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Містика в нашому житті
Цю тему хочеться розпочати з висловлювання професора медицини

Д. В. Кандиби, який свого часу був президентом асоціації народної медицини СРСР, син Президента Всесвітньої Асоціації народної медицини
Юнеско: “Научними дослідженнями твердо доведено: не існує телепатії,
ясновидячих, НЛО, інопланетян, магії, інших цивілізацій в космосі, снігової людини, левітації, телепортації, діагностики і лікування по фотографії,
полтергейста, привидів, навроку, порчі, чаклунів, душі і посмертного існування, чортів, ангелів, духів і богів, безсмертя, передбачування і гадання,
астрології, долі, карми, чакр, точок, акупунктури, меридіанів, фізичного
та енергетичного вампіризму, спілкування з “психічним розумом”, знання
майбутнього, реінкарнації, волі, комунізму і капіталізму, російської ідеї і
американської мрії, інших розумних істот, крім людини, істини і брехні, добра і зла, енергії як субстанції в людині чи Космосі, бажання як такого. Хто
з цим згоден – божевільний, або щаслива людина”.
Містичне за своєю природою вже в основі своїй не може бути прослідковане наукою, позаяк виходить за рамки матеріального. Для людей,
які присвятили своє життя духовності (факіри, йоги, маги, шамани і т. д.)
сучасна наука є поверхневою і схоластичною, неглибокою, яка прагне лише
до накопичування інформації і висновування з неї недостатньо чітких висновків, які мають цінність в економіці, техніці і соціальному устрої, але не
роблять людину дійсно освіченою, яка знає і розуміє Реальність, у якій вона
живе, а тому не може достатньо творчо себе розвивати і проявляти.
В одному з древньоруських афоризмів говориться: “Природа потоку
Реальності – це Проявлене, пульсуюче в нескінченному океані Непроявленого”.
В людині працює вся Реальність – всі ритмоформи Проявленого і Непроявленого. В силу цього, можливості людини, як і можливості розвитку
людства, – нескінченні. Але сучасна цивілізація за допомогою багатьох
факторів віддаляє нас від Реальності, заводячи в путанину прагнення до
матеріальних надбань і віддалення від духовності. Однією з причин цього є
бідність (матеріальна і духовна) нашого народу. У свою чергу, з’являється
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величезна цількість сект, релігійних організацій і т. п., які всіма можливими
засобами намагаються заманити до себе якомога більше людей, знову ж
таки, заради матеріального збагачення.
Сучасна людина не повірить магу, який махає руками і створює “потік енергії”, який не видно. Це пов’язано не лише з нашим часом, але й
з нашим споконвічним менталітетом. Тому маги працювали за допомогою
“інструментів” (свята вода, вербові гілки, курячі яйця і т. п.). Магічним
значенням було наділено все, що оточує людину. У цій книзі ми спробуємо
за допомогою археологічних, етнографічних, історичних, антропологічних
та інших досліджень розглянути магічне і обрядове значення українського
національного одягу і всього, що з ним пов’язане.
В основі майже всіх традиційних вірувань українського народу, можна впевнено вважати, є язичництво (від “язики” – народи). За величезну
кількість років існування на нашій землі християнства склався стереотип, що
це віра в багатьох богів, криваві людські жертвоприношення та багато чого
іншого, в чому переконують нас священики. Але актуальність язичництва
існує і сьогодні, в чому ви зможете переконатися трохи згодом.
Важливим моментом нашого життя є обряд. Обряд – це кістяк життя
людини і соціуму. Він перемагає безформність часу, супроводжуючи людину
від народження до смерті. Обряд підпорядковує ритм часу, організму, свідомості, підсвідомості, соціуму і т. п. в одне ціле, цим самим створюючи більш
сформоване суспільство із спільними бажаннями, інтересами і прагненнями.
Знання культури народів світу є цікавим і корисним для того, щоб
розвивати і порівнювати з ними свою. А знання культури свого народу –
необхідне для розвитку нації, подальших поколінь і для того, щоб знати і
відчувати своє значення у цьому світі. Неважливо, чи є ти православним,
католиком, греко-католиком, язичником, буддистом і т. п., аби лише це не
супротивило тобі і людям, яких ти оточуєш, але разом з тим – втрачається
загальна соціальна цінність. Отже...
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Найдавніші часи
VІІ століття до н. е. – це найдавніша межа, що поза неї не сягають

ніякі писані відомості про наш край. Праісторія ж досліджує на основі збереження в землі останків давньоминулого життя, не охоплених писаними
пам’ятками.
Рішучий поворот і користь, що дали змогу вивчати людство в доісторичних часах, спричинили 2 відкриття 50-х років ХІХ ст., а саме – знахідка
черепа первісної людини в Неандерталі, в Німеччині, й відкриття останків
пальових будівель доісторичної людини на швейцарських озерах.
Все більша кількість знахідок і чимраз частіші розкопки і розшуки
останків доісторичного життя людини розширили обрій нашого історичного
знання далеко поза межі писаних джерел.
У підмогу археологічним розкопкам прийшла ще й антропологія, яка
довела, що деякі духовні й фізичні прикмети окремих ступенів духовного
розвитку дитини можна прирівняти до різних ступенів розвитку і т. зв. диких і напівдиких племен сучасності.
