і у картині світу українців займає почесне 
місце? Автори «Словника символів культури України» вважають, що 
«це зумовлено багатьма чинниками: кольором цвіту, плодів, формою, 
лікувальними властивостями, світоглядом і традиціями наших предків» 
[406, с. 109].

О. Потебня першим із багатьох символічних значень калини виділяє 
наступне: ця рослина – символ дівоцтва, краси та любові; лексема ка-
лина має постійні епітети «ясная», «красная», «жаркая», «червонная», 
що зближує її значення з поняттям вогню. Дослідник переконаний, що 
етимологічно назва калина  пов’язана з дієсловом «калить, раскалять», 
отже, червона калина – символ молодої дівчини [351, с. 29].

Тексти весільних обрядових пісень яскраво ілюструють саме таке 
символічне значення: … – Як же ті не жаль, моя матінонько, молодую 
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замуж дати, молоду, як ягоду, червону, як калину, ненавчену розуму? 
[467, с. 258]; …Червона калинонько, пригинайся з долу, молода Мари-
сенько, вибирайся з дому [467, с. 340].

Калина символізувала молоду й гарну дівчину, поки вона залишалася 
у батьківському домі: По садочку ходила, цвіт калини ломила. Та й на 
голову клала, мамуні си питала. Мамуню рідненькая, чи буду я такая? 
Чи буду я такая, як цвіт-калина цяя? – Ой будеш, доню, будеш, доки й у 
мене будеш. А як підеш від мене, спаде красонька з тебе… [330, с. 50].

Червона калина, що не цвіла, була символом дівчини у нещасливому 
коханні: Калино-малино, чого в лузі стоїш, чого в лузі стоїш та й не 
процвітаєш? – А я в лузі стою та й стояти буду, любила козака, повік 
не забуду [308, с. 306].

Винятком вважаємо текст обрядової пісні, де калина одцвіла, на ній 
навіть вже були плоди, але рослина залишилася символом незаміжньої 
дівчини (щодо символіки калини В. Жайворонок зауважив, що «достиглі 
ягоди – то зріла жінка» [161, с. 269]: Обсядуть тебе діти, як калинонь-
ку квіти [86, с. 550]): Цнілася (скніла, ниділа) калинонька довго в лузі 
стояти: – Вже мене подобрали луговиї водоньки, вже мене обдзьобали 
лісовиї пташоньки, ягідки мні обдзьобали, галузки мні обламали. Цні-
лася Марисенька у свого батенька: – Видай же мнє, батенько, з тої 
неволеньки, з людської обмовоньки… Великії обмовляют, а малюські їм 
помагают… Приїхав Івасенько зо своїм друженьком: – Возьму тебе, 
Марисенько, з тої великої неволеньки, з людської обмовоньки… Бо я тебе 
давно любив… [467, с. 269].

Калина, яку ламала сама дівчина, символізувала її готовність і ба-
жання вийти заміж: Ой у лузі калина стояла, ту калину дівчина ламала. 
Ту калину дівчина ламала, вона всіх парубків чарувала… [308, с. 307].

Калина, яку ламав або рубав парубок чи староста, в контексті ве-
сільного обряду мала символічне значення дівчини перед шлюбом  
(пор. у В. Жайворонка: «зламана калина – покинута жінка» [161, с. 269]; 
у О. Потебні: «ходити по калину, брати її та ламати означає видавати 
заміж або брати за себе, тобто брати заміж» [351, с. 28]): Ой січена 
калинонька, січеная, а вже наша Марусенька звінчаная… [245, с. 127]; 
Помалу над’їжджайте, двору нам не копайте, калини нам не ломіте, 
Марусі нам не беріте. Ви нам двір скопаєте, калину зламаєте, і Марисю 
нам візьмете… [467, с. 296]; Ой попід лісок битая доріженька, тудою 
ішов Василько молоденький. Стала калина йому шлях заступати, вийняв 
шабельку, став калину рубати, стала калина до нього промовляти: Не 
рубай мене гострою шабелькою, обгорни мене шовковой китайкою… 
[330, с. 45]; Од бору до бору стеженька битая… Коло той стеженьки 
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калина саженая. Старостонька виїжджає, коником виграває, шабе-
ленькой вивіяє, калиноньку стинає… [467, с. 265].

Навіть коли вже молоду після шлюбу везли до свекра та свекрухи, 
її символом була калина: …Червона калинонько, пригинайся з долу, мо-
лода Марисенько, вибирайся з дому [467, с. 340]; Ой ви, коники сиві, чи 
чуєтеся в силі? Попід гору крутую веземо молодую, червону, як калину, 
солодку, як малину, до комори скриню, а до хати господиню [330, с. 23].

Червоний колір калини у весільньому обряді набував символічного 
значення дівочої цноти, яку підтверджував, як правило, ритуал комори: 
Цвіт калиноньку ломить, сон головоньку клонить. Підіте, постеліте, 
спатоньки положіте [330, с. 24]; Темного лугу калина, чесного роду ди-
тина, з чесного двору вийшла та в чесний й увійшла… [330, с. 24]; У лузі 
калина весь луг закрасила, доброго батька дитина весь рід взвеселила…  
[467, с. 370]; Та спасіба тобі, сваточку, …за твою червону калину, за 
твою чесну дитину… [467, с. 370]; Під калиною спала, на калину ножки 
клала да калину торкнула, калина капнула на мою білу пелену, на мою 
веселу голову, на моє біле лице, наробила родові величє [467, с. 371].

В. Жайворонок перш за все виділяє у калини символічне значення, 
що зумовлене червоним кольором ягід, – і це значення сонця, вогню та 
всього червоного; «оскільки українці люблять червону барву,  взагалі 
червона калина фігурує як символ краси, радості» [161, с. 269].

Краса у давні часи асоціювалася, перш за все, зі світлом взагалі й, 
зокрема, сонячним та місячним сяйвом, світлою зорею. О. Потебня пи-
сав, що«красный», «красивый» споріднені з сонячним світлом; а також 
існує паралель між постійними епітетами зорі (ясная) і дівчини (красная) 
[351, с. 25]. Тексти колядок та щедрівок гарно ілюструють такі значен-
ня не тільки стосовно жінки, а й інших членів сім’ї : …Чи є в дому пан 
господар? Я ж бо знаю, що є вдома… На нім поясок щирозлотий, в тім 
пояску калитонька, в калитоньці дев’ят гривен, десятая золотая. Як 
не даси нам тої золотої, украдемо у вас красну панну… [467, с. 122]; …
Ясний місяц – то господар… Ясна зоря – його жона… Ясни зірки – єго 
дітки… [467, с. 120]; …Не хмароньки летіли, – три  роєньки летіли. 
Найперші пали на калиноньці, другі сіли на пасіченьці, треті сіли на 
ялиноньці. Що в пасіченьці – господареві, на калиноньці – господиноньці, 
на ялиноньці – єго доненьці… [467, с. 123]; – У мене батенько – ясний мі-
сяченько… – У мене матінонька – ясная зоронька… – У мене братенько 
– яснеє соненько… – У мене сестронька – ясная звіздонька [467, с. 128].

Етимологічно назва калина походить від kalъ, що означає «мокра 
земля, болото, драговина, грязь»; ця назва зумовлена вологолюбністю 
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калини і її поширенням у болотистих місцях. М. Фасмер етимологію 
виводить з праслов’янської форми kaliti – «гартувати, розжарювати, бо 
червоні плоди за кольором подібні до розпеченого заліза» [152, с. 350].

Автори навчального посібника «Етимологія української мови» не по-
годжуються з тим, що слово «калина» похідне від kalъ («мокра земля, бо-
лото, драговина») і з тим, що ця назва зумовлена вологолюбністю калини 
та її поширенням у болотистих місцях. Подібна етимологія, зауважують 
автори, суперечить народному розумінню сутності калини. Вони вважа-
ють, посилаючись на гіпотезу А. Брюкнера, що «калина» етимологічно 
пов’язана тільки з kaliti «гартувати, розжарювати», і це зумовлено ко-kaliti «гартувати, розжарювати», і це зумовлено ко- «гартувати, розжарювати», і це зумовлено ко-
льором плодів. Автори посібника впевнені, що стародавні корені кал- і 
кел- пов’язані з вогнем (порівняйте: окалина, раскаленный). Вогонь 
у слов’ян був однією з первісних матерій, яка, поєднавшись з водою, 
утворила все живе на землі [156, с. 108].

Оскільки калина полюбляла вологі, низинні місця, ця рослина могла 
сприйматися українцями як символ світового дерева, життя взагалі: Ой 
як не було ще ні Землі, ні Неба, а що й було тільки лиш Синєє Море, а 
посеред моря Золотая Іва. – Радуйся!... А посеред моря Всесвятеє дре-
во… [310, с. 4].

Вологолюбність рослини була підставою для того, щоб калина, як 
і вода, стала символом жіночого начала, що підтверджено текстами.
Покриваючи молоду, свахи співали: Я ж тебе, сестронько, покриваю, 
щастям-долею наділяю. Щоб була здорова, як вода, щоб була багата, 
як земля, щоб була весела, як весна… [342, с. 38]; Гуляй-гуляй, щуко-
рибонько, в холодній воді на дні, бо як тебе риболов пійме, то з тебе 
луску здійме. Гуляй, гуляй, молода дівчино, пока в свойого батенька…  
[342, с. 83]. …Моя водиця дорога – дорожча меду і вина [342, с. 164]; – 
так говорила дівчина про свою честь і цноту.

Прадавнє уявлення, що лежить в основі символічного значення кали-
ни з язичницьких часів, таке: вічне життя в природі залежить від родю-
чості землі, у людей – від здоров’я, плодючості жінки. М. Костомаров 
писав: «Вода виражає пасивну першопочаткову матерію жіночої сутнос-
ті, з якою, завдяки плодотворному дотику сутності чоловічої, виникли всі 
речі... Це – пасивна жіноча сутність, пробуджена до плодючості вогнем 
– світлом» [225, с. 42].

Вогонь і вода розглядались у слов’ян як антиподи. Залізо, гартуючи, 
розігрівали на вогні й опускали у воду. Очевидно, за подібністю кольору, 
функцій, якостей калина почала сприйматися як загартована, міцна, дужа 
(червоні кетяги – це вогонь + вода, волога). Люди помітили, що ягоди 



305

калини були сильніші за мороз, що символізував смерть. Навіть у лютий 
холод вони вражали своїм кольором. Тому не випадково калину широко 
використовували як надійний засіб від застуди, і вона перетворилася в 
символ здоров’я, а значить, і краси, дівочої вроди. Згадаймо про те, що 
дівчата в давнину прикладали до обличчя кетяги калини, бо вірили, що 
перейде до них здоров’я і краса цієї рослини: Червона калина віконце 
заслонила… Пішла Маруся сама, пригнула, наламала, до личенька при-
кладала…  А дівчина, як калина, личком рум’яна... [87, с. 59].

Відомим було таке материнське побажання: Будь, доню, і ти черво-
ною та здоровою калиною, незайманою та чистою до вінця! [235, с. 36].

Появі такого символічного значення сприяв колір ягід, який асоцію-
вався з кров’ю. Стійке словосполучення кров з молоком означало міцне 
здоров’я людини. Красивою і гарною вважалась тільки здорова дівчина, 
яка могла народжувати здорових дітей: Дівчина до вінця – як калина, 
личком рум’яна, червона та здорова [342, с. 32].

Жінка дарувала життя, і народження дитини у дохристиянські часи 
вважалося  священним таїнством, символом вічного життя, що йде по 
колу. За даними В. Колесова, слово «колено» в Давній Русі мало значення 
«потомство» [209, с. 21-22]. Потомство можна розглядати як вічне іс-потомство» [209, с. 21-22]. Потомство можна розглядати як вічне іс-» [209, с. 21-22]. Потомство можна розглядати як вічне іс-[209, с. 21-22]. Потомство можна розглядати як вічне іс-209, с. 21-22]. Потомство можна розглядати як вічне іс-]. Потомство можна розглядати як вічне іс-. Потомство можна розглядати як вічне іс-
нування роду, пов’язаного однією кров’ю (пор. рос. кровное родство). 
Кров вважається суттю життя, тому що вона поєднує в цільну органічну 
систему роду, народу усю послідовність поколінь і до того ж містить 
головні ознаки двох батьківських іпостасей.

В. Жайворонок  констатує: «Калина – символ здорової повносилої 
жінки взагалі». Щоб дитина була здорова, баба на хрестинах роздавала 
всім присутнім пучечки калини. Ягоди калини додавалися й у воду в 
ритуалі «зливки», коли повитуха й породілля зливали воду одна одній 
на руки, щоб очистити себе від пролитої крові під час пологів [161,  
с. 269, 247]. Вода переймала цілющу силу цих ягід, а сила і здоров’я були 
потрібні жінці для годування дитини.

Калиною прикрашали весільне гільце, яке серед інших символічних 
значень мало значення нев’янучего дерева життя: Та де ж теє гілечко 
вирубали? Усі гори та долини виходили, зелененький барвіночок ви-
топтали, червоную калину виламали та зробили гілечко з ялини та з 
червоної калини [86, с. 131].

У світогляді предків існувала паралель між родючістю дерева і жінки: 
Райське деревце над раєм стояло, квітло, проквітало, немного зродило. 
Вєнцей не зродило, як дві ягідочки: перша ягідочка – молодий Івасьо, 
друга ягідочка – молода Марися [467, с. 226]. В Україні існували звичаї 
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«залякування» неродючих дерев, які, вірогідно, є дохристиянськими й 
глибоко народними. На Святий вечір або на Новий рік господар ішов у 
сад із сокирою і погрожував неродючому дереву, що зрубає, якщо на-
ступного року воно не вродить.

Калиною оздоблювали і весільний коровай, який був символом но-
воствореної сім’ї. На весілля пекли і «каленик» – хліб з калиновими 
ягодами, і «калач» – обрядовий весільний хліб у формі магічного кола: 
Короваю-гаю, я тебе вбираю у калинові квіти, щоб любилися діти… 
[86, с. 223].

З образом калини, що зів’яла, пов’язується у народному світогляді 
кохання, якому зрадили, і туга за коханим або коханою: Ой у лузі калина, 
у лузі, чогось моя головонька в тузі. Ой у лузі калина зів’яла, всім козакам 
переміна стала, тільки тому нема переміни, що поїхав на ніч до дівчи-
ни. – Дівчинонько, зрадонько моя, зрадила-сь мене, молодого, утратив 
я коня вороного, стратив я своє сідельце через тебе, дівчинонько-серце 
[467, с. 644].

Схилена над водою або зламана калина символізує сердечний біль 
або шлюб з нелюбом: Червоная калинонька на яр – воду схилилася… 
Там дівчина журилася. Гнися, калино, гнися; ти, Мариньку, не журися… 
[467, с. 281].

Народну символіку калини широко використовував у своїй творчос-
ті Великий  Кобзар. У поемі «Катерина» цей кущ також був символом 
жіночого смутку й журби: ...Катерина – слізоньки втирає, ...Візьме від-
ра, опівночі піде за водою, ...Прийде до криниці, стане собі під калину, 
заспіває Гриця [510, с. 14].

З калиною пов’язані й глибокі філософські народнопоетичні символи, 
такі, як калиновий міст, калинова сопілка, калинова колиска. Б. Ажнюк, 
описуючи мовні явища як етнокультурну цілісність, зауважив: «Калина 
– символ розквіту, міст – символ життя, що з’єднує два береги: молодість 
і старість (ширше: народження і смерть). Перший берег вже за спиною, 
попереду другий берег, і зворотнього шляху вже немає» [3, с. 41].

Насправді, в реальному житті ніхто з калинових прутиків і не думав 
будувати міст. Сполука «калиновий міст» – це символічний образ, який в  
уявленнях прадавніх українців включав різні поняття, як зазначав Б. Аж-
нюк, мав три часові плани: ретроспективу, перспективу і цю мить. У ве-мав три часові плани: ретроспективу, перспективу і цю мить. У ве-в три часові плани: ретроспективу, перспективу і цю мить. У ве- три часові плани: ретроспективу, перспективу і цю мить. У ве- У ве-
сільному обряді калина  – символ піку людського життя в теперішньому 
часі. У філософському підтексті образу є поцінування життя у хвили-у хвили- хвили-
ну розквіту і ностальгія за тим, що минає [3, с. 41]: Запрягайте воли 
сірі, коні воронії, доганяйте літа мої, літа молодії! Ой догнали літа 
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мої на калиновім мості. Гей, верніться, літа мої,до мене хоч в гості  
[466, с. 47]. Аналогічна символіка є типовою для козацьких пісень: Ле-
тит орел понад морем на високій високості, плаче козак старесенький 
по своїй молодості: – Ой літа ж мої молодиї, а где ся ви поділи, чи ви в 
луги, чи в байраки прич від мене полинули? [467, с. 649].

Калиновий міст у весільних піснях є символом переходу до ново-є символом переходу до ново-переходу до ново-
го заміжнього життя. Для дівчини це був завжди важкий перехід, що 
передбачав її символічне відродження у іншому стані, бо вона «їхала в 
чужую сторіночку до чоловіка, до свекорка, як чужого батенька»: Хоть 
он добрий, добровільний, та не так, як мій рідний: у мого батенька 
всюди гори, та гуляти доволі, а у свекорка та всюди рівно, та гуляти 
не вільно [467, с. 166].

Після вінчання, коли одружені поверталися у дім молодої, її не могла 
вже впізнати навіть рідна мати: Вийди, мамо, із хати своє дитя пізнава-
ти, своє дитя пізнавати, ой ци ружа, ци калина, ой ци се твоя дитина. 
Ой ні ружа, ні калина, ні це се моя дитина [87, с. 248].

Про неможливість повернутися у стан безтурботного життя після 
весілля свідчить символічне значення калинового мосту, по якому мож-
на рухатися в один бік: – Гнися, не ломися, калиновий мосте з тонкої 
трості. – Хотя я зігнуся,таки я не зломлюся, тут буде їхати пишнеє 
весіллє, пишнеє весіллє, статечний староста. – Гнися, не ломися, ка-лє, пишнеє весіллє, статечний староста. – Гнися, не ломися, ка-є, пишнеє весіллє, статечний староста. – Гнися, не ломися, ка-, пишнеє весіллє, статечний староста. – Гнися, не ломися, ка-Гнися, не ломися, ка-, ка- ка-
линовий мосте з тонкої трості. – Хотя я зігнуся, таки я не зломлюся, 
таки переїде пишнеє весіллє, пишнеє весіллє, статечний староста  
[467, с. 224].

Символіка калинової сопілки, яку подає В. Жайворонок, така: калина 
виросла на місці братовбивства. Чумаки проходили повз неї, один із 
них зробив з калинової гілки сопілку, почав грати, і вона розповіла про 
сумну подію, свідком якої була. Сопілка привела чумаків у родину за-
гиблого і викрила брата-вбивцю [161, с. 568]. Символіка цього мотиву 
зустрічається у козацькій пісні: У місті у Новгородці п’ют мед-вино 
молодці, нема межи ними козака-запорожця. Їде козак-запорожець, 
склонив головоньку коньові на гривоньку: – Чогось мені, браття, на 
серденьку нудно: серця не взвеселю, головоньки не взведу, – либонь, я 
убив свого миленького, свого миленького – брата рідненького. Їдьмо ж, 
браття, долом-долиною, найдем, браття, луженьки з калиною, і в тих 
лугах козацькоє тіло… [467, с. 645].

Давньою в українців вважається традиція садити в головах померлого 
калину, і, на перший погляд, цей кущ серед інших символічних значень 
набував значення суму та жалю. Але ця рослина не була символом смер-
ті. Навпаки, посаджена в головах калина символізувала продовження 
життя в родині, світлу пам’ять і неперервність роду [406, с. 110].
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Традиційно калину садили на могилах жінок, у чоловіків – явір. 
Тексти народних пісень свідчать і про стійку віру щодо «чоловічих» 
та «жіночих» рослин, а також про розширення традиції: Стоїть явір 
над водою, та вже ж похилився, єще козак молоденький, та вже ж 
зажурився. Зелененький явороньку, чого ж похилився? Молоденький 
козаченьку, чого ж зажурився? – Ой як мні не хилитися, – вода корінь 
миє. – Як же мні не журитися, – коли серце ниє? Оріхово сіделечко і 
кінь вороненький, ой поїхав в Московщину козак молоденький. Ой по-
їхав в Московщину да там і загинув, казав собі висипати високу могилу, 
казав собі посадити в головоньках калину. Будуть пташки прилітати, 
калиноньку їсти, будуть мні приносити од родоньку вісти [467, с. 648].

В руслі цих народних традицій вживає символ калини і Т. Шевченко 
у поемі «Катерина»: «Хто заплаче наді мною, як рідна дитина? Хто по-
садить на могилі червону калину?» [510, с. 28].

А от рядки з вірша Т. Шевченка «Думка»: «...Коли ж згинув чорнобри-
вий – то й я погибаю. Тоді неси мою душу туди, де мій милий; Червоною 
калиною постав на могилі. ...І квіткою, й калиною цвісти над ним буду» 
[510, с. 22].

Значення символу «калинова колиска», на нашу думку, пов’язане з 
тим, що віти, листя, ягоди, корінь калини – все відганяло недугу, обо-
жнювалося, перетворювалося в символ здоров’я. Отже, в результаті кон-
тагіозної магії колиска мала б передати дитині життєву силу й енергію 
рослини (пор. з рос. закалённый – фізично загартований, міцний, дужий).

В українських словниках [161; 406;469] символіка калини пред-[161; 406;469] символіка калини пред-161; 406;469] символіка калини пред-] символіка калини пред- символіка калини пред-
ставлена дуже широко, зокрема згадується, що калина є національним 
символом українського народу і «у деяких народних піснях у калині 
можна вбачати образ самої України з її непростою історичною долею» 
[161, с. 270].

Це зумовлено тим, що червона калина стала символом України для 
козацтва. На початку ХХ ст. пісня «Ой у лузі червона калина похилила-
ся» була гімном січових стрільців: Ой, у лузі червона калина похилилася, 
чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піді-
ймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо! [466, с. 6].

Павло Тичина, продовжуючи традицію, у вірші «Слово» написав 
про Україну: То ж цвілась калина, червоніла, достигала, Всьому світу 
заявляла: я – країна Україна – на горі калина [445, с. 407].

Багатюща народна символіка калини надихали майстрів слова на роз-
ширення символічного значення у своїх поетичних творах. Наприклад, 
Дмитро Білоус рідну українську мову визначає як «диво калинове»:

Ти постаєш в ясній обнові,
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Як пісня линеш, рідне слово.
Ти наше диво калинове – 
кохана материнська мово!
У згаданій вище поезії Павло Тичина з притаманною йому патетикою 

стверджував:
А Вкраїни ж мова – мов те сонце дзвін котюче,
Мов те золото котюче, вся і давність,
і обнова – українська мова [445, с. 407].
Отже, символ калини в лінгвоментальності українців зберігає і свою 

найдавнішу суть, і всі попередні значення, тому він є універсальним і 
унікальним. Зібраний матеріал дозволяє говорити про трансформації у 
символічному значенні лексеми калина, точніше, про еволюцію у зна-
ченні цього символу. Схематично це має вигляд ієрархічної системи, 
яка була результатом того, що кожне наступне покоління і кожна тери-
торіальна єдність на вже існуючі символічні значення накладали нове 
розуміння, що призводило до розширення символіки калини: 

Калина – це символ:

6. співучої української мови

5. України

4. здоров’я, дівочої вроди

3. жіночого начала, плодючості, символ жіночої долі у 
заміжньому житті, смутку, жалю

2. світового дерева

1. сонця, вогню, вічного коловороту життя

4.4.4. Символічне значення вінка та гільця

Символіка вінка сягає корінням у давній Єгипет, Грецію та Рим. Цей 
обов’язковий атрибут весілля відомий усім європейцям. Вінок переда-
вався від дівчини дівчині, бо вірили: якщо жінка залишить його собі, у 
неї буде боліти голова. Цей символ залишився з язичницьких часів і був 
запозичений церквою для вінчання в кінці 3-го ст.. Слов’яни вили вінки 
на весняні й літні свята, щоб перейняти здатність землі до запліднення, 
а після свят ці вінки розривалися й розкидалися на полях: такою сим-
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волічною дією повертали землі її плодючість і демонстрували вічний 
коловорот життєдайної енергії.

Весільні вінки плели з рути, рожі, розмарину. Вінок – символ 
дівоцтва, іноді й заміжньої жінки, але ця символіка пізніша. У давнину 
весільний вінок символізував сонце або німб на сонці. У слов’ян весілля 
пов’язано з культом сонця, а вінок котили по столу, що символізувало 
рух сонця. Вінку поклонялися, вірили, що він знає майбутнє  
[432, с. 68-75].

Вінок – багатозначний символ у традиційній культурі українців. 
Усім слов’янам відома символічна дія – пускання віночків по воді. Так 
дівчата хотіли дізнатися про своє майбутнє (пор.: «Іди, доле, за водою»). 
У контексті цього ритуалу вінок –  символ самої дівчини [350, с. 78; 82].

Чий же то віночок пливе по воді? У траві серед зелені скачуть олені.
То моєї Марусі віночок пливе, пливе по долю [275, с. 104-105].
Символічне значення вінка – одного з найдавніших предметів як 

у календарних, так і в сімейних обрядах – трансформувалось протя-
гом століть. Найдавнішим вважається символічне значення дівчини 
до заміжжя (пор.: «якщо молода не була дівчиною чи виходила заміж 
вдруге, вінок не виготовляли» [245, с. 110]). Стійке символічне значення 
дівчина-квітка іноді розширювалось і означало заміжню жінку, але 
типовим, зафіксованим у текстах обрядових пісень залишається перше 
значення: Бо сьогодні, дівко, з своїми дружками станеш ти до 
шлюбу вбраная квітками. Завтра ти не будеш квітками вби-
ратись, бо будеш ти, дівко, молодицьой зватись [85, с. 128].

Стосовно календарних обрядів, то молодиці, які втратили свій дівочий 
вінок, не брали участі в купальських ігрищах. Але, як розповідають, в 
Україні в давнину старі жінки у своїх дворах, окремо від усіх, палили 
собі солому та стрибали через неї. Потім вони збирали той попел і 
зберігали його для особливих домашніх потреб [275, с. 103-104].

Ніч на Купала для українців мала велике значення. Дівчата збирали у 
полі всяке зілля, вили з нього віночки й ворожили на свого милого. Роби-
ли це так: йшли в ліс і одну з дівчат, яку називали Купайло, садили там у 
неглибоку яму, зав’язували їй очі і давали в руки віночки зі свіжого й су-
хого зілля. Інші дівчата ходили кругом неї і співали пісні. Якщо дівчина 
отримувала від Купайла вінок зі свіжого зілля, то це символізувало її 
щасливе життя у парі; якщо діставався сухий вінок, то це означало, що 
дівчина буде нещаслива. Кого з дівчат Купайло піймає, та дівчина того 
року не вийде заміж [315, с. 53].
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Готуючись до купальських ігрищ, дівчата робили собі великі вінки 
з різних польових та городніх квітів. Там, де парубки допускалися до 
ігрищ, вони вили собі вінки з жита. Перестрибнувши через вогонь, 
дівчата бігли купатися і пірнали так, щоб вінок з голови поплив за водою. 
Потім дивилися: куди попливе – з того боку й старости прийдуть. Пере- – з того боку й старости прийдуть. Пере- з того боку й старости прийдуть. Пере-
стрибування через вогонь надавало вінкам особливої магічної сили: вони 
допомагали від гарячки (огневиці): такі вінки підкладали хворому під 
спину. Купальські вінки до сходу сонця вішали як оберіг під стріхою або 
клали на городах на капустяні голови. Вважали, що вінки з жита здатні 
знімати головний біль [275, с. 104].

Купальські ворожіння в українців з вінками мали свою символічну 
семантику: апотропеїчну або оберегову, продукуючу та цілющу, а також 
дівчата прогнозували своє весілля і навіть смерть [394].

На весіллі наречена уподібнювалася сонцю, отже, й віночок на її 
голові до ритуалу покривання символізував сонячний німб і її дівоцтво. 
За часів християнства до виготовлення вінків для молодих долучалася 
вже сама Богоматір. Значення життєдайної сили сонячного світла, яку 
хотіла перейняти молодь, вінок набував у календарних святах весняного 
циклу [432, с. 74-75]. На Зеленому тижні, в ніч на Івана Купала, коли, 
за народними віруваннями, з-під землі виходила всяка «нечиста сила», 
дівчата не знімали з голови вінків, а їхню захисну силу підсилювали 
часник, полинь і любисток [96, с. 490].

Дуже давня символіка вінка захована у так званій «троїцькій забаві», 
що зветься кумованням, і яка, за даними М. Максимовича, у другій по-у другій по-
ловині ХІХ ст. була майже забута в Україні. До цього ритуалу завивалися 
троїцькі вінки на березах або плелися вінки з березових гілок, перевитих 
квітами. Кумування – суто жіночий ритуал, під час якого співали пісні: 
Перед нашими воротами вились, завивались два голубчики, 
два сизенькії, а я в луг пійду, я вінок зав’ю; пригощалися, і яєчня 
була обов’язковою ритуальною стравою [275, с. 66]. У наведеному 
описі ритуалу кумування є тільки окремі уламки прадавнього значення 
вінка. Символіку гілок і квітів, що завивалися, вдалося реконструювати 
В. Проппу. У результаті зіставлення й аналізу різних етнографічних 
даних дослідник зробив висновок, що кумування – це ритуальне тво- зробив висновок, що кумування – це ритуальне тво-, що кумування – це ритуальне тво-– це ритуальне тво-це ритуальне тво-
рення жіночого товариства. Під час цього ритуалу в давні часи плели 
один вінок, який по черзі одягала кожна дівчина або молодиця. Крізь 
цей вінок (інші варіанти: крізь гілки живої берези; під гілками берези, 
що зв’язували зверху) жінки цілувалися, хоча М. Максимович писав, 
що учнем гімназії він не раз спостерігав, як кумались жінки, але не міг 
пригадати, «чи було там цілування через березові вінки...» [275, с. 66].
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Цілуючись у такий спосіб, жінки долучалися до рослинної сили землі 
та до її родючості. Така ритуальна дія прогнозувала й готувала їх до 
материнства. У цьому проявлялась солідарність жінок, укріплювалось 
жіноче начало. Сакральність моменту, коли, за народними віруваннями, 
жінки отримували від землі здатність народжувати, примножували її 
та ділилися між собою, категорично забороняла присутність чоловіків 
[358, с. 151-155].

У весільному обряді молода не брала участі ні у плетінні вінків, ні у 
виготовленні гільця і, тим більше, короваю, тому що, по-перше, її воз-
величували й уподібнювали то сонцю, то княгині (пор.: покотила кня-
гиня вінонько...); по-друге, вона, як лімінальна особа, вже віддалялась 
від гурту дівчат. Ритуал плетіння вінка для нареченої називається дівич-
вечір (або вінкоплетини). За традицією вінок виготовляли дівчата 
– дружки з боку нареченої. Але жінки, які при цьму були присутні, 
також підходили до столу, щоб і собі вплести до віночка «два листочка 
барвінку» [92, с. 238].

Дівич-вечір, коли плели вінки, виготовляли гільце як обов’язковий 
атрибут традиційного українського весілля, прикрашали гілками та кві-
тами коровай, по-різному називався у різних регіонах: вінок, головиця 
(на Одещині), гільце,вільце,деревце (в Західній Україні).

Тексти пісень донесли різні варіанти виготовлення віночка для 
нареченої, що свідчить про суттєві трансформації в межах обряду. 
Віночок могла плести сестра: – Кому, сестронько, вінонько плетеш? – 
Тобі, Марисенько, на посаженько [467, с. 184].

Молода не просила дівчат – їй заборонялося розмовляти – від її імені 
співали дружки: – Та дружечки ви мої, звийте віночок тепер мені, бо я 
завтра часу не матиму: буду до шлюбу збиратись [86, с. 114].

Плетіння віночка могло бути  обов’язком подруг :Ой попе, попе 
Гордію, не дзвони рано в неділю, та задзвони раненько в суботу, перебий 
дівчатам роботу, нехай не шиють, не прядуть, нехай Марусі вінця  
в‘ють [86, с. 114].

Віночок міг бути подарунком: – Ходи, Марисьо, з нами, дамо віночка з 
перлами [467, с. 180]; Їхали бояре горою, кликали Гапочку з собою: – Іди, 
іди, Гапочко, із нами, дамо тобі веночок з орлами... [86, с. 115].

Вірили, що віночок посилався нареченій небесними силами, і тоді він 
падав з неба: В неділю рано впав вінок з неба із самого шовку, а ми узяли 
та й наложили Ганночці на головку [86, с. 121].