Коли учені порівняли будову голови тих диких племен із останками
людських кісток, що їх знаходили глибоко в землі та по недоступних печерах, вони переконались, що переважна частина людства проходила всі ці
етапи духовного і фізичного розвитку.
Найперша й найцікавіша Києво-Кирилівська стоянка старокам’яної
доби (яка відкрита В. В. Хвойком в 70-х рр. ХІХ ст., спочивала на 20метровій глибині глини й простягувалася на 1000 кв. метрів). Поміж кісток
мамонтів, були тут кістки носорогів, зуби печерного ведмедя і лева. Останні
часто використовували у вигляді нагрудних прикрас, і швидше за все, ще й як
обереги. Поміж кам’яними знаряддями знайдено кам’яні ножі та скробачки,
при цьому найцінніші для духовної культури того часу були тут мамонтові
ікла, покриті карбованим орнаментом. Зображення хвилястого орнаменту
будь на чому: посуді, зброї, одягу, будь-яких побутових та ритуальних предметах – символізує воду, коли ж “хвилі” зображаються вертикально – дощ.
Саме цей орнамент буде зображуватись і в подальші часи. Але ще цікавішим
є динамічний орнамент – “входження одного в інше”, який майже в усіх світових культурах означає рух сонця, життя, зміну дня і ночі і таке інше.
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Дехто з учених взявся визначити вік києво-кирилівської знахідки, давши їй 30 тисяч років.
У селі Мізин, Чернігівської обл, була знайдена т. зв. мізинська стоянка. Обслідували її археологи Вовк та Єфименко. Тут знову ж таки знайдені кістки мамонта, носорога, ведмедя, також коня, оленя і собаки-вовка,
крем’яного та кістяного знаряддя і вугілля. Найцікавіша, бо рідкісна на нашій території, знахідка – поява північного оленя та освоєння собаки-вовка.
Поміж більш як тисячі одиниць крем’яного знаряддя, відмічено тут силу
скробачів, відбійників, ножів та шпильок. Знайшли тут просвердлені черепашки, що використовувалися як нагрудні прикраси, і знову ж таки орнаментовані шматки мамонтових кісток.
Як одяг, використовували шкіри тварин. Обробка їх не відрізнялась
особливою технологією. Щоб шкіра була м’якша, її вичищали кам’яними
скробачками, вишкрібаючи одночасно залишки м’яса та жиру.
Не можна сказати точно, коли почали використовувати наступні технології, але відомо, що такі існували. Люди звернули увагу, що шкіра стає
м’якшою після контакту з пташиним послідом. У сучасній науковій літературі цей спосіб вичинки називається шакшуванням. У шакші знаходяться
ферменти, які розщіплюють білки шкіри; ці ферменти знаходяться також у
підшлунковій залозі тварин.
Згодом, із прирученням тварин, звернули увагу, що шкіряна сумка, в
якій зберігали кисле молоко, не твердне і не ламається після висихання. Так
було винайдено спосіб квашення шкіри в кислому молоці.
Зшивалися шкіри сухожиллями тварин, за допомогою кістяних голок.
Як прикраси, як ми вже згадували вище, використовували нагрудні прикраси з черепашок, орнаментованих кісток, зубів диких хижих тварин, браслети на руки і ноги. Трохи згодом почали використовувати прикраси на голови.
Наступну історичну добу, від уживаного тоді як знаряддя згладженого
каміння, вчені прозвали новокам’яною, або неолітом. Доба ця тривала довго, цілі тисячі років, тому протягом цього часу мінялися на нашій землі не
тільки народи, а й різні відміни культур.
Почало з’являтися хліборобство. Цікавими для нас є знахідки того
часу – лопати, землетерки, попередниці сучасних жорен, і що саме цікаве – пряльця, що свідчить про зародження ткацтва. Знайдені сліди так
званих мазанок, що є прототипом українських хат. З’являється віра в потойбічне життя. Ми можемо стверджувати це, ознайомившись з похоронними обрядами.
Люди попередньої, старокам’яної доби, не дбали про покійників, так
само як і не дбають про них і звірі, але тепер вони хоронять їх із шаною,
кладуть у могили те, чим вони користувались за життя, з метою подальшого
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використання цих предметів на нашому світі. Покійників хоронили по-різному. Часом їх клали обгорілими, обмотуючи дерев’яною корою та висипаючи над ними кургани; то клали їх у кам’яні домовини і давали їм кам’яні
сокири. Символічність сокир ми розглянемо докладніше в період слов’ян.
Щодо ритуального спалювання, то цей обряд існує і в наш час, і досить
поширений у країнах сходу та в американських індіанців. За їхніми уявленнями, душа об’єднується зі своїми предками за допомогою диму. Попіл і
недогарки складали у спеціально призначений для цього посуд.
В часи неоліту з’являється скульптурне зображення жінок з яскраво
виділеними жіночими ознаками (груди, живіт тощо), що символізує ототожнення з родючістю землі. Подібні зображення ми будемо зустрічати
протягом всієї історії України.
Для епохи мезоліту і неоліту характерні геометричні зображення, які
відображають реальні об’єкти і явища, переважно сцени з полювання. Зображення диких тварин, які датуються тим періодом, дослідження археологів та антропологів дають нам підстави стверджувати, що тоді, як і у диких
племен сучасності, існували ритуальні танці (як приклад, дикі і напівдикі
племена Африки).
Більша частина африканських танців триває протягом декількох годин
(часто від заходу сонця і до ранку). У народів тропічної африки танець
пов’язаний в першу чергу з землеробством і полюванням. Людина використовувала мову танцю, сподіваючись подіяти на рослини, тварин, природу,
цим самим заслужити прихильність до себе. Мисливці наслідували повадки
і крики тварин і пташок: одягнуті в шкіри тварин, вони використовували
тотемні танці, які обіцяли вдале полювання. Перед полюванням на великих
тварин африканці влаштовували великі видовищні дійства. В костюмах зі
шкір леопарда, антилопи чи оленя, з прикрасами з пір’я на голові, зображувалися тварини, яких переслідували мисливці. Таке “полювання” могли влаштовувати над зображеннями. Знайдено сліди старомисливського танцю
мунонголо, племен леді, одного з небагатьох, що зберігся і до сьогодні.
Землероби намагаються викликати потрібний для посівів дощ, відтворюючи музично-пластичні картини пливучих хмар, розкотів грому та потоків води. У багатьох розповсюджені танці птахів, котрі на нашій території
зустрічались майже в усі часи і використовувались під співи веснянок.
Ці обряди можна споріднювати з шаманськими обрядами. Слово
“шаман” перекладається з тулуського як “збуджена трансова людина”. У
тюркомовних народів Сибіру ця професія називалась “кам”, звідси і слово
“камлати”. У ненців – тадибей, у бурятів – бо, у якутів – йодун, юкачирів – ольма. Ритуальне дійство шаманів – камлання – складається з
того, що шаман одягає спеціальний костюм, робить спеціальний для даного
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обряду грим і навколо спеціально розведеного вогню збирає людей. Вимовивши молитву, принісши жертву, він починає співати і танцювати навколо
вогню і бити в бубон. При цьому його танець носить особливий трансогенний ритмічний характер. Ритм створюється і за допомогою потрясування
різних предметів на одязі. Поступово ритм голосу, потрясування і бій бубна прискорюється. Шаман починає окурювати з вогнища всіх присутніх
наркотичним димом, який створюється на вогні зі спеціальних трав і сухих
грибів, кинутих у вогонь заздалегідь. Після цього починається трансовий
обряд – лікувальний, військовий, промисловий, тотемістичний, релігійний
або міфологічний.
Центральним видом будь-якого камлання є момент вступання шамана
в контакт із духами.
Не варто порівнювати шаманізм із наркоманією. Це все одно що порівняти спортсмена, який розплановано, систематично тренується, правильно харчується, відпочиває, переборює в собі лінь, виховує волю, вміє
відкривати “друге дихання” і. т. п., з людиною, яка просто вживає стероїди
і очікує, коли в неї з’явиться м’язова маса. Та й шаманізмом займатись нашим людям протипоказано.
Головним секретом шамана вважається його таємнича містична спадщина – своєрідна безумна безупинна сила-бажання, яка вселяється в нього
в молодості спадково від предків; інколи ця сила має форму духа-покровителя, але частіше форми не має. Дослідження шаманізму– досить складна справа, позаяк самі шамани не розповсюджують свої секрети на своє
плем’я, а для людей іншого народу і культури – тим більше.
Один чукотський шаман розповідав, що він довгий час потроху їв
отруйний гриб мухомор. Через декілька років кількість, яку він з’їдав, перевищувала смертну дозу в декілька разів. І тоді він став збирати свою сечу,
відстоював її на травах і використовував як сильний біологічно чистий галюциногенний лікувальний наркотик. Але самі дослідники припускають, що
він з них пожартував, бо йому не сподобалася їх надмірна цікавість. Що
стосується обрядового і містичного в найдавніші часи, то сучасним дослідникам навряд чи вдасться прослідкувати ці питання.
Хочеться розповісти про деякі дослідження психіатра, доктора медицини, американського вченого Станіслава Грофа, який займався дослідженням змін стану свідомості, викликаних прийомом психоделічних препаратів
і використанням нефармакологічних методів поглибленої психотерапії. 25
років Гроф особисто вживав наркотики. Його роботи для науки безцінні,
але сам він до кінця життя, як стверджують спеціалісти, збожеволів. Як би
там не було, але він залишив багато цікавого матеріалу.
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Гроф вважав, що древні духовні системи і первісні міфи здаються дивними і несуттєвими, тому що їх науковий зміст невідомий, чи неправильно
трактований антропологами і філологами, які не володіють найпростішими елементарними фізичними, медичними або антропологічними знаннями. Тому Гроф вважав, що в сучасній науці у недалекому майбутньому доведеться побудувати нову концепцію Реальності і “феномена людини”, в
якій будуть враховані результати містичних досягнень древніх цивілізацій
і сучасних досліджень свідомості. При цьому він звертався до досліджень
нейрохірурга Пенфілда і його книги “Таємниці свідомості” (1976), в якій
автор на основі своїх досліджень висловив глибокі сумніви в тому, що свідомість людини є продуктом мозку і її можна пояснити в термінах церебральної анатомії і фізіології.