Варіанти, коли дівчина сама плела собі віночок, купуючи для нього 
барвінок на ринку, або наречений дарував їй готовий вінок, ілюструють 
стан речей, який побутував на теренах України в кінці XIX ст.: Ходит 
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Ганцуня по городечку, як біла лебедонька, ріже собі барвінок, плете собі 
вінок – на свою головоньку… [467, с. 183]; Вінку мій, вінку, хрещатий 
барвінку, купувала-м тя в ринку, замикала-м тя в скринку, тепер тебе 
рушу, – заплакати мушу [467, с. 183]; – Не журися, Марусенько, був я 
вчера ві Львові, купив я вінок готовий, біліший від паперу, тонійший 
від камеру, що від вітру не усихає, від сонця не зів ‘яне, від морозу не 
змерзає [467, с. 184]; Ой, винче ж мій, винче, хрещатий барвинче, я-ж 
тебе полывала, и в скрыни замыкала, тепер тебе рушу, заплакати мушу 
[1, с. 380]; Ой, подывыся, мій і батеньку, на мене. Не сходила я такого 
винця у тебе! Купыв мени мій миленький ви Львови за сто золотих и за 
четыре червоных [1, с. 380].

Традиційно дівочі вінки плелися з живих квітів – «до лиця», від лихо-
го ока та від нечистої сили. У суботу в домі нареченої після благосло-
вення Бога, Пречистої Матері, батьків дівчини та інших гостей дівчата 
– подруги нареченої – починали плести вінки «з хрещатого барвінку» 
(хрещатий, рідше хрещастий тому, що форма листя, квітки у рос-
лини нагадують хрест [82, с. 1572]). Супроводжувалось вінкоплетіння 
різними піснями:

А з руточкы дви квиточкы, благословы, Боже, отець, мати, своєму 
дытяти винок увывати! …Ой зажурывся статечный старостонька, 
с чого мы будем в субботу винкы выты, за що мы будем мид-горивку 
пыты?

Ой, е у дружечкы вишневый садочок, у тим садочку кресчатый 
барвиночок: с того мы будем в субботу винкы выты, а за тое будем 
мид-горивку пыты [1, с. 379-380].

Молодиці й «покритки» не мали права накладати вінок, це забороня-
лося не тільки в українців, а й у всіх слов’ян. Паперові вінки дівчата не 
носили, їх купували як шлюбні. Дуже давно «в старій Україні» черниці 
православних монастирів робили вінки з паперових та воскових квітів і 
продавали їх на київських базарах. Ті вінки були мистецьким витвором, 
і перед шлюбом дівчата вибирали собі «київський вінок» теж «до лиця» 
[95, с. 490].

В одному із сучасних етнографічних нарисів є дані, що вінок для 
нареченої у давнину робився з воску і туди додавалося пір’я. Пізніше 
вінок виготовлявся з парафіну, тканини й паперу, а згодом його вже роби- виготовлявся з парафіну, тканини й паперу, а згодом його вже роби-виготовлявся з парафіну, тканини й паперу, а згодом його вже роби-
ли з паперових квітів. У деяких регіонах на заході України ще й сьогодні 
поширеним є барвінковий обряд, коли жінки шиють вінки для молодих 
з барвінку [330, с. 12].
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М. Сумцов описав традицію вінкоплетіння у різних народів і наголо-
сив, що у слов’ян вінки в’ють на весняні й літні свята, на весілля, навів 
легенду про походження вінка з пір’я пави [432, с. 68-75].

Пір’я, можливо, додавалося тому, що вінок символізував дівоцтво, з 
яким назавжди прощалася наречена. Прощання асоціювалося зі смертю 
у стані безтурботної дівчини у батьківському домі, з переходом до жит- до жит-до жит-
тя заміжньої жінки в сім’ї чоловіка. Птахи у міфологічних віруваннях 
слов’ян з’єднували цей світ з потойбіччям, отже, віночок з пір’ям був 
у той же час і символом частини життя, що минало, тобто «вмирало», 
і пташине пір’я мало б понести його у вирій. На дівич-вечорі, дійсно, 
співали жалісливих пісень: Летять, летять голубочки, у вирій 
летючі,  несуть моє дівування, на крилах несучи. Станьте, 
станьте, голубочки, станьте на часок, лишіть мені хоч го-
лубничок, нехай я погуляю хоч годочок [245, с. 110]; Ой надлетіли 
гуси-лебеді на наш двір, тай нанесли розмай-зіллячко нам на стіл. Ой що 
ж ми будем з того зіллячка робити? Просить Ганнуся, щоб їй віночок 
увити. Ой куди ж ви, сірі гуси, полинете? Куди ж моє дівування за- Ой куди ж ви, сірі гуси, полинете? Куди ж моє дівування за-Ой куди ж ви, сірі гуси, полинете? Куди ж моє дівування за-
берете? Полинемо, сірі гуси, в чисте поле, не вернеться дівування вже 
ніколи [330, с. 12-13].

В українському весільному обряді майже нічого не залиши-
лося спільного з поховальним обрядом, на відміну від російського 
традиційного весілля, де збережені голосіння. Але в текстах де-не-де 
є уламки того, що весільний обряд для дівчини асоціювався зі смертю, 
нехай і символічною: Завтра ти не будеш квітками вбиратись, 
бо будеш ти, дівко, молодицьой зватись. А тиї квіточки по-
пливуть з водою, і їх не догнати навіть пташиною... [85, с. 128].

Річка в міфології предків була межею між світами: через неї померлі 
переправлялися на той світ.

У весільному обряді в деяких регіонах, зокрема й на Одещині, за-
лишився ритуал запрошення  на вінок.  У суботу під вечір молода з 
дружками ходила по селу і запрошувала подруг на вінок. Запрошували 
тільки дівчат. Молода та її дружки були у віночках із зелені зі стрічками; 
так само ходили по селу і запрошували на весілля [245, с. 103; 109].

У Волинській області в кінці XX ст. молода за декілька днів до 
весілля одягала вінок зі стрічками і разом з найближчими подружками 
йшла запрошувати на коровай, на весілля і дівчат на вінки. Їй співали: 
Як сонечко з-за гори сіяє, так наша молода ся вбирає... Вона, 
мов з калини білий квіт, на ній вінок сяє на весь світ. Сонечко 
нам ясно засвітило, молодую поблагословило [235, с. 26].
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Молодий ішов запрошувати гостей із дружбою, і у них на шапках на 
лівому боці були пришиті віночки з барвінку, а у молодого вінок з барвін-
ку був ще й у позолоті, що символізувало місячне сяйво, бо сам молодий 
ототожнювався з місяцем. Перед тим, як молодому йти запрошувати го-Перед тим, як молодому йти запрошувати го-
стей, іноді виконувався такий ритуал: його мати, тримаючи над головою 
тарілку з двома віночками з барвінку для молодого і молодої, підходила 
до столу. Тричі кланялась і передавала першому старості тарілку,  який 
ставив її на стіл. Тарілка з віночками над головою матері символізувала 
небесні світила – місяць та сонце, які уособлювали чоловіка і жінку як 
сімейну пару на небі за аналогією із сім’єю на землі.

Потім свашки від імені молодого, який стояв біля столу, співали: – 
Ой приступіть, мамо, до столу, поклоніться та віночку тому. 
Староста  подавав матері вінок і від імені молодого просив у неї про- подавав матері вінок і від імені молодого просив у неї про-подавав матері вінок і від імені молодого просив у неї про-
бачення та благословення. Вінок у цій ситуації набував символічного 
значення нареченого. Мати цілувала вінок «навхрест у чотирьох місцях», 
потім цілувала сина і говорила: «Тобі все я прощаю і нехай тебе Бог 
прощає!» Те ж саме виконував і батько. Коли батьки благословляли сина, 
свашки співали: Вже поблагословили віночки зі злота, то нехай 
ся втішить ще його молода.

Після цього ритуалу другий вінок для молодої староста клав на шапку 
молодого, – вінок символізував сонячний німб; і той у супроводі дружбів 
та світилок ніс його своїй нареченій. Світилки закладали віночок на го-
лову молодої, і вона з двома дружками йшла запрошувати своїх гостей, 
а молодий із дружбом – своїх [235, с. 27-28].

Коли випікався коровай, дівчата плели з барвінку вінок на коровай, 
який символізував і сонце, і молоду, а потім плели вінки нареченій і собі. 
Дівчатам співали пісні, і вони самі співали під час роботи про наречену, 
яку напередодні весілля символізували вже не квіти, а зелена «сосонка», 
потім сосна горіла, і це було символом вмирання нареченої у стані неза- стані неза-
міжньої дівчини: Зиму-літо була сосонка зелена, ще в п’ятницю 
була дівчина весела... А в неділю йшла до шлюбойку плакала... 
Горіла сосна, палала, і під нею дівка стояла... Горіла сосна, як 
тріска, тепер ти, Галю, невістка [110, с. 149-151].

На дівич-вечорі дозволялося бути не тільки дівчатам, а й дорослим 
дівкам, молодицям, жінкам; з чоловіків могли бути батько, дідусь, рідні 
брати та хресний батько.

Вінок і для нареченої, і для нареченого називали барвінковим, бо 
вічнозелений барвінок, по-перше, навіть під снігом залишається свіжим, 
а враховуючи, що весілля справляли восени або на початку зими, це мало 
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значення. По-друге, ця квітка набула стійкого символічного значення 
першого кохання та шлюбу. Як символ життя і безсмертя барвінок, як і 
калину, садили на могилах [161, с. 27].

Гуцули розрізняли два сорти барвінкової квітки: з одних квітів роби-
лися весільні вінки, з інших – вінки для мерців. Зрозуміло, що для вінка 
нареченої використовувся тільки певний сорт барвінку як символ вічного 
кохання. Квіти у віночку іноді мастили медом, сюди ж додавали кілька 
головок часнику, який виконував захисну функцію; на щастя й благо-у функцію; на щастя й благо- функцію; на щастя й благо-ю; на щастя й благо-; на щастя й благо-й благо-
получчя у вінок вкладали декілька срібних монет. Х. Вовк зауважив, що 
звичай плести вінки існував в Україні з доісторичних часів, і у XVIІ ст. 
традиція була стійкою та різноманітною. Дослідник описав збережений 
у бойків ритуал збирання барвінку на весільний вінок. Слід зауважити, 
що з давніх-давен до сьогодні у садочку біля хати, в якій підростали 
дівчата, висівали барвінок. У виняткових випадках, коли цієї квітки не 
було біля хати, сваха з дружками та з музиками йшли у садок до сусідів. 
Завжди брали хліб і горілку. З садом віталися, як з антропоморфною 
істотою, запитували дозволу рвати квіти: барвінок для віночка, часник, 
щоб його оздобити, васильки, щоб уквітчати косу нареченої. Набравши 
квітів, садочку висловлювали подяку. Квіти розкладали на столі на ска-
тертину, клали хліб, з яким ходили у садочок, у хліб встромляли ніж, 
чіпляли замок, а до ножа прив’язували нитку чи мотузку з двох кінців і 
запрошували всіх присутніх прив’язати по пучечку барвінку у цей вінок 
[92, с. 239].

Етнографи звертають увагу на регіональні особливості виготовлення 
вінків до весілля. На Одещині після того, як зібрали барвінок, сідали в 
хаті молодої за стіл, в’язали букетики, а з них уже плели вінок. Перед 
молодою на столі клали хліб і сіль, їй розплітали косу і співали: Ой 
де ж це ти,  товаришко,  походила,  що то свою голівоньку 
забілила. Ой ходила, товаришко, у вишневий садок, припав мою 
голівоньку біленький цвіток... [245, с. 109].

Іноді в’язали ще й барвінковий вінок, який одягали молодій через 
плече, і саме цей вінок був символом дівочої незайманості. Барвінок, 
що залишався після виготовлення букетиків і вінків, розкидали по хаті. 
На дівич-вечорі молода прощалася з дівуванням, а також з рідними та 
подругами. Символічною була перша дія: вона дарувала матері букетик 
з барвінку і говорила: «Мали дівку – нате квітку». Дія повторювалась 
для всіх присутніх. В одному із сіл на Одещині під час цього ритуалу 
співали жалісливих пісень, у яких збережено звертання до матері, якій 
дочка докоряє: Даєш мене, мамо, до чужих людей, то дай мені 
соловейка, щоб мене будив... [245, с. 110].
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У цьому вбачаємо уламки матріархального устрою суспільства, бо 
звертань до батька в аналогічних контекстах набагато більше: Даєш, 
мене, мій батенько, саму од себе, остається рута-м’ята уся 
в тебе...  [86, с. 77]; А мій батенько, мій рідненький, я іду від 
тебе, зістаєся моє зілленько в городци у тебе... [467, с. 185].

У деякий регіонах України барвінковий ритуал був важливішим за 
коровайний, подекуди ці ритуали існували паралельно або домінував ри-и ці ритуали існували паралельно або домінував ри-ці ритуали існували паралельно або домінував ри- ритуали існували паралельно або домінував ри-итуали існували паралельно або домінував ри-
туал випікання короваю. Як зазначають дослідники, барвінок іноді навіть 
порівнювався з тістом: Короваєве тісто не влізло си в  місто, 
зацвіло, як барвінок. Стелися, барвінку, у ліску, родися, пше-
нице, на піску... [62, с. 135].

Ті, кого запрошували на вінок, звалися поплетниці. Готовий вінок 
вони клали на два буханці хліба, що лежали на столі, – ця символічна дія 
означала довге життя у подружжя.

Зважаючи на те, що протягом дівич-вечора плели вінки, прикрашали 
коровай і завивали гільце, ці полісемантичні предмети з розгалуженою 
системою символічних значень об’єднувало те, що вони символізували 
новостворену сім’ю, домашнє вогнище, гніздо для щасливого подруж-
нього життя:  Да тепер же в нас дa дівич-вечір. Рано, рано! Да дівич-
вечір хороше ізряжен, да не так ізряжен, як обсажен; у три стіни 
каменниї, четвертая золотая, а на тій стіні терем, а на теремочку 
маківочка, а на маківочці ластівочка да звила гніздечко з чорного шовку, 
да вивела дітки-однолітки: первое дитятко – молодий Василько, а друге 
– молода Марусенька [467, с. 187].

Весільне деревце, що в різних регіонах називали райське деревце, 
гільце і гилце (гілечко), вільце і вилце (вілечко і вилечко), різка, 
сосонка, дівування, прикрашали,  квітчали, завивали. У домі молодого 
це робили неодружені друзі нареченого, і ритуал називався головиця 
[245, с. 112].

Зафіксовані й інші лексеми на позначення цього ритуалу: дружини, 
молодечий вечір, заграванки, чоботоносини, заручини, пироги, 
дружчини і т. д. [62, с. 144]. У кінці XX ст. активізувалися етнолінг-XX ст. активізувалися етнолінг- ст. активізувалися етнолінг-
вістичні дослідження регіональних особливостей обрядової лексики, 
зокрема й гільця. [272].

Традиційно весільне деревце виготовляли в молодого і у молодої. 
Іноді – тільки в молодої, куди запрошували молодого з боярами. За- – тільки в молодої, куди запрошували молодого з боярами. За-тільки в молодої, куди запрошували молодого з боярами. За-
звичай для гільця брали гілку соснову. Пояснення просте: традиційно 
весілля справляли в кінці польових робіт, збору врожаю, тобто восени чи 
зимою. В цю пору року зеленими, начебто живими, були тільки хвойні 
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дерева, що росли на всій території України. Коли ж весілля відбувалося 
весною чи в літку, гільце робилося з гілок інших дерев.

Дослідники звернули увагу на такі деталі при виготовленні 
гільця: його завивали заміжні жінки, і в цій ситуації гільце набувало 
символічного значення сімейного гнізда. Таке ж значення мало гільце, 
коли на Одещині в деяких селах його виготовляли лише у молодої, а 
завивали наречений і наречена, прикрашаючи квітками-хустинками, 
вишитими, зазвичай, червоними нитками. Дружки співали: Благослови, 
Боже, отець і мать тоже, [Івана] й [Марію] гілечко звивати 
[245, с. 119]. На Луганщині одне з назв гільця – теремок, що свідчить 
про гільце як символ домашнього вогнища.

Жінки прикрашали гільце вівсом, пір’ям, стрічкам, кольорови-
ми папірцями; влітку чи весною – ягодами, гілочками калини, 
вишні, яблуні,квітами.Іноді тільки молода, як майбутня господиня 
новоствореної сім’ї, яка має дбати, щоб у хаті завжди було гарно й за-
тишно, закріплювала зверху на гільце квітку: пучок жита, калини і кіль-
кох інших квіточок. Отже, одна із символічних значень гільця – прообраз 
майбутньої сім’ї, багатої та щасливої: Наше гілечко рясне всьому 
роду прекрасне: по краях – ягідочки, всередині – васильочки 
[245, с. 118]. Ягідочки символізували молодого і молоду, васильочки – 
їхніх діточок.