Гроф звинувачує сучасну концепцію світу, змодельовану за Ньютоном
і Декартом. Згідно з нею, від “великого вибуху” через розширення галактик
до народження сонячної системи і ранніх геофізичних процесів, які створили нашу планету, космічна еволюція керувалась лише сліпими механічними
силами. З цим Гроф категорично не згоден, оскільки за цією моделлю життя зародилось у первозданному океані випадково, в результаті хаотичних
нецілеспрямованих хімічних реакцій. Так само клітинна організація органічної матерії і еволюція до “вищих” форм життя як би виникла механічно, без
розумного принципу, в результаті випадкових генетичних мутацій і звичайного добору, що забезпечувало виживання більш пристосованих.
Все це знову ставить сучасну науку в глухий кут: вона повинна визнати, що хоча б поки атом не буде поділений, стверджувати про відсутність
містичного неможливо.
Існує такий афоризм, що людина на 90 % складається з емоцій і на
10 % – з розуму. Все, що б ми не робили, великою мірою спонукається нашими емоціями, обгрунтовується розумом і потребується організмом. Саме
те, що стоїть перед емоціями, можна називати підсвідомістю, а що до цієї
частини, то це – найбільш невивчена частина людини. З появою емоцій
у людини за рахунок бажань і потреб, що з’явилися, почала розвиватись
агресія, заздрість, прагнення влади, багатства. З іншого боку стояло прагнення до кращого, до справедливості, гармонії і бажання зрозуміти – “чому
так?” Це стало основою для створення релігії, обрядів, мистецтва і т. п.
Можна припустити, що вже в період неоліту все це існувало в розвинутій формі.
Судячи зі всього сказаного, найдавнішими формами релігії були тотемізм (від індіанського ot-totem – “його рід”) – вірування, що полягали в
уявленнях про кровні зв’язки даного роду чи племені з певним тваринним
чи рослинним “співродичем”. Тотем видавався реальною істотою, котра,
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проте, має особливі, “надчуттєві” якості, завдяки яким вона може надавати
людям, як своїм братам і сестрам, певної допомоги. Зокрема люди орла,
ведмедя, вовка і т. п. вірили: їм можуть передаватися риси (гострий зір,
сила, прудкість ніг). Фетишизм (від португ. fetiko – “зачарована річ”):
ці вірування репрезентують, зокрема, камінці-фетиші та стулки річкових
черепашок з поховань васильківського могильника. Люди гадали, що фетишизовані предмети є живими істотами і можуть мати для них охоронне
значення, завдавати ворогові шкоди, викликати чи проганяти дощ, лікувати
і оберігати. Анімізм – (від лат anima – “душа”) полягає у вірі в існування
в тілі людини двійника – душі.
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Трипільська культура
Від мисливства і збиральництва люди перейшли до тваринництва і

землеробства. На території України і Молдови у IV–ІІІ тис. до н. е. виникла перша хліборобська культура. Її відкрив 1896 р. археолог В. В. Хвойка.
Названа вона трипільською за місцем першої знахідки поблизу с. Трипілля
Обухівського повіту Київської губернії.
На той час це була настільки дивовижна знахідка, що можна було поновому переписувати історію.
“Це високорозвинена культура ефективних барв, складного орнаменту, орнаментальних прикрас, з пишною декоративністю мальованих хат,
розписаних печей, фарбами розмальованого посуду” – так характеризував
трипільську культуру відомий вчений археолог В. Петров. Саме трипільці
почали споруджувати добре сплановані “про-міста” і “про-фортеці”.
Витоки релігійно-міфологічних уявлень носіїв європейських культур
мальованої кераміки, зокрема трипільської, слід шукати в давньоземлеробських неолітичних суспільствах Малої Азії, зокрема в культурах Четал-Гуюка та Хаджілара. Тут, як і в багатьох інших суспільствах неолітичного
типу, засвідчується вшанування жіночого божества родючості.
Жіночі фігурки, знайдені на залишках багатьох трипільських поселень,
досить різноманітні – це й зображення божества родючості, і жрецького
божества, й учасниць магічних церемоній, і покровительок того чи іншого
явища, яке сприяє врожаю. Зустрічаються також зображення вагітних та
народжуючих жінок, фігурки жінок з жертовником і ритуальною посудиною,
жінок з дитиною тощо. Ці фігурки на поверхні тіл мали особливі символічні
знаки. На місці грудей богинь накреслювалась подвійна спіраль. На животі
або на лоні малювався ромб, перехрещений на чотири частки. У кожну з цих
чотирьох частин втискали (до опалювання, в сиру глину) по одній зернині.
Цей символ – засіяного поля, або символ родючості – використовується і
по сьогоднішній день у вишивках, ткацтві, кераміці, писанкарстві, на майже
всіх землеробських знаряддях праці тощо.
Грудна спіраль є небесним символом: хмара – блискавка, рух, що надсилав на землю молоко – сім’я – дощ.
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У даосизмі подвійні спіралі, де рух всередині і зовні неподільний, є
символом універсуму, нескінченності. Сіпральний рух діє на організм і психіку людини. Стимулює спіральний рух проти годинникової стрілки, а рух
за годинниковою стрілкою дає заспокійливий ефект.
Окрім цих двох символів, на стегнах, боках і сідницях усіх трипільських
фігурок зроблені навскісні і спіральні подряпини, котрі виражають символи
захисту родючості.
Можна гадати, а то й стверджувати, що подібні малюнки наносили не
лише на керамічні зображення, а й на тіла жінок. Чи були це тимчасові малюнки, чи татуювання, напевне сказати не можна. Можна припустити, що
ці символи були невід’ємною частиною землеробських обрядів і, можливо,
повсякденних оберегів.
Міфологія давніх землеробів, коли культури мальованої кераміки ґрунтувалися на парадигмі священного шлюбу Богині Матері-Землі з небесним
Богом Биком та її періодичного викрадення Драконом Змієм підземного
світу. Це стало фундаментом для створення, а може, й для продовження
слов’янської релігійної форми Явь (життя на землі), Навь (підземне царство) і Правь (небесний світ).
Українці завжди були землеробською нацією. Постійний зв’язок із
землею, який називають українським антеїзмом, наклав на їх духовність
відбиток селянина. Культ землі, хліборобської праці є основою світобачення
українського селянина. У його космологічній системі серед п’яти вихідних
стихій світобудови – небо, вода, земля, повітря, вогонь – домінанта віддається саме землі. І не просто землі як космічному тілу, а землі як ґрунту.
Саме тому в міфологічних уявленнях українця творення світу зводиться до
творення землі. І відбувається це зрозумілим для землероба способом – через сівбу. Певно, жоден народ світу не має стільки обрядів, пов’язаних з
хлібом, як українці. Для нього чужою є ідея розвитку. Натомість домінує
ідея стабільності і циклічності. Українці, прив’язані до своєї землі, називають її ненею. Вже при запровадженні на нашій землі православ’я, велика
шана протягом усього року віддається Богородиці. Виділяються три основні
моменти святості Пречистої Діви – дівочість, богоматеринство і заступництво за людей. Але в українському обряді, порівняно із Західним, особлива
увага приділяється саме Богоматеринству Діви Марії як причетності її до
таємниці Боговтілення. Відтак і іменують Приснодіву не інакше як Богородиця, Матір Божа, на відміну від католицького обряду, в якому немає
акцентації на богородність і Мати Ісуса зветься просто Дівою Марією.
Відрізняючи своє від чужого, людина знайшла образ ріки життя. У
більшості народів вона зображується у вигляді змія (вужа). У світовій символіці змій відокремлює внутрішній світ від зовнішнього хаосу. В трипіль! 19 !N

ській кераміці цей символ зустрічається досить часто, і зображається поряд
із символікою води і землі. Етнографи свідчать, що карельські чаклуни носили пояси зі зміїної шкіри. Подібні були й у слов’ян.
У трипільській культурі цілком сформувалося ткацтво. Вчені дослідили, що вже тоді існувало щонайменше три види переплетень: полотняне,
репсове та візерункове. Знайдені керамічні грузила дали змогу реконструювати і визначити, що трипільці використовували вертикальний ткацький
станок, який побутував аж до ІХ ст. н. е.
Знайдено було залишки шкіряного взуття.
Прикраси використовували керамічні, кістяні, з’являються бронзові.
Не втратили свою актуальність ікла хижих тварин, які доповнювали композицію нагрудних прикрас.
Така насичена орнаментом кераміка, порівняно з невеликою кількістю
прикрас: нагрудних, шпичок для волосся, браслетів, хрестоподібних амулетів, які не були настільки мальовничими і яскравими, – дає нам змогу припустити, що все багатство символіки й орнамету було спрямоване на одяг,
який до наших днів, на жаль, не зберігся.
Які зображення на ньому використовували, точно не досліджено. Про
силует і крій теж точно сказати не можна, але з зображень на кераміці видно, що одяг затягувався поясом, горловина мала V-подібну форму, і існує
переважно по краях (горловині, низу) широкий кант.
З метою захисту від злих сил і збереження добробуту, трипільці хоронили померлих під житловими будівлями. Священним місцем у трипільців
була піч, біля якої знаходились вівтарі, що мали прямокутну чи хрестоподібну форму. Біля них на спеціальних підвищеннях розташовувались глиняні
фігурки, посуд для зерна, чаші на антропоморфних підставках. Трипільська
культура, заклавши міцний фундамент для високого культурного розвитку
наступних етноплеменних спільнот, зокрема й ранніх східнослов’янських
племен, відіграла визначну роль в історії України.
Ще в ІV ст до н. е., з проникненням степовиків на територію Правобережної України та Нижнього Подунав’я, трипільська культура зазнає
значних змін. Зі сходу проникає звичай ховати покійників у скорченому на
спині положенні і посипати їх вохрою, а також так звані конеголові скіпетри, антропоморфні стели тощо. Як відомо, поховальний обряд, ритуали,
пов’язані зі смертю, – найважливіші складові стародавніх релігій. Племена, що ховали покійників у ямах у скорчених позах, мають умовну назву
племен ямної культури, катакомбної – на території України (назва від гробниць-катакомб).