Дослідники розходяться у поглядах щодо визнання синонімічного 
символічного значення між вінком та гільцем. За даними одних, вінок 
і гільце не змішувались у текстах пісень [1, с. 380]. Інші, зокрема М. 
Костомаров, були переконані, що гільце, безперечно, мало символічне 
значення шлюбного вінка [224, с. 996].

Синонімічне значення вінка  і гільця,  що символізували молоду, 
підтверджується назвами дерев жіночого роду, з яких вилося-зави- дерев жіночого роду, з яких вилося-зави-дерев жіночого роду, з яких вилося-зави-
валося (вінки теж вили!) гільце: сосна ,  ялина , а в текстах пісень це 
ще й верба  і калина: Ой до бору, дружечки, до бору, рубайте сосну 
здорову, трощіте її дрібніше, щоб вона горіла ясніще. Ой привеземо 
сосну із Києва та й до Канева. Та й поставимо сосну й у Києві та й на 
камені [86, с. 122, 124]; Коли б знала, коли б відала, що єлечко буде, то 
б я послала свого милого Юрася да у луг по калину. Та Юрасик пійшов, 
калину найшов сильную червоную: і вітер віє, і сонце гріє, і калина зріє! 
[86, с. 128-129]; Ой летів орло-caд через сад, розпустив пір ‘ячко на 
весь сад. Збірайте, буяри, пір’ячко звисти Микиткові гіллячко. А як ми 
ж Микиткові гільце вили, і шури-бури виходили, червону калиноньку 
виламали, таки своєму Микиткові гільце звили. Гільце-деревце з ялини, 
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ще й з червоної калини, ще й з хрещастого барвінку, ще й з запашного 
васильку [86, с.129]; В чистім полі над криницею, в чистім полі над 
криницею росла верба над водицею. Йа хто цю вербицю зрубає, йа хто 
цю вербицю зрубає, йа той жи тую росу позбирає [86, с. 123]. Роса у 
даному контексті, як і вода, символізує дівчину.

Те, що одне із значень гільця ототожнюється зі значенням вінка як 
символу нареченої, рідше – нареченого, свідчать тексти пісень та окремі 
символічні дії: Выйся, гиленько, гарно, дамо тя межи люди – 
славне гиленько буде! [1, с. 380].

У наведеному контексті гільце, як і саму молоду, віддають межи 
люди,  тобто у нову сім’ю. Коли бояри та дружки шукають у лісі 
підходяще деревце, щоб зрубати його для гільця, то співають: О, де тая 
сосна, що у бору взросла, що у бору родылася, NN судилася, 
в бору кохалася, NN досталася... А в нашого гыльця золотіи 
крыльця, як сонечко сяе, од витру вьяне [427, с. 301].

Були випадки, коли гільце несли в хату молодого, потім ішли з ним 
до молодої. Перед тим, як внести гільце до хати, співали: А в бору 
сосонка зросла,  спустила гилля до долу. . .  Старосто, пани 
старосто! – Ради... слухаю – Благословить у сей дом покрасу 
внести! [427, с. 303].

Одне із символічних значень короваю – новостворена молода сім’я. 
Гільце встромляли в коровай або інший хліб і ставили на стіл. Якщо 
виготовлялися два гільця, то їх обидва встромляли в коровай як симво-
ли нареченого та нареченої: Вси луги-бережечки выходылы, всю 
рожу-калиноньку выломылы, поки своїй Маруси гильце звылы 
[546, с. 245]; Вси луги,бережечки выходылы, всю рожу, калиноньку вы-
ломылы, поки свому Ивасеви гильце звылы [546, с. 254].

У традиційному українському весіллі був ритуал викупу молодої. 
За аналогією, старший боярин з боку молодого викупав її гільце. Йому 
співали: Боярину-серце, викупи собі гільце. Як не викупиш – про-
дамо, тобі сраму завдамо [245, с. 119].

Зрубана калина чи інше дерево, зламана гілка, потоптані квіти в 
контексті весільного обряду мають стійке символічне значення молодої 
перед або після вінчання: Їхали бояри через бір рубати деревце, 
а все клін...  – Іграйте, скрипоньки, різвенько, кланяйся, Марисенько, 
низенько, а вже твоє вінчаннє близенько [467, с. 273]; Ой по-пид лисом 
бытая дориженька; а серед лису рублена керныченька. Ой туда йихав 
Ивасе з буярами; ему калына дорогу заступыла. Выйняв шабельку, став 
калыну рубати... [546, с. 265]; Сичена калинонька, сиченая – уже наша 
Марися звинченая [546, с. 261].
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Так само і гільце із символічним значенням нареченої руйнувалося в 
її хаті старшим боярином і дружками, представниками молодого: з гільця 
зривали усі прикраси і викидали на горище, а на столі ставили гільце, 
що принесли від молодого. Воно символізувало нареченого і домінуючу 
роль чоловіка у майбутній сім’ї [276, с. 103].

Сучасні етнографи зафіксували наступні символічні дії з гільцем 
після весілля: його розламували, роздавали дружкам, закидали на горище 
або на дах хати, прив’язували до верхівки яблуні тощо [330, с. 14]. Деякі 
з цих акціональних символів схожі з діями, що виконували з віночком, 
зокрема, дарували одній із подруг. Аналогія між значенням віночка і 
гільця, що символізували наречену, закарбована у пісні: Плела Лю-
бочка виночки з щирої рути, з барвіночку, то покотила через 
дорогу у вишневий садочок. Ой привикай, виночку, у вишневому 
садочку. Ой, як я буду привикати у чужої матюнки [420, с. 189]. 
Коли гільце прив’язували до верхівки яблуні, залишаючи у садочку біля 
батьківської хати, то воно набувало символічного значення плідності 
молодої, що підсилювалась гарним плодовим деревом.

4.5. Птахи і пов’язана з ними символіка

У міфологічній свідомості одним із архетипних символів був символ 
Світового дерева, з якого й почалося життя на землі. Невід’ємним сим-
волом початку були й птахи на цьому дереві. Про це в різних варіантах 
співалося в колядках та щедрівках : Ой як не було ще ні Землі, ні Неба, а 
що й було тільки лиш Синєє море, а посед моря Золотая Іва… А посеред 
моря Всесвятеє древо, а на тому древі три синії птиці… Три синії птиці 
та й радоньку радять,та й радоньку радять, як Світ оснувати… Та й 
урнули Птахи в Світові глибини, та й винесли птахи Золотий Камінчик, 
став із того каменю ясен Панич-Сонце… Ще урнули Птахи в Світо-
ві глибини, та й винесли птахи Світел-Срібен Камінь, стала з того 
каменю Світла Панна місяць! Ще урнули Птахи в Світові глибини, та 
й винесли птахи Золотий Пісочок, стали із пісочку Дрібнії Звіздочки! 
Радуйся! Ой радуйся, люде, Світ Божий засвітився! [310, с. 4]. У даному 
контексті синії птиці є символами неба, де у віруваннях людей був рай 
(вирій). У текстах пісень різні птахи мають означення сивий(-а), яке се-
мантично пов’язане зі світлом: сонячним, отже, й небесним [351, с. 28].

Після холодної зими, коли запаси зерна і продуктів у коморі се-
лянина закінчувалися, всі з нетерпінням чекали весну. Її уявляли в 
образі молодої гарної дівчини, як і дівчину, називали «весна красна»: 
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Весна красна… Весна красна, що принесла? Старим бабам по кудельци. 
Молодичкам… Молодичкам по кужилци, а девочкам по веночку, а хлоп-
чикам… А хлопчикам по дудоньци, щоби грали на юлоньци [495, с. 85-86]; 
Весна красна, весна красна – розвивайсь, тепличу, розвивайсь тепличу!  
[495, с. 121]; Весна наша красна, що ти нам принесло…? Принесла вам 
літо, щоб родило жито…  На жито росиця, на дівчат краси… [495, с. 218].

Отже, весну не тільки чекали, її закликали, гукали, заклинали, бо 
українці-землероби добре знали, що «весняний день годує зимовий мі-
сяць»; хлопці й дівчата сподівались на кохання; діти – на ігри на свіжому 
повітрі. У середині лютого, за народним календарем і за старим стилем 
– другого лютого, «зима з літом зустрічається, і літо зиму перемагає», 
але кликання і зустріч весни починалися з появою перших птахів. У ві-
руваннях предків, саме птахи – вісники весни, яку вони приносили на 
крилах з вирію. Дівчата йшли на гірку, співали веснянки і раділи, коли 
бачили, як прилітали журавлі, жайворонки та інші птахи: Чом ти, жай-
воронку, рано з вир’я вилетів: іще по гороньках сніженьки лежали, іще 
по долинах криженьки стояли? – Ой я ті криженьки крильцями розжену, 
ой я тії сніженьки ніжками потопчу… [192, с. 244]; Ой буслойку, голубо-
йку, чом з вирию не виходиш?Чом з вирию не виходиш, нам теплика не 
приносиш? – Ой як же мні виходити, свої нужки морозити? Як по горах 
сніги лежать, а по долах  льоди блищать? Як я нужки поморожу – вам 
тепличка не винесу [495, с. 31-32].

Птахи зв’язували людей не тільки з вирієм, звідки вони приносили 
душі та й самих новонароджених, а й з потойбіччям: вважалося, що душі 
померлих предків, які пробуджуються, як і вся жива природа, весною, 
відвідують живих, дбають про врожай тощо. Такі вірування дійшли у ве-
сільних обрядових піснях та у голосіннях: (на весіллі у побажаннях мо-
лодим): … Грибів торбину, аби молодий шанував свою половину. В зимі 
капустину, аби вам бусьок приніс дитину… [77, с. 85]; Моя матинко, … 
моя зозуленько… Соловеечки будут щебетати, а зозуленьки кувати, а 
я буду їх питати: соловейки мої братики, а зозуленька моя ненька. Ви 
високо летаете, ви далеко буваете, чи ви не бачили моїй матинки, чи не 
передавала вона своїм дитечкам поклона и вирного слова? [277, с. 100].

Бузько, лелека, гайстер, чорногуз – цей птах був одним із найулю-
бленіших в українців, символом добра, благополуччя, поповнення сім’ї. 
Гніздилися птахи у лісах, поблизу річки, озера чи болота, де була їжа. 
Люди й зараз радіють, коли лелека вибирає для гнізда їхню хату або 
дерево. Розумні птахи знають, що люди навіть допомагають зробити 
гніздо і кладуть колесо, щоб лелека приносив гілки. Існує повір’я: якщо 
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скривдити чорногуза, хата згорить. Існують повір’я, легенди, прислів’я 
та приказки про цих птахів [192, с. 296-298].

У веснянках часто згадується бусел як поважний птах: Чом, буслич-
ку… Чом, бусличку, не виходиш, нам літненька не виносиш? Чого маю… 
Чого маю виходити, вам літечка виносити? Що по горах сніги лежать, 
а по долах льоди блищать. Нігде стати, постояти, нігде стати, яйце 
знести [495, с. 265].

Результати власного аналізу свідчать, що є тільки поодинокі приклади 
в обрядових поетичних текстах, де згадується лелека. Характеристи-
ка символічних значень фрагментарно представлена в етнографічних 
текстах С. Килимника, М. Максимовича, О. Афанасьєва; у довідко-
вих виданнях: «Українські символи» (1994); «Українська минувшина» 
(1994); «100 найвідоміших образів української міфології» (2002); «Міфи 
України» (2003); «Українська міфологія» (2005); «Словник-довідник» 
В.  Жайворонка (2006); «Словник символів культури України» (2002).

Яскравим прикладом трансформацій архетипу в образі лелеки у на-
родній свідомості є тексти сучасного українського поета В. Голобородь-
ка, в яких представлена невичерпна багатозначність символіки у назві 
цього птаха. У збірці поезій автора «Українські птахи в українському 
краєвиді», як у голограмі, відбилася майже вся міфологія прадавніх 
слов’ян.

Символічною і важливою була поведінка лелеки для господаря-зем-
лероба, на чиєму подвір’ї він оселявся: ...Господар хати з того часу, як 
ти, біла лелеко, змостила у них на стрісі гніздо, пильно придивляється 
до твоєї поведінки на гнізді: коли ти, біла лелеко, літаєш далеко по 
жабенят для своїх лелеченят: на річку, на озеро, до ставка, на луки, на 
болото – ловиш їх там та приносиш до свого гнізда – тоді усе добре, і 
господар хати упевнений, що весняне замовляння майбутнього урожаю 
буде успішним – урожай буде добрим, голоду взимку не відчуватиметь-
ся... [111, с. 151].

В основу своїх поетичних творів В. Голобородько поклав народні 
вірування і прикмети, символіка яких була  занурена у думки людей 
стосовно повноцінного врожаю зерна, від чого залежало не тільки благо-
получчя, а й життя родини: ...Поміж українців існує повір’я: якщо з ле-
лечого гнізда випаде яйце – ти, біла лелеко, ненароком зіштовхнеш його 
– то перезимуєш і за куряче яйце, тобто голоду не відчуватиметься, 
щоб вижити – кожному  це коштуватиме недорого, як дуже дешевою 
є вартість курячого яйця; коли ж випаде пташеня – ти, біла лелеко, 
викинеш його посушливого літа – то не перезимуєш і за дитя, тобто 
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голод дошкулятиме, щоб вижити, кожному це коштуватиме дуже до-
рого, щоб вижити, кожен віддав би усе своє найдорожче, навіть свою 
дитину, яка кожному є тим, що найдорожче за все  на світі, але й це не 
порятувало від голоду; господар хати, у кого ти, біла лелеко, змостила 
на стрісі гніздо, за допомогою дітей замовляв майбутній урожай на 
ниві, засіяній житом: як ти, біла лелеко, яка розпочинаєш жити у нас – 
у нашому селі, на нашому подвір’ї, – безпечно проживеш до самої осені, 
виведеш лелеченят, вигодуєш їх, щоб так і наша засіяна житом нива 
розвивалася: від початку, посередині і аж до кінця, до самих жнив, щоб 
так і наша засіяна житом нива дала щедрий урожай [111, с. 152-153].

Священність лелек походить ще з доби трипільців ( IV-II тис. до н. е.) 
[405, c. 136]. У той період, як відомо, людина не відділяла себе від приро-5, c. 136]. У той період, як відомо, людина не відділяла себе від приро-, c. 136]. У той період, як відомо, людина не відділяла себе від приро-c. 136]. У той період, як відомо, людина не відділяла себе від приро-. 136]. У той період, як відомо, людина не відділяла себе від приро-. У той період, як відомо, людина не відділяла себе від приро-
ди, а відчувала повне злиття з нею. Поетичний образ лелеки у В. Голобо-
родька є символом такого злиття і того, що люди інстинктивно відчували 
гармонію як по горизонталі, тобто гармонію з природою і землею, так і 
по вертикалі – захоплення величчю Всесвіту, усім сущим на Землі. Навіть 
найдавніше ставлення людей до печі як до святого місця у хаті передається 
автором через образ лелеки: Лелеко, біла лелеко, ...ти твориш загадку про 
рослину за ознакою: ...та, що цвіте цвітом із червоними пелюстками – 
вогник, бузьків огонь: як у людей є свій вогонь, так і у тебе, біла лелеко, 
є свій вогонь, як у людей є піч, так і у тебе є лука, так і у тебе є болото, 
як у людей вогонь знаходиться у печі, а на тому вогні люди готують собі 
їжу: печуть хліб, варять борщ, варять кашу – так і в тебе, біла лелеко, 
вогонь  знаходиться на болоті, де ти розшукуєш собі і своїм лелеченятам 
їжу... [111, с. 121].

Лелека є символом перевтілення духу померлого у новонароджену 
дитину. Ця символіка репрезентує стародавнє уявлення про час, який, як 
вважалося, ішов по колу, що чітко простежується в обрядовому дискурсі: 
Ти твориш загадку про саму себе за ознакою: та, хто відлітає у далекий 
край – вирай восени, та, хто відлітає після Спаса, 19 серпня. ...Відгад-
кою такої загадки – порівняння є не ти сама уся, а людина, що почуває 
себе старою, а через те – чужою у цьому світі, подібно до тебе, біла  
лелеко, що ходиш у полі  після Спаса, на днях збираючись  відлітати у 
далекий край – вирай [111, с. 130-131].