Хоча питання щодо походження катакомбних племен викликає багато
суперечок, в релігійній системі цього населення спостерігаються близько
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східні культові елементи, особливе місце серед яких займає обряд моделювання черепів. Цей обряд полягав у тому, що на лицеві кістки черепа,
звільненого від м’яких тканин і мозку, накладалась спеціально виготовлена
глиняна маса з домішками вохри та потовчених кісток. Після моделювання
череп розмальовувався фарбами, а на тім’я натягували скальп. Форми та
прийоми моделювання тісно пов’язані з Близьким Сходом. Подібні знахідки є в Ієрихоні і датуються VІІ–VІ тис. до н. е.
За давньоєгипетською релігією, кожна людина в потойбічному світі має свого двійника, який живе доти, доки зберігається тіло. З метою
збереження тіла в Єгипті бальзамували померлих. Аналогічна за змістом,
формою та засобами муміфікація відома й для голів катакомбної спільноти
на території України. Серед катакомбних племен були поширені вірування,
що полягали в обожнюванні сонця і вогню, та пов’язані з ними ритуали.
Відоме виноградненське святилище, присвячене богові сонця, подібне за
конституцією до хетських храмів. А знайдена там гранітна стела у вигляді
сокири дає підстави говорити про вшанування бога дощу і грози. Адже сокира на Близькому Сході і була атрибутом саме цього божества. Населенню ямно-катакомбного часу були притаманні й міфологічні уявлення. Зокрема, змієборчий космогонічний міф, пов’язаний з боротьбою бога сонця
з темрявою та водною стихією, уособленими в образі хтонічної істоти дракона – вешапа. У гроті Кам’яної Могили (поблизу міста Мелітополя) було
відкрито зображення вешапа з позначеними ударами гострим предметом і
відбитком людської стопи, які пов’язані з релігійним обрядом вбивства. Зображення ступні, що пов’язане з культом предків, було символом героя або
антропоморфного божества, яке перемагає вешапа. Черепи биків, знайдені
у поховальні поблизу м. Красноперекопська, свідчать про поширення серед
племен катакомбної культури культу домашніх тварин.
Під впливом катакомбної міфології у стародавніх праслав’ян, до яких
багато вчених відносять племена східнотимнецької культури (північні райони Украни), коморівської культури (Прикарпаття та Західне Поділля) та
племена білогрудівської культури (між середньою течією Дніпра на сході і
річкою Збруч на заході) поширювалась віра в існування душі і потойбічного
світу, землеробські культи та скотарські культи, обожнення сонця та вогню.
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Кочові племена на території України
Кіммерійці
Першим народом на території України, що мав власну назву, були кіммерійці (ІХ–VІІ ст. до н. е.). Згадки про ці племена є в “Одісеї” Гомера,
“Історії” Геродота та в деяких малоазійських джерелах. Для їх релігійного
світогляду характерними були віра в душу та життя після смерті. Про це
свідчать розкопки курганів, де знаходять речі, якими користувався покійник за життя.
Походження назви “кіммерійці” викликає деякі суперечки. Одні вважають, що походить воно від фінікійського слова – “темний”, на думку інших
дослідників, воно походить від грецького слова “зимовий”, тобто люди, у
країнах яких, за уявленням греків, були холодні зими. Це ім’я намагались також перекласти з фракійської і грецької мови. Однак найбільше зацікавлює
тлумачення цього ім’я з перекладу древньоіранської мови, як самоназви –
“рухомий загін іраномовного кочового населення євроазійських степів”.
Поява кіммерійців на історичній арені була пов’язана з багатьма процесами, які відбувались у кінці ІІ – на поч. І тис. до н. е. Формування
кіммерійської культури було досить складним процесом. Вона складалась в
умовах корінної перебудови господарства і побуту, етнічного змішання і високого діапазону зв’язків. Кіммерійці були були творцями першого великого
об’єднання кочових племен на півдні Східної Європи. Як і більшість кочових
обєднань, вони включали ряд груп, які мали свої особливості в матеріальній
культурі і, можливо, різне походження. Найбільш яскраво це демонструє
існування двох великих пам’ятників: чорногорівського і новочеркаського.
“Новочеркаський пам’ятник” був знайдений 1939 р. в м. Новочеркаську. Це клад бронзових предметів. Основна територія розповсюдження новочеркаської групи – Передкавказзя і лісостепове Дніпровське правобережжя.
Культура цього населення сформувалась переважно в процесі тісних контактів ранніх кочівників і місцевого населення Північного Кавказу.
Другий – “чорногорівський пам’ятник” – був знайдений біля хутора
Чорногорівський у Донецькій області. Саме чорногорівське поселення тіс! 23 !N

ніше пов’язане зі степовими культурами епохи пізньої бронзи півдня Східної Європи.
Релігійна ідея кіммерійського поховального обряду дуже древня. Основ
ний її зміст зводиться до заупокійного культу предків. Для цього клались
заупокійні дари і робились жертвоприношення. З часів кіммерійців сильнішою стала тенденція до возвеличення кінного, добре озброєного, воїна і
героїзація його образу.