Поняття «вирій» – не книжне, а народне... Очевидно, душі предків 
повинні летіти до себе в рай, у своє постійне місце перебування. В усіх 
народних уявленнях про душі померлих вони виявляються такими, які 
кудись летять. Місце знаходження душ в ірії, звідки прилітають пере-
літні птахи, вплинуло на те, що і самі душі предків ототожнювались із 
птахами [373, с. 264-265].
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Лелека – символ продовження роду. «Саме ці чорно-білі красені 
приносили, за повір’ям,  до оселі немовлят» [406, с. 13]: ...батьки, які 
чекали народження дитини, казали просити тебе, біла лелеко, щоб ти 
принесла їм дитину, сестричку: «Лелеко, біла лелеко-бузьку, принеси нам 
Мариську, та гарненьку, та пухкеньку, не крикливу – спокійненьку!» ...Ти, 
біла лелеко, приносиш немовлят від річки, від озера, від ставка, із луки, 
із болота... [111, c. 150].

Серед синонімічних назв лелеки (бузько, боцян, жабоїд тощо) є за-
позичена лексема «гайстер»: ...подекуди тебе, біла птахо, називають 
німецьким ім’ям, ти – і астер, і гастір, і царист, і гайстер … Але не-
відома нам сьогодні ознака, на підставі якої створені ці загадки-слова, 
ці загадки – твої ніби німецькі імена [111, с. 101].

Є версія про стару німецьку назву «Adebar», яка є похідною від за-Adebar», яка є похідною від за-», яка є похідною від за-
старілого дієслова «bern, bero» (носити, приносити) та іменника «od» 
(«володіння» чи «дихання»), звідси робимо висновок, що лелека називав-
ся або тим, хто приносив дари, або тим, хто приносив дихання – життя 
дітей [522, c. 16].

Володимир Голобородько у своїх текстах, услід за народними віру-
ваннями, подає символічне значення, що закріплене у лексемах жінка 
– земля – птах, які зіставляються і ототожнюються на основі давньої 
ідеї плодючості та родючості: …як чудесне зачаття завершується на-
родженням Христа, як доросла дівчина у свій час обов’язково вийде 
заміж, як ти, біла лелеко, яка розпочинаєш жити у нас – у нашому 
селі, на нашому подвір’ї, ...виведеш лелеченят, вигодуєш їх…, щоб так і 
наша засіяна житом нива розвивалася: від початку, від сівби, коли ти, 
біла лелеко, походила по ниві, ...аж до кінця, до самих жнив, – щоб так 
і наша засіяна житом нива дала щедрий урожай [111, с. 146].

Лелека – символ дівчини, яка збирається заміж, і молодиці, яка щойно 
народила дитину: ...Тебе, біла лелеко, з нетерпінням виглядає з далекого 
краю – вираю дівчина, яка збирається цього року заміж. – Уже напря-
ла на рушники, уже напряла на хусточку, щоб угадати за твоєю, біла 
лелеко, поведінкою, чи вийде вона цього року заміж, чи ні: тебе, біла 
лелеко, бачить дівчина вперше, як ти сидиш у своєму гнізді на стрісі 
хати, – так і дівчина іще сидітиме в дівках цього року; тебе, біла леле-
ко, бачить дівчина вперше, як ти стоїш у своєму гнізді на стрісі хати, 
– так і дівчини справа її заміжжя стоятиме на місці цього року, не про-
суватиметься до весілля; тебе, біла лелеко, бачить дівчина вперше, як 
ти ходиш по подвір’ю, злетівши з гнізда на стрісі хати, – так і парубок 
тільки ходитиме до дівчини... Тебе, біла лелеко, бачить дівчина вперше, 
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як ти летиш із далекого краю-вираю до свого гнізда; так і дівчина ско-
ро вийде заміж, полетить! – Іще цього року восени у неї буде весілля...  
[111, с. 140]; ...Ти, біла лелеко, літаєш далеко: на річку, на озеро, до 
ставка, на луки, на болото – і приносиш до свого гнізда жабенятко, 
яке квакає, а не розмовляє... Так і молодиця, яка має те, що загадується 
водою: річкою, озером, ставком, лукою, болотом – народжує у своїй 
хаті немовлятко, яке тільки квакає, бо іще не розмовляє... [111, с. 149].

З язичницьких ритуалів магічне значення надається випічці в обря-
дах. Одним із календарних ритуалів, що пов’язаний із птахами, було ри-
туальне випікання до сходу сонця «жайворонків» з тіста, яке припадало 
на дев’яте березня за старим стилем (після прийняття християнства це 
свято називається «Сорок святих»). Молодь до сходу сонця виходила на 
горбки або в поле, на город чи в сад і закликала весну і птахів: дівчата 
кликали птахів «чоловічого роду», яких символізували солов’ї та жайво-’ї та жайво-ї та жайво-
ронки, а хлопці – ластівок та зозуль [192, с. 301]. В. Голобородько описав 
символічне випікання «птахів» до прильоту лелек: Лелеко, біла лелеко, 
ми для тебе на Благовіщення, 7 квітня, випікаємо тістечка: голвоту – 
тістечко із зображенням тебе, тістечко із зображенням твоєї ноги, 
борону – тістечко у вигляді борони, серп – тістечко у вигляді серпа. 
Діти показують ці свячені хлібці і промовляють: «Лелеко, біла лелеко, 
на тобі голвоту – дай мені жита копу, на тобі борону – дай мені жита 
сторону, на тобі серпа – дай мені жита снопа!» [111, с. 144].

В Україні ніколи не називали птахів і звірів людськими іме-
нами. Однак для лелек зробили виняток, – зауважують дослідники  
[406, с. 136]: ...Ти так близенько біля нас, людей, мостиш своє гніздо, 
що нам хочеться порозмовляти з тобою, як із людиною, тому ми, по-
бачивши тебе, звертаємося до тебе, називаючи тебе людським ім’ям, 
наче до сільського дядька, доброго сусіда: «Антоне, Антоне, коли тепло 
встановиться?», «...Грицьку, Грицьку, принеси води!», «...Іване, Іване, 
скажи, чи ще довго пасти череду?» – ...так тебе, біла птахо, називають 
іще й людськими іменами [111, с. 117].

С. Килимник висловив припущення стосовно того, що збережене у 
народі шанобливе ставлення до птахів свідчить, що в глибокій давнині 
окремі з них були в наших пращурів тотемами, в яких переселялися  
душі прадідів та духи надприродних сил; які допомагали людям, опіку-
вались житлом, урожаєм, приплодом та здоров’ям усіх членів родини 
[192, с. 298, 302]. Зважаючи на інформацію про бусела, що дійшла до 
наших часів крізь тисячоліття, цей священний птах був саме таким то-
темом для українців.
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\учасників обряду чоловічої статі: Летів сокіл з чужих сторін, приле-
тів же він к соколици, став же він поблизько воріт, став же він питать 
старосту… [467, с. 298]; Соколонько съ саду вылитає. А Васылько съ 
двору выизжае. Соколонько та на вылёти, а Васылько та на выизди, 
соколонько та по галочку, а Васылько по паняночку. Соколонько съ 
соколамы, а Васылько съ буярами [379, с. 160].

Розплітав косу нареченій не тільки брат, а й сам молодий, і цей ритуал 
нагадував підкорення чоловікові: Просилася галонька, просилася чор-
ненька: – Пусти ж мене, соколе, пусти ж мене, ясненький. – А я тебе 
не пущу, пух і піррє розпущу. Додомоньку не пустив, пух і піррє розпус-
тив [212, с. 64]; …Снився мені сон дивнесенький. Що соколи понаїхали, 
чорним шовком двір уснували… Що соколи – то свати твої, йа чорний 
шовк – то до кісоньки… [308, с. 96].

Святкуючи народження дитини, гості, які прибували на хрестини, 
вітали батьків, особливо – матір: Добрая у нас новина, породила мати 
сина, стала сонцим (в іншому варіанті – соколом) називати, у золото 
синочка сповивати… [313, с. 46].

Частотними в обрядах є символічні значення голубів або окремо 
голуба чи голубки (голубиці). Голуби – традиційний символ закоха-
них, вірного кохання або парубка та дівчини: За лісом, за дубравкой 
сидит голуб з голубкой.У голуба золота головка, у голубки позолочена…  
[467, с. 227]; Ой а що то за річечка – голуби купаюця; ой а що то за 
дівчинка – всі в єї влюбляються [495, с. 53]; Ми голубку та й зловили. 
Наоколо обступили: – Ой, голубко, чого тужиш, скажи правду, кого лю-
биш… [495, с. 237]; Як голубиця летіла, злоти перечка тратила; летіла 
она над мостом до миленького невістом… [87, с. 457]; Та над річенькою, 
та над бистренькою стоїт голуб сивий з голубонькою. Та голуб гуде, а 
голубка не знає, ой що голуб голубку кидає… [467, с. 477]; Над річкою, 
над бистренькою – там ходить голуб із голубкою, ой цілуються, ой ми-
луються, а крилечками обгортаються. Ой гдесь ся взяв та сивий орел, 
голуба забив, голубку  лишив. – Голубка сива, чого ти гудеш? – Не буду 
їсти, не буду пити, нема голуба, ні з ким жити [467, с. 520].

На першому етапі весілля, що має назви розвідка, запити, договір, 
відбувалася розмова між старостами з боку молодого та батьками ді-
вчини: 

– Ми чули, що у вас продається голубка, то чи не продасте нам, бо 
ми давно шукаємо пару для нашого сизокрилого голуба.

– Є у нас на продаж голубка. Або: – Є у нас голубка, але ще мала, 
нехай трохи підросте… [245, с. 89].
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Голуб символізує представників чоловічої статі. Означення, що вжи-
ваються з назвою птаха, співвідносяться з віком того, кого позначають. 
Порівняймо контексти пісень, що співали молодому старості і старшому 
за віком: Старосте молоденький, голубе сизенький, виведи нас із хати. 
На вулицю погуляти / Староста старесенький, голубе сивесенький, ви-
веди нас з хати на двір погуляти… [245, с. 141].

Щодо віку представників жіночої статі,  яких символізувала голубка, 
то тут важливим був не вік, а стан: дівчина / заміжня жінка: Ой, чого ти 
зажурилась, голубко сизенька? [161, с. 143]; …А я молоденька, голубка 
сивенька, буду сина годувати [62, с. 109].

Як і більшість інших птахів, голуби літають у вирій, є зв’язуючим 
ланцюжком між людьми та іншими світами: Летять, летять голубо-
чки, у вирій летючи, несуть моє дівування, на крилах несучи. Станьте, 
станьте, голубочки, станьте на часок, лишіть мені хоч голубничок, 
нехай я погуляю хоч годочок [62, с. 110].

Висока частотність лексем голуб / голубка в усній народній творчості 
з позитивними конотаціями у символічному значенні зумовили вживання 
цих назв у звертаннях: Матьонко-голубойко, прибувай в гостинойку… 
[214, с. 140]; – Сьостро, моя сьостро, сивая голубко, як же ти привикла 
на чужини хутко? [214, с. 141]; Братки ж, мої  братки, сиви голубо-
йки, прибудьте до мене да й щогодинойки… [214, с. 142]; Братику род-
нейкий, голубе сивейкий, ой прийди в гостину хоч би й в день однейкий  
[214, с. 142]; Сусідоньки, мої голубоньки, приходіть ви до мене… [308, 
с. 119]; Старосто старесенький, голубе сивесенький, будем тебе про-
сити… [342, с. 22]; Ой ви, дружечки, сивії голубочки… [310, с. 41]; Моя 
Палазуню, моя голубонько! Що я буду робити без тебе?... [495, с. 112]; 
Мамко моя, голубко моя… [310, с. 28]; – Ах, тещенько-голубонько, снився 
ж мні сон дивненький… [467, с. 521].

Люди помітили, що звуки голубів заспокоюють і заколисують, отже, 
птах може мати значення неньки, бабусі або няньки для немовляти. Це 
віддзеркалено у назві птаха з дитячого мовлення – гуля –, а також у ко-
лискових піснях: Ой люлі, люлі, люлі, прилетіли з поля гулі, посідали та й 
на люлі. Стали думать ще й гадати, чим Сашуню годувати. Чи булкою 
із медком, чи кашкою з молочком, чи солодким яблучком [62, с. 115].

Багатозначною є символіка зозулі в обрядовому дискурсі. Вона – 
символ молодої дівчини, яку збираються сватати: Соловій зозуленьку 
піймає, всі її пташатонька жалуют. Івасенько Марисеньку піймає, всі 
її дівчатонька жалуют [467, с. 194], а також дівчини вже засватаної, 
яка сідає на посад: Летять галочки у три рядочки – зозулька попереду; 
ідуть дружечки у три рядочки – Гануня попереду. Усі галочки та й 
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посідали – зозулька на калині; усі дружечки по лавках сіли – Гануня на 
посаді. Усі пташечки защебеталі – зозулька закувала; усі дружечки та 
й заспівали – Гануня заплакала [495, с. 189].

Сива зозуленька символізує заміжню жінку або дівчину, яка заси-
ділася у дівках: А коли там ( у заміжньому житті – О. Я.) зле буде, то 
прибувай, моя доненьку. Перебіжиш поле біленькими ноженьками, пе-
релинеш море білою лебідкою, перекуєш дібровоньку сивою зозулькою 
[467, с. 197]; Сивая зозуленька через ліс летіла, на ясеноньку сіла. Ой 
сіла, сіла, головоньку склонила: – Не маю ж я з ким гніздонько увивати, 
не маю ж я з ким діточок годувати. Обізвався сивий соколонько, на 
яворі сидівши: – Ой не журімося, сива зозуленько, я ті буду найблищий, 
я ті поможу, сива зозуленько, гніздечок увивати, я ті поможу, сива 
зозуленько,діточок годувати… [467, с. 181].

Зозуля має символічне значення віщунки у календарних і сімейних 
обрядах. У календарних вона віщує погоду: Зозуля кує – буде добра пого-
да; Зозуленька кує, бо літечко чує [310, с. 18]; у родинних віщує час, коли 
дівчина вийде заміж: Закувала сива зозуленька з темного ліса та неви-
дного, сіла, упала і закувала в вишневім садочку і черешневім. Вийшла 
до неї молода Марисенька і запитала: – Скажи ти мні, сива зозуленько, 
много я у батенька буду? – Будеш, Марисенько, сей день до вечора. – 
Бодай ти, зозуленько, сім літ не кувала, що ти мні, молоденькій, правди 
не сказала [467, с. 198]; а на весіллі – застерігає молоду, віщує правду: 
…Зозуленька у вікно пала, як упала, закувала: – Не слухай, Євуненько! 
Не дайся на підмовоньку, бо я увесь світ злітала, золотих гір не видала, 
шовкових трав не топтала, мідяних рік не пивала, в виноградних садах 
не бувала. Всюди гори кам’яниї, травоньки зелениї, річеньки водяниї, 
садоньки вишневиї [467, с. 330]; – Ой кувала зозуленька, кувала, коли 
молодая пара вінці закладала… – Ой кувала зозуленька, кувала, кувала, 
щоби знала молодая, із ким шлюб цей брала [235, с. 70].

В Україні заведено: тому, хто вперше почує кування, питати, скільки 
він проживе. В українській народній поезії, на відміну від західно-
європейської, зозуля є злою віщункою [72, с. 363-365]. В обрядовому 
дискурсі зозуля – символ нещасливої жінки: Зозуля кує жалобненько… 
[467, с. 67]. У сирітській пісні на весіллі від імені нареченої співають: Ти, 
зозуле, ти, зозуле, ти, зозуле сива, а ти їдна, а я друга в світі нещаслива. 
А ти того нещаслива – по полі літаєш, а я того нещаслива – батенька 
не маю… [310, с. 270]; голосок зозулі «оглушає», символізуючи плач 
дівчини або жінки: …По тобі матка плаче, як зозуля кує в вишневім 
садочку при кленовім листочку [467, с. 196].
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У Карпатському регіоні є фольклорний варіант легенди, в якій гово-
риться, що діти не слухали своєї матері. Не витримавши такої неповаги, 
вона залишила їх і перетворилася в зозулю [415, с. 45]. Народні тексти 
донесли символічне значення матері в образі зозулі з позитивними коно-
таціями: Ой летіла стріла з-за синього моря… Кого ж вона вбила? – Вдо-
виного сина. – Немає нікого плакати по ньому. Летять три зозуленьки, 
і всі три рябенькі: одна прилетіла, в головоньках сіла; друга прилетіла, 
край серденька сіла; третя прилетіла та в ніженьках сіла. Що в головках 
сіла – то матінка рідна; сіла край серденька – то його миленька; а в 
ніженьках сіла – то його сестриця. Де матінка плаче, там Дунай роз-
лився; де плаче сестриця, там слізок криниця; де плаче миленька – там 
земля сухенька. Ой матінка плаче, поки жити буде; а сестриця плаче, 
поки не забуде; а миленька плаче, поки його бачить… [310, с. 170-171]. 
У голосіннях така ж семантика у матері-зозулі: Моя матинко, … моя зо-
зуленько… Соловеечки будуть щебетаты, а зозуленьки куваты, а я буду 
йихъ пытаты: соловейки мойи, братики, а зозуленька моя ненька, вы 
высоко летаете, вы далеко буваете, чы вы не бачылы моейи матинки, 
чы не передавала вона свойимъ дитечкамъ поклона и вирного слова?... 
Ой матюнко, моя зозуленько… зозулей будешъ летиты, – сады буду 
росхыляты… [277, с. 97, 100]; Як не чути зозуленьки серед зими, так не 
видко матіненьки з-під землі [467, с. 203].

Багатозначність символіки зозулі в обрядовову дискурсі пов’язана з 
жіночими образами матері, дівчини, нареченої, молодої жінки, невістки, 
сестри, з їхньою важкою долею: коли молода жінка, перекинувшись зо-
зулею, прилітає з чужої сторони до рідної хати і починає жалібно кувати, 
її брат звертається до матері: Позволь, матьонко, позволь, рідная, ту зо-
зулю вбити, бо вона кує, жалю завдає, тяжко мені жити [214, с. 217].

Зозуля, символізуючи молоду дівчину перед шлюбом, збирає ро-
дичів на весілля: Зозулька летить, крильцями має, родина прибуває  
[214, с. 185]; – зозуля кує – молода плаче: Усі пташечки на лозах сіли, 
а зозуля на калині, всі пташечки защебетали, а зозуля закувала… Усі 
дівоньки за столом сіли, а княгиня на посазі, всі дівоньки заспівали, 
а Марисенька заплакала [310, с. 50]; Кувала зозуля в темному лісі на 
орісі, за річеньками не чутно, за лозоньками не видно. Плакала Марися 
у свого батенька за столом, тож плаче жалосненько, щоб батенькові 
чутненько, – за музиками не чутно, за боярами не видно [467, с. 327];

 – зозуля-наречена після покривання сідає перед свекрухою, а в кінці 
весільного обряду дякує подругам: Ой приступи, матюнко, до стола, 
подивися на невістку, а чи твоя. Може, раба зозулийка литіла, коло 
твого столика, а сіла? Ой як раба зозулийка, а хай литить, а як твоя 
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нивістойка, а хай сидить [213, с. 85]; Летіла зозуля і сіла на гіллі… 
Дякую, подружки, що були на весіллі. Сиділа зозуля на зеленій гіллі… Ви 
гарно співали мені на весіллі [235, с. 17].

На весіллі зозуля є символом молодої, її нареченого символізує, як 
правило, сокіл: Сокол зозульці щиро говорит: – Ходи, зозулько, в мой 
садочок, в моїм садочку вся вигадочка …Івасьо Марисі щире говорит: 
– Ходи до мого краю і мого батенька… [467, с. 332];  Прилетів со-
колонько: – Вибирайся, зозуленько! Приїхав Волисенько: – Вибирайся, 
Ягусенько… [467, с. 334]; таке ж символічне значення мають і сивий 
сокіл, і сива зозуля: Ей, леть-полеть сивий соколе, звисочка, щоби-сь 
застав сиву зозулю у поточка. – Хотя єї у поточка не застану, то я єї 
по пір’єчках пізнаю… На зозуленци золотиї крилонька. Ей, їдь-поїдь, мо-’єчках пізнаю… На зозуленци золотиї крилонька. Ей, їдь-поїдь, мо-єчках пізнаю… На зозуленци золотиї крилонька. Ей, їдь-поїдь, мо-
лодий Івасеньку, щоби-сь застав молоду Марисеньку у столонька. – Хотя 
єї у столонька не застану, то я єї по віноньку пізнаю… [467, с. 259].

Очевидна в народних поетичних текстах антропоморфність сим-
волічного образу зозулі: Ах, кувала зозуленька в садочку, прикладала 
головоньку к листочку: – Не жаль мні ні на кого, но на того вітронька 
буйного, що з малини росоньку обтрусив, що зозулин голосок оглушив… 
[467, с. 198]; Зозуля кувала, що дітей не мала [467, с. 75].

Найчастотнішим прикметником, що характеризує зозулю-жінку, є 
прикметник «сива». Інші означення пов’язані з місцем перебування цієї 
пташини: Дібрівная зозуля, не куй рано в діброві… [467, с. 94]; – Ей, 
луговая зозуленько, чом ти не линеш до садонька пильновати буйного 
листонька? [467, с. 199].

Тексти весільних пісень в обрядовому дискурсі є багатющим матері-
алом для вивчення символіки птахів. Чоловічі образи, крім сокола, сим-
волізують орли: – Матінко-голубонько, приснився мні сон дивненький: 
що летіло два орлоньки, а третій соколонько… Ой ті два орлоньки – то 
два сватоньки… [467, с. 192]; півень (діалектна форма когут): Стоїт 
півень на пороженьку, каже кукуріку, а вже ж, моя дівчинонька, будеш 
мні до віку [467, с. 261]; Зачиняй ворота, не пускай когута, когут сокоче, 
бо до курки хоче [467, с. 248]; соловей: Ой уставай, ненько, раненько, да 
приїде соловейко, да привезе дочку-лебедоньку… [468, с. 47]; – У зеленому 
гайочку соловейко щебетав, а молодий молодую пригорнув й поцілував 
[235, с. 16]; Соловій зозуленьку піймає, всі її пташатонька жалуют. 
– А ви мене, пташатонька, не жалуйте. Давно ж я соловея знавала… 
Івасенько Марисеньку піймає, всі її дівчатонька жалуют. – А ви мене, 
дівчатонька, не жалуйте. Давно ж я Івасенька знавала… [467, с. 194]; 
За сіньми, сіньми соловейко щебече. – Слухай, Марисенько, слухай, ді-
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вонько, батенько тебе кличе… [467, с. 276]; жайворонок: Веселая пта-
шенька жайворонок: вгору летячи, співає, як вниз спускається, виграє. 
Розумнеє дитятко Йвасенько: звечора боярів позбирав, опівночі коника 
посідлав, на світанні тещеньці чолом дав [467, с. 222]; перепелич у 
значенні «батько»: Ах, що ж мені, дітки, по вас, коли мого перепелича 
нема ж…  – Що ж мені, коровайнички, по вас, коли мого батенька нема 
ж [467, с. 178].

Поодинокими символами дівчат або жінок – учасниць обрядодій – 
можуть бути тетеронька, перепілка або ластівка у значенні «невістка»: 
У нашей тетероньки ніжки коротенькі, не буде уміти по пожарі хо-
дити. – Ніженьками підбігу, крилоньками підлину. У нашей Марусеньки 
розум молоденький, не буде уміти свекоркові годити. – Так буду годити, 
як буду уміти… [467, с. 387]; Прилетіла та тетерючка не вчора, та 
теперечка, – та не кишкайте, не колошкайте, нехай привикає, як мак 
процвітає [467, с. 354]; Ой наша сваненька, залетіла тут перепілонька. 
Ви же єї не бийте, не лайте, тільки хорошенько приймайте [467, с. 354]; 
…Прилетіла ластівонька туто к вам, а не бийте єї і не лайте, за рідную 
дитиноньку майте… [467, с. 354].

Ластівка – улюблена пташка українців, що символізує весну і про-
цвітання родини. В календарно-обрядових піснях вона віщує господарю 
добробут і багатство: Щедрий вечор, щедрівочка, залітає ластівочка. 
Ластівочка  залітає, господара розбуджає. – Вставай, вставай, госпо-
дару, подивися до товару. На оборі дві корови, вони мають по бичкові… 
[468, с. 24]; Ластівочка щебетала, перед оконцем припадала. А дома, 
дома пан господар? Де ж він сидить? В кінці стола. Що ж на йому? 
Шуба люба. А на шубі любій чіндра кора…  А на чіндрі корі поясочок. А 
на поясочку калиточка, а в калиточці сім селезень [468, с. 29]; 

галка(-и) або чорна галка:  Тож підлітає сив-сокіл під вишнев 
сад, то ж підмовляє галоньку із садоньку. То ж не хочеться галоньці 
із садоньку, то ж не хочеться галоньці із вишневого. Тож пд’їжджає 
Грицуньо під тещів двір, то ж підмовляє Ганнусю од батенька. Тож 
не хочеться Ганнусі од батенька… [467, с. 329]; …А всі галочки по лугу 
сіли… А всі дівочки по лавах сіли… [86, с. 372]; Наші бояре-ловці їзди-
ли по слуховци, пойняли галоньку чорну, маленьку – Іванкові миленьку  
[467, с. 352]; Зажурилася соколова-мати: гдесь мого сина, сина-сокола, 
довго не видати. Гдесь він через сади полинув, гдесь єго чорни галоньки 
перейняли, там єго ягодками годовали, чорною галонькою даровали. 
Зажурилась Івасьова мати: гдесь мого Івася довго не мати, гдесь він 
через Львов поїхав, там єго сванечки перейняли… Мавночкою даровали 
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[467, с. 350]; соколиця: Приведьте нам соколицу через сіни в світли-
цу… [467, с. 262]; Летів сокіл з чужих сторін, прилетів же він к со-
колици, став же він поблизько воріт, став же він питать старосту…  
[467, с. 298-299]; пава: Летіла пава, летіла, злоти перечка тратила. 
Летіла она без гору до свойой мамці по змову. Там єй весілля стояло, 
тринадцет гушель грало… [87, с. 456]; Ходить павонька по садонь-
ку, а розпустила рябе пір’ячко по шовковій траві… Ходить Дарка по 
новій світлоньці, розпустила русу косу по черв поясу… [87, с. 256]; А 
летіла пава, на подвір’ї впала. Нема мого миленького, нема мого пана  
[468, с. 138]; квочка: …А нам квочки не зганяйте, квочці їсти і пити 
дайте, бо ми ту єї посадили, жеби-сте єї накормили… Жеби молода 
Марися на посаженьку сіла [468, с. 270]; лісовиї пташоньки: …Вже 
мене обдзьобали лісовиї пташоньки, ягідки мні обдзьобали, галузки мні 
обломали… Вже мнє обмовили всі добрянськиї дівоньки, косоньку мні 
зчарували, серденько мні звіяли… [467, с. 267].

Водний простір або річка у міфологічній свідомості – це архетип 
межі, кордону, який перетинала людина у ключові моменти свого життя, 
зокрема, при переході у стан заміжньої жінки (жонатого чоловіка) і після 
смерті у потойбіччя. Цей архетип матеріалізовано вербальними симво-
лами у контексті весільних пісень і голосіннях в образах водоплаваючих 
птахів. Символічне значення річки в обрядовому дискурсі слов’ян, а не 
тільки українців, набуває Дунай, що функціонує як загальна назва: Коло 
тихого Дунаю, Дунаю перевіз дівка держала, держала… Як прийшов 
же к їй батенько: – Перевези мене, доненько… – Перевозчиків не держу, 
не держу, перевезти не можу, не можу… (те саме відповідає дівчина, 
коли приходять її мати і брат). Як прийшов же к їй милий друг: – Пере-
вези мене, милая! – Перевозчиків я держу, я держу, перевезти я можу, 
я можу [467, с. 150].

Аналогічне значення має річка Ордань, що пов’язано з християн-’язано з християн-язано з християн-
ством. В одній із колядок виділено обидві власні назви річок у значенні 
загальних: Підплив Дунай під вишнев сад. Приспів: Ордань – вода сту-
деная. Там Марисенька біль білила… [467, с. 146].

О. Потебня, посилаючись на ідеї П. Беринди і Л. Зизанія, етимоло-
гію білого кольору пов’язує із символікою світла й вогню. Білити або 
мити, щоб було біле, має символічне значення кохання. Білизнá – сим-
вол краси й молодості. Отже, лебідка – це символ незаміжньої дівчини  
[351, с. 28]. Народні тексти підтверджують таке символічне значення: Хо-
дит Ганцуня по городечку, як біла лебедонька, ріже собі барвінок, плете 
собі вінок… [467, с. 183]. В українських обрядових піснях, як правило, 
чітко простежується співвіднесеність назви пташки у формі жіночого 
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роду з жіночою статтю, чоловічого – з чоловічою: Ой на Дунаї лебідь 
пливе, на голові вінок несе, а за ним зозуленька з ясними зороньками, з 
молодими дружечками… [467, с. 187]. У наведеному контексті лебідь 
символізує нареченого, зозуленька – молоду з дружками.

Дієслово «білити білесенько» в контексті весільного обряду має зна-
чення « гарно прикрашати»: Хто ж тебе білив, білая лебедонько, хто 
ж тебе білив так дуже білесенько? Білили мене дві лебедоньки білих, 
білили мене білими крилоньками. Білили мене білими крилоньками, носили 
воду золотими дзюбочками. Хто тебе вбирав, молода Ганусенько, хто 
ж тебе вбирав так дуже хорошенько? Вбирала мене рідная матінонька, 
вбирала мене білими рученьками, змивала косу дрібними слізоньками 
[495, с. 302-303]. У даному контексті нетиповим є символічне значення 
і білих лебедок, і білих крилоньок – це мамині руки, що одягаають і при-
крашають дочку перед тим, як випроводжати її до шлюбу.

Навіть стале традиційне символічне значення у народній уяві транс-
формується, і це фіксують обрядові тексти: – Хто ж тебе білив, білая 
лебедонько? – Білило ж мене два соколонька. – Чом не лебеді, білая 
лебедонько? – Бо за водами великими не могли доплинути, бо за ліса-
ми не могли долетіти. – Хто ж тебе убирав, красная Марисенько? 
– Убирала ж мене вся моя дружинонька. – Чом не матінка, чом не 
рідненька, красная Марисенько? – Бо за зілями (жалями), за тяжкими, 
не могли доступити, за слезами, за дрібненькими, не могли доглянути  
[467, с. 258-259]. Отже, у контексті наявні трансформації у таких сим-467, с. 258-259]. Отже, у контексті наявні трансформації у таких сим-]. Отже, у контексті наявні трансформації у таких сим-. Отже, у контексті наявні трансформації у таких сим-
волічних значеннях: два соколонька – вся дружинонька; лебеді – рідна 
матінка.

Наведені вище приклади є винятками з типових символічних значень, 
якими є: лебідь – наречений; лебедонька – наречена; роняти пір’я – роз-
пускати косу тощо: – Лебедю, лебедоньку, чи бив же ти на Дунаєньку, 
чи бачив же ти свою лебедоньку? – Ой бив же я на Дунаю, бачив же 
я лебедоньку свою. Скоро я на Дунай влинув, лебедонька в ракит по-
шла, тільки почув, як водонька зашуміла, як крилечками задзвеніла  
[467, с.  284]; Сонце угору іде, а вітрець у віконце віє. Встань, Мари-
сенько, нехай коса леліє. Батенько мовит, що лебедонька летит, а то 
Марисенька на посазі сидит. Батенько мовит, що пір’є уронила, а то 
она косу розпустила [467, с. 257-258].

Стріляти у лебідку (утінку) символічно означало залицяння і бажан-
ня хлопця бути з дівчиною; застрелена утінка – засватана дівчина: Чого, 
селезень, смутен, невесел? – Гей, та як же мині веселому буть, веселому 
буть, одратостному? – Що вчора була утінка моя, сьогодні нема – за-
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стріленая! Коли б на воді, то б не жаль мині, а то на горі в шовкові 
траві. Чого сей козак смутен, невесел, смутен, невесел, неодратостен? 
– Ой як же мині веселому буть, веселому буть, одратостному? – Що 
вчора була дівчина моя, сьогодні нема – засватаная! Коли б на село, то 
б не жаль було, а то через двір, та й товариш мій [137, с. 7].

Виділено контекст, у якому дієслово стріляти мало значення стійкого 
словосполучення стріляти очима: Ой на морі та на синім озері – там 
Іванко на лебедоньки стріляє. Що стрілит, то лебедоньки минає, свою 
Марисеньку оченьками проймає: – Моя Марисьо, хороше ти удалася, в 
оксамитниї суконьки убралася… [467, с. 190].

Пасти лебедів для дівчини – це зустрічатися з хлопцями, гуляти 
з ними; гнати лебедів до води – бажання віддавати своє кохання. На 
дівич-вечорі у сироти подруги плетуть вінки, прикрашають гільце і, 
прощаючись з нареченою, співають їй про сумні часи сирітського ді-
вування: Пасла дівка лебеді на зеленій лободі, пігнала тиї  лебеді на 
Дунай до води. Поки тиї лебеді наплавалися, бідная сирота наплакалася  
[467, с. 202].