Хоронили кіммерійців у скрученому вигляді. Це ототожнювалося з положенням дитини в утробі матері. За їх уявленням, це символізувало перенародження в новому житті.
У чоловічих похованнях клали кинджали, вуздечки, точильні бруски,
набори стріл, кераміку і заупокійну їжу. В жіночих захороненнях зустрічаються глиняні посудини, голки, золоті або бронзові скроневі кільця, низки і
скляне намисто.
Уявлення про найбільш звичне розміщення предметів заупокійних
дарів дає нам гробниця в кургані біля с. Балки Запорізької обл. Тут біля
скелета знаходились такі предмети: на черепі – бронзовий вінець; зліва
від черепа – масивна золота підвіска, яка має вигляд спірального цвяхоподібного стержня зі шляпкою, розділеною насічками на три частки;
біля пояса – матер’яний мішечок з кременем для висікання вогню, який
був майже обов’язковим предметом погрібання кіммерійців. Перед лицем похованого в кутку могли знаходитись кістки барана від обрядової
їжі, а поверх них лежали залишки дерев’яної посудини з золотими оббивками. Ритуали завжди супроводжувались жертвоприношеннями тварин.
Для степовика худоба була найбільшою цінністю, і цією цінністю потрібно
було поділитися з богами.
Тварини уособлювали сили природи і асоціювались з якимись надіями.
Мала рогата худоба, наприклад, виступала талісманом удачі, щастя і воїнської слави. Кочівники обожествляли всіх домашніх тварин. Особливою
пошаною користувався кінь. Кінь, як і колесо, був символом сонця. У “Ригведі”, одній із книг Вед, сонце назване бистрокінним, його промені порівнюються з гривою коня, а в колісницю Сонця запряжений божественний
кінь. Тому жертва коня була особливо значущою. Її приносили у найбільш
важливих випадках.
Для кінської збруї характерними були бронзові вудила з однокільчастими, стремичковидними і двокільчастими петлями на кінцях. Прикрасами
для для вуздечок служили різноманітні бляхи з петлею на звороті, лунниці, підвіски. В Черкаській обл. знайдено бронзові, покриті золотим листом
бляшки-розетки з кінської вузди у вигляді округлих дисків з бортиком, при! 24 !N

крашені рельєфними пелюстками і крапчастим орнаментом по краю. Найбільш аналогічні їм відомі серед асірійських древностей і відносяться до часів правління Саргона ІІ.
Для кіммерійського мистецтва найбільш типові геометричні орнаменти
у вигляді одинарних і концентричних кругів, розеток, різноманітних спіралей, меандрів і ромбовидних фігур. Їх мистецтву не були чужими і зооморфні образи, відомі поки що в одиничних екземплярах.
Існував у кіммерійців культ Богині-Матері, про що свідчать стели з
зображенням жінки, які мали культовий характер. Культ Богині-Матері у
кіммерійців був відлунням релігійного культу ранньонеолітичної (дотрипільської) та трипільської доби. Глиняні жіночі статуетки з підкресленими
жіночими прикметами, фалічні зображення,чоловічі фігурки зі збільшеними статевими ознаками, статуетки жінки з дитиною на руках дають уявлення про тогочасний релігійний світогляд, про початки формування ще в
тодішню епоху культу Роду і Рожениць, поширенного у віруваннях східних слов’ян.
Поклонялися та приносили жертви жіночому божеству богині Діві і
таври, які населяли Кримський півострів. У ІХ–ІІІ ст. до н. е. херсонесці
запозичили цей культ у таврів і елінізували його. Богиня Діва уособлювала
місто Херсонес, була його головним божеством і покровителькою. Пам’ять
про Діву збереглась і в українському фольклорі: відлуння цього культу знаходимо в “Слові о полку Ігоревім” та в українській народній традиції про
Діву – царицю русалок.
Будучи кочовим войовничим народом, сармати з шаною ставились до
коней. Про це свідчать численні розкопки, багато оздобленої, прикрашеної кінської збруї. На коней вони одягали атрибутів більше, ніж на себе, і
навіть їхні жінки не мали стільки прикрас. Орнамент переважає спіралеподібний, який поміщується в красивий композиційний ансамбль. Частіше
з’являється хрест, поміщений в коло. Хрест із доісторичних часів служив
релігійним охоронним символом майже в усіх культурах світу. У американських індіанців він символізував як людину, так і чотири сторони вітру.
Верхній кінець хреста – це північний, найсильніший, всеперемагаючий вітер, а також голова і інтелект; південний – південний вітер, вогонь і відчуття; східний – східний вітер, а західний символізував м’який західний
вітер зі сторони країни духів, подих смерті і мандрівки до невідомого, яке
чекає кожного.
Кіммерійці – один із найдревніших народів Східної Європи – залишили вагомий слід у світовій історії.