Перехід дівчини у стан жінки суттєво змінював її життя. Народна 
символіка віддзеркалила це в образах птахів: біла лебідка – гарна без-
турботна дівчина, в кінці весільного обряду – це вже вутка, часто сіра, з 
вутятами, або гуска (гусонька). У деяких текстах можуть бути збережені 
асоціації з білою гусонькою. Нареченого у такій ситуації символізував 
не лебідь, а селезень: Плавала утонька з своїми дітоньками, а за нею 
сив селезень тож єї доганяє: – Ей, пожди, утко, не пливи хутко, що ж 
я скажу тобі: Ей, плетут сіти на твої діти з зеленого шовку. – Нехай 
плетуть, хоть поплетают, таки ми утечемо; діти під сіти, я – через 
сіти. Ходит Марися попід сінечки з своїми дружечками, а за нею моло-
дий Василько з своїми боярами: – Пожди, Марисю, пожди, душенько, 
що ж я скажу тобі: Був же я в місті, чув же я вісті. На твою русу косу 
торгуют чепчик і кибалочку на твою головочку. – Нехай торгуют, не-
хай купуют, я того не боюся, я в понеділок та раненько в тоє уберуся 
[467, с. 303]; Що селезьон каже: «Чвар, чвар, чвар!» А (й) утонька каже: 
«Ках, ках, ках!» А Хведорко каже: «Спать, ой спать!» А Параска каже: 
«Ще й не пора, ще ж моя постіль біла не слана» [468, с. 58].

Дівчина після шлюбу від’їжджала у чужий для неї  дім, до свекрухи. 
Символічно це зображено як переліт пташки у чужий край: Спитаймося, 
гусоньки, чи померзли вам ноженьки? – Як летіли, померзли були, як сіли, 
та й нагріли. Спитаймося Марусі, чи жаль було матусі? – Як їхала, то 
жаль було, як сіла, тай забула [467, с. 356].



335

Отже, вутка або гуска символізує наречену зразу після того, як молоді 
взяли шлюб, тобто у другій половині весільного обряду: Добривечор, 
любий сватонько, до вас, гдесь тут в неділю звечера біла гусонька до 
вас. А ми свою білу гусоньку в воротах послідили, а ви нашу білу гуску до 
комори всадили [467, с. 383]; – А где ж ви бували, білиї лебедоньки? – Ой 
ми бували на синім озері. – Ой що ж ви там видали, білиї лебедоньки? – 
Ми видали утеньку на воді. – Чом же не взяли, білиї лебедоньки? – Ми ж 
би узяли, соболеньку віддали. – Где ж ви бували, пишниї бояре? – А ми ж 
бували, у престола стояли. – А що ж ви там видали, пишниї бояре? – Ми 
ж видали Хведору зрядженую. – Чом же не взяли єї, пишниї бояре? – Ми 
ж єї взяли, Матвію оддали [467, с. 282].

Дружбів і бояр з боку молодого теж символізували птахи, які нібито 
налітали з чужої сторони: Щось до нас над’їхало, на подвіреньку стало 
– чи гуси, чи лебеді, чи з лісонька медведі? [467, с. 296].

Утка є символом не тільки молодої жінки, а й матері. Цей образ часто 
згадується у голосіннях, коли чекали з іншого світу матір «у гості». По-
тойбіччя (рай, вирій) уявляли і на небі, і за річкою, і як далеку країну. 
Зважаючи на це, померлі предки могли прилітати, припливати чи при-
ходити пішки: (дочка плаче по матері): Да колы ты до мене въ гости 
прибудешъ, да чи ты итымешъ, чи летитимешъ, чи плестымешъ? 
Утенькой плестимешъ, – буду ряску розгоняты; зазулей будешъ лети-
ты, – сады буду росхыляты; дорогою итымешъ, – буду дороженьку 
промитаты… [277, с. 98].

Крім птахів, що мали в народній уяві символічне значення з пози-
тивними конотаціями, були  птахи, яких боялися з різних причин. Сову, 
пугача, ворону й сича вважали віщунами недоброго. Їхнє символічне 
значення містить сему «ворог». «Поганого птаха» – ворону (ворона) – 
молода жінка просить передати рідним «погані новини» про своє життя 
у чужому домі: Коло річки, коло озера, коло нового перелазу – там Га-
лочка да й воду брала, з вороною да й розмовляла: – Ой ти, ворін, ти, 
вориночко, полети в мою сторіночку да й накажи роду нашому, що тут 
все не по-нашому: що снідання у обіданні, а обіди аж у полудні… Не 
сплять мої та й карі очі…, не сплять вони та злипаються, все вечері 
дожидаються [86, с. 708].

У сакральних текстах обрядового дискурсу вербальні символи птахів 
з негативним значенням зустрічаються дуже рідко, переважно в контексті 
весільного обряду, коли на першому етапі обрядодій представники двох 
сімей вважають один одного чужими, тобто ворогами. Показовими є тек-
сти, які співають дружки нареченої, коли за нею вже приїхала дружина 
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молодого: Сяють синечкы, сяють, бояре наступають. Не наступай, 
Лытва, буде межъ намы бытва! Будемъ быты, воюваты и Маруси 
не даваты! Що то за ворона стоить край порога? И рот роззявыла, 
и крыла розставыла; хоче прылетиты, Марусю вхопыты.  Світилки 
з боку нареченого співають: Ой мы не вороны, мы ясны соколы. По-
вставайте, совы, посидайте, соколы. Дружки у відповідь: Мі сюю сову 
знаємо, мы й її  піймаемо. Оскубымо, осмалымо, перед вамы поставымо  
[379, с. 167-168].

Негативне символічне значення ворони очевидне: вона, як ворог, хоче 
забрати наречену. Коли з’ясовується, що то прилетіла не ворона-ворог, 
а соколи, представники нареченого (сокіл має виключно позитивне зна-
чення чоловічого начала), змінюється поведінка гостей і ставлення до 
них: соколи наказують совам – представницям нареченої – звільнити для 
них місця за столом. Дружки погоджуються їм допомагати. Зважаючи, 
що наречена на цьому етапі обряду ховається, її обіцяють піймати, 
оскубати, осмалити (символічні дії, що пов’язані з ініціацією), тобто 
віддати силою.

В іншому контексті весільної пісні ворон є символом дружки з боку  
нареченого, який повезе молоду у дім чоловіка: – Не сідай, Марисю, з 
ними, бо в возі чтири козі, а ворон поганяє, дороженьки не знає [467, 
с. 339].

Яструба, як хижого птаха, в народі називали кострубом. Великого 
(або курячого) яструба, що крав у селян курей, звали шуляком, шулікою. 
Він був символом хижацтва [161, с. 666]. У весільний понеділок після 
комори співали: Забив ястреб курку, заніс її на стоділку, положив її 
мудре ніжками на полудне [467, с. 379].

Народна назва птаха – коструб – асоціюється з весняним ритуалом у 
циклі календарних обрядів, коли українські жінки у перший понеділок 
Петрового посту ховали солом’яну ляльку на ім’я Коструб (Кострубонь-
ко). З цим ритуалом, що належить до прадавніх календарних свят, тісно 
пов’язаний ритуал «Гонити шуляка», який, за даними С. Килимника 
[192, с. 228, 420-430], у різних регіонах України відбувався весною чи 
влітку. Суть ритуалу в тому, що (як правило, це був перший понеділок 
Петрівки) від села відганяли чорну птицю-смерть, при цьому ряджені 
чоловіки та хлопці били в бубни й колотівки, але основними учасниками 
були молодиці й літні жінки.

С. Килимник відзначив давність ритуалу і те, що в ХІХ ст. шуляка 
виганяли не по всій Україні [192, с. 429].
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На наш погляд, є спільне у семантиці цих ритуалів. Кострубонька – 
солом’яна лялька чоловічої чи жіночої статі в залежності від одягу, який 
на неї натягали, – мав символічне значення вмираючої та оживаючої при-
роди, зокрема рослинності, злаків тощо (пор.: «Зелена гілка є втіленням 
померлого» [358, с. 113]).

Співаючи, жінки його ховали, але потім він оживав: Помер, помер 
наш Кострубонько, помер, помер наш голубонько! …Ожив, ожив наш 
Кострубонько, ожив, ожив наш голубонько! [275, с. 82-83].

Смерть предки уявляли в антропоморфному образі жінки [537]. У 
ритуалі «гнати шуляка» символом смерті був яструб (шуляк), якого 
молодиці й жінки виганяли з села, і, на перший погляд, їхні дії зда-
вались дивовижними, мало зрозумілими, дитячими, навіть смішними  
[192, с. 429].

Під час ритуалу жінки співали: – Ой Шуляку – Чорна птахо, до нас 
не літай, ой Шуляку-Шулячисько, людей наших не лякай, ой Шуляку – 
Чорна птахо, курей наших не хапай, ой Шуляку-розбишако, крильми не 
махай… Ой, гай, гай! – Ой Шуляку – Чорна птахо, людей не займай… А 
ми тебе заб’ємо… Тобі курей не дамо… Твої крила всічемо…

Потім – хор бабусь: – Смерте наша коханая, нам із неба посланая! 
Зажди, смерте, час-годину, покіль зберем всю родину…

Знову хор жінок: – Ой, гай, гай! Ти, Яструбе, утікай! До нас в село не 
літай! Гай, гай, гай! Ой лісу-лісочку, ой гаю-гайочку! Не плодь яструбоч-
ка, його занехай! Ой вітре-вітрочку, дітей з гнізда поскидай, шуляченька 
занехай!

Співають разом бабусі й жінки: – Птице  чорна, смерте наша, ти 
нас не займай! Май! Гай, гай, гай, гай, гай! Птице чорна, смерте наша, 
ти нас обминай – покидай!

Всі разом: Умер наш шуляк, умер наш чорний. Його закопали… 
Його поховали! Тіштесь, люде, пійте, півні. Всі – радійте, веселіться!  
[310, с. 25-27].

С. Килимник описав один з варіантів ритуалу вбивання й «поховання 
Шуляка – Чорного птаха». Ми звернули увагу на важливу деталь: біля 
«могили» убитого шуляка ставали чотири жінки, тримаючи в руках па-
лаючу головешку, воду, грудку землі та зелену гілку [192, с. 427]. Все, шо 
вони тримали, було символами архетипного коловороту життя і смерті. 
На перший погляд, ритуал демонстрував, по-перше, не антропоморф-
ність, а орнітоморфність (від лат. �rnito – птах) смерті та, по-друге, пе-�rnito – птах) смерті та, по-друге, пе- – птах) смерті та, по-друге, пе-птах) смерті та, по-друге, пе-
ремогу над нею. Останнє було важливим для підтримання нормального 
психічного стану громади у прадавні часи, коли людина була абсолютно 
не захищена від інфекцій, особливо у літній період (ритуал проводили 
або в кінці весни, або вже влітку).



338

Незважаючи на те, що в кінці ХІХ ст. цей ритуал перетворився на 
спільну їжу й «чарку по колу» на майдані чи вигоні, окремі деталі, осо-
бливо тексти пісень, що колись супроводжували символічні дії, свідчать: 
як і ритуал похорон Кострубоньки та інших антропоморфних ляльок чи 
опудал, ритуал «Гонити Шуляка» за допомогою синкретичних символів 
– предметних, акціональних і вербальних – наочно демонстрував осново-
положний закон природи, тобто вмирання, що передбачало через деякий 
час обов’язкове відродження, оживання. Літні жінки у пісні зверталися 
до смерті, яка нам із неба посланая, з проханням почекати, заждати, бо 
вже знали про неминучість її приходу навіть після символічних похо-
рон. Коли всі жінки співали разом, то це більше нагадувало інший жанр 
сакральних текстів – замовляння й заклинання з типовими зворотами: 
смерте наша, ти нас не займай, покидай, обминай; – Ой Шуляку-роз-
бишако, крилом не махай, людей не чіпай, курей не хапай.У кінці співів 
згадуються й інші птахи, що символізували смерть: – …Чорний ворон – 
крук – у землі, у сирій! А далі – перемога життя над смертю: А ми, люди, 
при житті, при добрі! Усі разом жінки, співаючи, зверталися за допо-
могою до предків: – Дід-Ладо, Дід-Ладо, – ворона гони… Гай! Дід-Ладо, 
Дід-Ладо, – рідний край охорони! Останні рядки нагадують пісню про 
Кострубоньку: Помер, помер, Кострубонько, сивий, милий голубонько… 
/ Умер наш шуляк, умер наш чорний…

Отже, символічне поховання шуляка, зозулі у аналогічному обряді 
росіян «крещение и похороны кукушки» [52], так само і Кострубоньки 
(Костроми у росіян та інших слов’ян), Ярила (пор.: «Помер Ярило, по-
мер Ярило… Поховали Ярила, поховали Ярила! / Умер наш шуляк, його 
поховали…»), Марени, Купала тощо у дискурсі календарних обрядів 
пов’язано з вмиранням і відродженням живої природи та людини, у за-’язано з вмиранням і відродженням живої природи та людини, у за-язано з вмиранням і відродженням живої природи та людини, у за-
гальному вигляді ці обряди віддзеркалюють ключовий архетип вічного 
переходу життя у смерть і смерті у життя.

Висновки

У ХХІ ст. в епоху інтеграції народів у єдиний інформаційно-куль-
турний простір від кожної нації вимагається особлива увага до своїх 
духовних витоків, закарбованих у народних віруваннях, фольклорних 
текстах, системі національних символів, які в цілому утворюють базис-
ний шар національної духовності, експлікований у мовній картині світу.

З’ясування особливостей мовної картини світу неможливе без ос-
мислення проблеми мови і мислення. Зважаючи на те, що мовознавці, 
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опрацьовуючи цю проблему, враховують ідеї представників різних 
галузей знань, вихід на розуміння духовності в сучасній лінгвістиці, 
еклектичній за своєю суттю, дав можливість переосмислити традиційний 
зв’язок понять мови і мислення, відкрив абсолютно нові можливості для 
усвідомлення цього зв’язку з урахуванням досягнень сучасної науки, 
життєвої філософії і головне – мудрості предків. Духовність на сучас-
ному рівні розвитку мислення ґрунтується на визнанні нерозривного 
зв’язку сакрального і профанного, тобто ідеального і матеріального. 
Синтез слова і духу очевидний. Зокрема, історія української мови, її 
онтологія й природа, на думку багатьох учених, підтверджує потребу ви-
окремлення зв’язку мови і духовності в самостійну філологічну пробле-
му, у межах якої мову необхідно розглядати як духовну субстанцію з при-
таманною їй сакральністю та враховувати її потужний вплив на людину, 
на глибинні шари особистісно-колективної свідомості й підсвідомості як 
психоментальні основи  духовного начала представників нації. 

Враховуючи нерозривний зв’язок понять «мова» і «дух», «мова» і 
«мислення», природною вважаємо не діаду «мова і мислення», а тріаду 
«мова-дух-мислення», у якій «дух» є найважливішим, стрижневим 
поняттям, бо має відношення до мови, до мислення і до розуміння 
духовності, про відродження якої так багато говорять і пишуть останнім 
часом.

Успадкований від минулих поколінь і доступний нам набір фоль-
клорних текстів, образів, символів, сценаріїв ритуалів тощо й дотепер 
є невичерпним джерелом для різноаспектного вивчення, тлумачення і 
розуміння вищезазначеної тріади, що, у свою чергу, буде сприяти фор-
муванню відчуття духовної єдності української нації. 

Дослідивши календарні та сімейні обряди, можемо твердити про 
існування обрядового дискурсу, до складу якого входять предметна, 
акціональна і вербальна частини. Детальний аналіз мовного матеріалу 
дає підстави вважати обрядовий дискурс невід’ємним складником 
національної лінгвоментальності українців, оскільки він репрезентує 
один із надважливих фрагментів  картини світу нашого народу.

Обрядовий дискурс (від фр. Discours – мовлення) – це і замкнена 
цілісна комунікативна ситуація, і особливий текст (пор.: текст, за-
нурений у життя). Результати дослідження переконливо довели, що 
обрядовий дискурс є специфічним комплексним комунікативним фе-
номеном, бо у ньому передбачається не лише спілкування людей, але 
і «спілкування» із надприродними силами. Особливість комунікації в 
обрядовому дискурсі полягає і в тому, що в її основі лежить система 
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синкретичних символів (вербальних, акціональних та предметних), 
значення яких протягом часу трансформувалося чи навіть забулось, але 
національну символіку можна і треба реконструювати, що і здійснено у 
нашому дослідженні.

Основним завданням учасників комунікації в обрядовому дискурсі 
було наступне: в календарних, або річних, обрядах – вплинути на сили 
природи, умилостивити їх, допомогти перейти від однієї пори року до 
іншої, щоб забезпечити гарний врожай, здоров’я й добробут родині 
тощо. Сімейні обряди як обряди переходу об’єднує важлива подія в 
родині: народження нового члена сім’ї, що приходить у цей світ від по-
мерлих предків; весілля як перехід чоловіка і жінки в інший соціальний 
стан для продовження роду і смерть як перехід у життя в потойбіччі.

Обрядовий дискурс як зв’язний текст більше, ніж будь-який 
інший текст, занурений у закони буття наших предків. Особливістю 
традиційного обрядового синкретичного тексту є те, що він, по-
перше, складається з різної кількості частин – ритуалів, по-друге, не 
створюється в процесі спілкування, а відтворюється. Але в результаті 
довготривалого існування традиційної культури відтворення обрядових 
текстів зазнавало постійних змін, нашарувань регіональних особливо-
стей, і це відбито у полісемантичних значеннях обрядової символіки як 
семіотичного коду національної культури.

Обрядовий дискурс-текст віддзеркалює конкретні події, пов’язані з 
поняттями часу і простору. Ритуали в обряді як комунікативній ситуації 
розтягуються в часі від декількох днів до декількох тижнів. Простір може 
бути закритим місцем проведення ритуалу  або відкритим, що так само 
закріплено у багатозначності синкретичних символів.

Обрядовий дискурс як зв’язний текст репрезентує характерні 
ознаки лінгвоментальності українського етносу. Обряд як подія 
протиставляється повсякденню, він виходить поза рамки звичного. У 
цьому сенсі поняття «обрядовий дискурс» тісно пов’язане з поняттям 
«сакральний текст». Розширене розуміння суті сакрального дає змо-
гу розглядати сакральний текст як компонент традиційної духовної 
культури народу і джерело етнокультурної інформації. Базуючись на 
широкому розумінні сакральності, такими специфічними текстами в 
обрядовому дискурсі вважаємо тексти голосінь та обрядову поезію, що 
є невід’ємною частиною обряду. Крім цього, обрядовий дискурс  має 
цілий ряд параметрів, що і надають підстави уналежнювати його до 
категорії сакрального і в цих межах – до сакрального тексту (СТ). До 
таких параметрів уналежнюємо наступне:
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 – у свідомості сучасного носія мови збережені структури 
міфологічної свідомості, які дають можливість адекватно інтерпретувати 
сакральний зміст;

 – сакральному тексту властива своя логіка, бо його мета – вплив на 
адресата без раціональної оцінки змісту;

 – для передачі культурно значимих смислів у СТ моделюються 
особливі типові ситуації;

 – особливістю СТ є регламентація: адресат повинен виконувати певні 
дії з урахуванням описаної в тексті ситуації;

 – СТ має регламентовані традицією правила, за якими вимовляється; 
за цими правилами виконавець повинен брати до уваги найменші деталі 
(слова, інтонація, жести, атрибутика). СТ може бути лише частиною 
сакрального ритуалу, обряду, семантично однорідної системи текстів, 
які об’єднуються  у певний макротекст; 

 – СТ – явище і стабільне, і динамічне одночасно;
 – СТ характеризується не тільки сугестивністю, а й  символічністю.
Отже, обрядовий дискурс – це сугестивний текст, який має відносно 

стійку формально-змістову структуру, що відображає особливості 
міфологічної свідомості.

Сугестія в сакральному тексті – це активний вплив тексту на 
свідомість, почуття, емоції слухача; цей вплив сприймається без 
критичної оцінки завдяки образним, символічним, кольоровим, 
ритмічним, звуковим асоціаціям.

Маркером сугестії в обрядовому дискурсі є не лише форма мовного 
знака, але і семантичний потенціал ритуалів, у які вміщено і вербаль-
ний текст. Дослідивши звуко-ритмічні механізми сугестивного впливу 
в обряді, а також лексико-семантичний та семантико-синтаксичний 
рівень сугестії, ми дійшли висновку, що сугестивний ефект базується не 
лише на семантичних, але й на фонетичних, звукосимволічних, ритмо-
мелодійних та структурних параметрах.

Обрядовий дискурс наділений особливою символікою, що є 
відображенням у ньому реліктів міфологічної свідомості. У складі вер-
бального тексту обряду наявні слова-символи, які сприяють підвищенню 
сугестивного впливу і які часто є назвами реалій, що використовуються 
у предметній та акціональній частині обряду. У процесі дослідження ми 
дійшли висновку, що на сучасному етапі розвитку гуманітарних наук ак-
туальною міждисциплінарною проблемою є виокремлення самостійного 
напряму лінгвосимвології, у межах якого символ був би основним 
об’єктом вивчення. 
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Є сенс виділення лінгвосимвології в межах семіотики або «конотатив-
ної семіології» (термін пов’язують із дослідженнями Р. Барта), зважаючи 
на те, що дотепер немає чіткого розмежування понять «знак» і «символ». 
Це, в свою чергу, відкриває широкі можливості  створення загальної 
теорії символу з урахуванням багатого матеріалу, що міститься в різних 
галузях знань про цей феномен. 

Перспективним і актуальним у майбутніх дослідженнях стане вилу-
чення системи національних символів із фольклорних текстів. Різнома-
нітність фольклорних жанрів (кожний фольклорний жанр – це системна 
категорія, яка має комплекс ознак: власну семантику, лексику, смислові 
коди, символи, що реалізуються в текстах) надає можливість сформувати 
мікросистеми символів як для великих (епічні твори, ліричні пісні тощо), 
так і для малих жанрів, а також приділити особливу увагу так званим 
жанрам «обмеженого» поширення (в українській фольклорній традиції 
це жанри коломийок, частівок, щедрівок тощо).

У межах лінгвосимвології цікавою і перспективною може бути й 
розробка конкретних питань з морфології та синтаксису символічних 
текстів, що у майбутньому дасть можливість виділити як самостійний 
розділ «граматику символічних текстів». Не менш цікавим може бути й 
виділення інших аспектів, зокрема таких, як діалектологія фольклорного 
й обрядового символізму; семасіологія фольклорних символів; семіотика 
і символогія; когнітивна символогія тощо. 

Очевидно, що в межах так званої «конкретної симвології», зокрема 
й у першу чергу української, дослідників різних галузей знань очікують 
нові відкриття, несподівані ракурси, знахідки, що, безперечно, буде 
сприяти реконструкції української етнічної культури на високому на-
уковому рівні.

Досліджуючи феномен символу в обрядовому дискурсі, ми виокре-
мили його концептуальні характеристики, до яких уналежнюємо:

1) зв’язок з образом: смисл символу неможливо дешифрувати про-
стим намаганням розуму, його неможливо відділити від структури об-
разу, він не існує як певна раціональна формула, яку можна вкласти в 
образ, а потім дістати із нього;

2) абстрагованість від певного предмета, явища, семантична ємність. 
Конкретний предмет може ставати символічним замінником іншого 
предмета чи явища за умови, що його вміщено в широкий контекст, як 
правило, пов’язаний з ритуалом чи обрядом;

3) аксіологічність, яка пов’язана із соціальними регламентаціями, 
4) багатозначність, яка виявляється в тому чи іншому контексті з 

урахуванням особливостей міфологічного світосприйняття;
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5) динамічність, яка виявляється, з одного боку, в стійкості початко-
вого образу, мотиву, з іншого боку – у змінності асоціативних зв’язків 
між іменем, знаком і означуваним. 

В українському обрядовому дискурсі нами були виокремлені такі 
основні складники символіки: 

– символіка, пов’язана із дихотомією чоловік / жінка, зокрема, 
символіка вогню і води;

– символіка життєвого шляху; 
– символіка виробів із полотна;
– рослинна символіка, в тому числі символіка зернових і хлібних 

виробів;
– символіка, пов’язана із птахами та ін.
Символіка чоловічого і жіночого начала лежить в основі творення 

сім’ї. В обрядовому дискурсі це тісно пов’язано з небесними світилами 
– Сонцем та Місяцем, а також земними стихіями вогню, води, землі. Тво-
рення Всесвіту в уявленні предків було прообразом сім’ї, в якій Сонце 
символізувало господаря, Місяць – господиню, а зірочки – їхніх дітей.

В усіх міфологіях світу при початку світотворення стоять Вогонь і 
Вода, як чоловік і жінка при народженні мікрокосму – людини. Дощ, 
що спадає на землю, – це вода, запліднена вогнем, світлом, і від цього 
все родить. 

Одним із найдавніших символічних значень води є значення жіночого 
начала. Вогонь і вода – світлі стихії, що спалювали або змивали все не-
гативне, вороже для людини, а також захищали від злих духів, хвороби, 
вроків тощо.

Рушник символізує дорогу на початку життя дитини у родильно-
му обряді; спільну дорогу з чоловіком у весільному обряді; дорогу в 
потойбіччя після смерті. Рушник, як і хустка, можуть бути не тільки 
предметними, а й акціональними символами, пов’язаними з елементами 
забутої ініціації.

В обрядовому дискурсі чітко регламентовані дії з рушником, і кожна 
дія – це акціональний символ, що  означає: подати рушника – погоди-
тися на шлюб; пов’язують рушник як оберіг і як знак згоди на родинні 
стосунки з новою сім’єю; дарують рушник як еквівалент колишнього 
дуже давнього обміну парубками й дівчатами між племенами; ставати 
на рушник, пов’язувати руки молодим рушником – вирушати разом у 
сімейне життя, не розлучатися у подружньому житті. Зв’язані рушни-
ком руки – символ, що мав для нареченої і негативне значення. Розпро-
стертий над молодими на покуті рушник був символом високого неба. 
Махати рушником означало стелити дорогу.
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Життя рослин (вмирання зимою і відродження весною), яке спостері-
гали наші предки, сформувало стійке уявлення в міфологічній свідомості 
про безперервність життя у людей, про можливість переродження у ви-
гляді рослини. Калина, береза, верба і т. ін. – назви рослин у жіночому 
роді – виступали символами дівчини або жінки. Мовні образи листя 
на деревах, його квітів і плодів, гілок, коріння в обрядовому дискурсі 
теж мали символічне значення. Молоде листя дерев асоціювалося і з 
дівчиною, і з її одягом. Воно стало символом шлюбу; опадання листя – 
втрата кохання або символ розлуки.

Назви рослин чоловічого роду – дуб, явір, хміль, виноград – були 
символами парубка, нареченого, батька.

Символічні обрядові дії з рослинами навесні і влітку мали суто 
практичне значення: надати сили та здоров’я ослабленій після зими 
людині, бути запорукою гарного врожаю. Завиваючи й заплітаючи довгі 
гілки верби й берези або виготовляючи вінки, люди вірили, що в такий 
спосіб можна зібрати докупи родючі сили землі, міць живої природи, яка 
весною оживала, перемагаючи смерть. Завивати та прикрашати дерева 
символічно означало бажання і готовність дівчини іти під вінець.

Дівчата навесні в лісі «годували» деревця яйцями, яєчнею, щоб 
підсилити плодючість землі, яка потім перейде у рослини. Символами 
заміжньої жінки були такі плодові дерева, як вишня, черешня, яблуня, 
груша.

Багатозначним є символ калини в обрядовому дискурсі. Ця рослина 
має значення сонця, вогню, світового дерева, коловороту життя, жіночого 
начала,  здоров’я і краси, також жіночої долі, жалю та смутку. Калина – 
символ України та співучої української мови.

Вінок – символ дівоцтва, іноді символ заміжньої жінки. У давни-
ну весільний вінок символізував сонце або німб на сонці. Значення 
життєдайної сили сонячного світла, яку хотіла перейняти молодь, вінок 
набував у календарних святах весняного циклу. Через символіку вінків 
жінки долучалися до рослинної сили землі та до її родючості.

Гільце символізувало новостворену сім’ю, домашнє вогнище, гніздо 
для щасливого подружнього життя.  Два гільця були символами моло-
дих. Розламування гільця в кінці весільного обряду означало перехід у 
новий статус нареченого та нареченої.

Символічне значення хліба й хлібних виробів у родинних обрядах 
надзвичайно різноманітне. Зароджувалась ця символіка зі значення зерна 
для первісної людини, а ще давніше – на тлі живої природи і рослин, які 
її оточували. Дослідники народних вірувань і обрядів відзначали пере-
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тинання землеробських і шлюбних мотивів, яке не було випадковим. 
Воно сприяло благополуччю сім’ї, водночас впливало на плідність землі 
та жінки.

Хліб мав символічне значення сім’ї-роду, благополуччя, щастя, згоди, 
заможності, закону, дівочої краси, цноти, вічного подружнього життя 
тощо, хліб оберігав і був святинею. Хліб на весіллі цілували, клали на 
голови молодим, піднімали над їхніми головами й розламували, зокре-
ма, калачі. 3 хлібом, короваєм і калачами їхали до молодої, входили до 
її хати, хлібами обмінювалися, молоду виряджали у дім нареченого з 
хлібом, який вона мала покласти на стіл у новому для неї домі. Туди ж 
везли «двійнята» – дві випечені разом хлібини, які клали під подушку 
молодим у коморі. Батьки молодого зустрічали дітей з хлібом, або «про-
щеним хлібом», обсипали збіжжям. Отже, зерно, хліб і хлібні вироби в 
різноманітних варіантах були обов’язковими, перш за все, в родинних 
обрядах на всій території України. Коровай як найважливіший атрибут 
весілля залишився дотепер.

Найдавніше символічне значення птахів пов’язане із початком 
світотворення. Весну з вирію на крилах приносили птахи, і вони були 
символами перемоги життя над смертю.

Бузько, лелека, гайстер, чорногуз – цей птах був одним із 
найулюбленіших серед українців, символом добра, благополуччя, по-
повнення сім’ї. Лелека є символом перевтілення духу померлого у 
новонароджену дитину. Ця символіка репрезентує стародавнє уявлення 
про час, який, як вважалося, йшов по колу, і це чітко простежується в 
обрядовому дискурсі.

Архетипними в обрядах були символічні образи  інших птахів: со-
кола, голуба і голубки, зозулі, ластівки, лебедя, утки тощо.

Традиційними в обрядах є символічні значення голубів або окремо 
голуба чи голубки (голубиці). Голуби – символ закоханих, вірного ко-
хання парубка та дівчини. В обряді народження дитини голуб – гуля має 
символічне значення неньки, бабусі, няньки для немовляти. 

Багатозначною є символіка зозулі в обрядовому дискурсі. Вона – сим-
вол молодої дівчини, а також дівчини засватаної, яка сідає вже на посад. 
Сива зозуленька символізує заміжню жінку або дівчину, яка засиділася 
у дівках. Зозуля має символічне значення віщунки у календарних і 
сімейних обрядах. У календарних – вона віщує погоду, у родинних – час, 
коли дівчина вийде заміж, на весіллі – застерігає молоду, віщує правду 
про майбутнє життя. В обрядовому дискурсі зозуля – символ нещасливої 
жінки. В обрядах виділене символічне значення матері в образі зозулі 
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з позитивними конотаціями. Така ж семантика у матері-зозулі у похо-
вальному обряді.

Поодинокими символами дівчат або жінок – учасниць обрядодій – 
були тетеронька, перепілка, ластівка, галка, пава тощо.

Лебідь та лебідка символізують молодих. Стріляти у лебідку 
символічно означало залицяння і бажання хлопця бути з дівчиною. Па-
сти лебедів для дівчини – це зустрічатися з хлопцями, гуляти з ними; 
гнати лебедів до води – бажання віддавати своє кохання. Біла лебідка 
– гарна безтурботна дівчина, в кінці весільного обряду – це вже вутка, 
часто сіра, з вутятами, або гуска (гусонька). Застрелена утінка – засвата-
на дівчина.Утка є символом не тільки молодої жінки, а й матері. 

Сову, пугача, ворону й сича вважали віщунами недоброго. Їхнє 
символічне значення містить сему «ворог». Яструба, як хижого пта-
ха, в народі звали шуляком, шулікою. Він був символом хижацтва, що 
віддзеркалено у ритуалі «Гнати шуляка». 

Багатозначність символіки птахів у обрядовому дискурсі пов’язана 
з умиранням і відродженням живої природи, що в загальному вигляді 
репрезентує ключовий архетип вічного переходу від смерті до життя.

Представлене дослідження обрядового дискурсу наочно демонструє, 
що духовність українського народу, як безцінний дар, закарбована у 
світогляді наших пращурів, а сучасність ми зможемо осягнути через її 
тісний зв’язок з тими моментами в минулому, з якими вона має таємну 
спорідненість.

Плідними в межах лінгвосимвології вважаємо дослідження, що 
пов’язані з подальшою реконструкцію символічних значень на всіх 
мовних рівнях у проекції на широку жанрову дискурсивну перспективу.
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