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Скіфи
У VII ст. до н. е., із вторгненням скіфських племен у Північне Причорномор’я, кіммерійці були витіснені в Передню Азію, і з VII по ІІІ ст. до
н. е. існувала скіфська держава зі столицею на Дніпрі – Кам’янським городищем. Релігія скіфів досягла розвитку політеїзму. Їх релігійно-міфологічна система сполучала в собі елементи зооморфної міфологеми, поєднуючи
вірування трипільської культури, елементи тотемів скотарської культури
зі значним впливом Близького Сходу. Більшість істориків вивчають і досліджують скіфську культуру з археологічних пам’яток. Писемні джерела
зберегли небагато, але “батько історії” Геродот, як ніхто докладно, яскраво,
хоча, на жаль, не відомо, наскільки правдиво, описав їхнє життя. Та як би
там не було, все ж таки розглянемо історію скіфів саме очима Геродота.
У Геродота описано, як пояснюють своє життя скіфи: “Як розповідають
скіфи, їхній народ наймолодший з усіх. Це було так. У тій країні, що спершу
була безлюдною, вродилась людина на ймення Таргітай. Вони кажуть, що
його родичами були Зевс і дочка Борисфена. На мою думку, це неправда,
але так кажуть. З такого от роду походить Таргітай. Він мав трьох синів:
Ліпоксая, Арпоксая й наймолодшого Колоксая. О тій порі впало з неба на
скіфську землю золоте знаряддя: плуг, ярмо, сокира і коряк(чаша). Побачив це старший і швидко пішов узяти, але як наблизився, золото почало
горіти. Він перелякався; тоді надійшов середущий – з ним сталося те ж
саме; їх відстрашило палаюче золото. Але як приступив наймолодший, воно
погасло й він заніс його додому. Коли старші брати довідалися про це, відразу ж віддали владу наймолодшому.”
Від Ліпоксая походить скіфське плем’я авхати, від середущого Арпоксая – катіари й траспії, а від наймолодшого царя походять ті, що називають
себе паралатами. Всі вони називаються околотами від імені царя, а скіфами
нарекли їх греки.
Іншу версію появи скіфів теж описує Геродот з їх слів. За цим переказом, скіфи прийшли з Азії на землю кіммерійців під впливом натиску військ
масагетії (масагети, як і скіфи, – одне з іранських племен).
На прикладі грецького пантеону Геродот описав пантеон скіфських богів. “З богів моляться вони лише таким: найбільше Гестії, далі Зевсу й Геї, –
кажуть, що Гея дружина Зевса; потім Аполону, небесній Афродіті, Гераклу
і Аресу. В тих богів вірять усі скіфи; царські скіфи приносять жертви ще й
Посейдонові. Скіфською Бестією називається Табіті (богиня домашнього
вогнища), Зевса називають Папай, Землю (Гею) – Апі, Аполона – Гойтосир, небесну Афродіту – Аргімпаса, а Посейдона – Фагімасад”. Їм не
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мають звичаю ставити зображень, жертовників чи святилищ, крім одного
Ареса, бога війни.
Святилище Аресу будували в такий спосіб: накладали величезну купу
хмизу, зверху робили чотирикутну площу. Щороку довозили до тієї купи по
сто п’ятдесят возів хмизу, позаяк вона через дощі осідала. Посередині застромлювали старий залізний меч (Акінак), що символізував собою Ареса.
Йому приносили в жертву худобу, коней, і навіть людей. Із полонених, узятих живцем, з кожної сотні жертвували одного. Скіфи кропили йому голову
вином і заколювали над посудиною, потім виносили цю посудину на купу
хмизу і виливали кров на меч. Внизу, відрубували кожному вбитому праву
руку і підкидали у повітря. Після закінчення обряду йшли геть, залишивши
все там, де воно лежало.
Існували у скіфів і військові обряди. Коли молодий скіф убивав першого ворога, він пив трохи його крові. Голови вбитих у бою несли цареві,
позаяк ділити здобич могли тільки ті, хто приніс голови ворогів. З голови
ворогів скіфи здирали шкіру в такий спосіб: робили надрізи навколо і коло
вух, і взявши за коси, витрясали голову, після чого вишкрібали м’ясо волячим ребром і виминали руками (скальп).
Вичинивши, використовували його як рушник. Вони гордо прив’язували його до вуздечки коня, на якому їздили. Той, хто мав найбільше таких
скальпів, вважався найхоробрішим. Багато хто шив з них одяг, зшиваючи
їх як овечі шкури. Часто здирали вони з побитих ворогів разом з нігтями
шкуру з правої руки і робили з них покривала для сагайдаків (колчанів для
стріл). Багато хто з них обдирали всю шкіру з людей, напинали їх на дерев’яний болван і возили з собою.
Із голів найхоробріших ворогів робили так: обрізали все, що вище брів,
вичиняли і обтягували волячою шкірою. Якщо скіф був багатим, то ще й
позолочував ізсередини, і використовували ці черепи як чаші для пиття. Так
робили навіть із черепами своїх родичів, якщо посваряться. У Геродота знаходимо: “а як прийдуть до такого гості, він виносить ті голови й розказує,
що це, мовляв, були його свояки, що з ним посварилися й він їх побив. Це
вважається мужнім вчинком.”
У скіфів склалась своєрідна категорія жерців, які гадали за допомогою
вербових гілочок. Збирали велику купу вербового пруття, клали на землю
й розбирали. Кожний прутик клали окремо і ворожили. Потім з примовлянням зв’язували знов гілку за гілкою у в’язку. Наявність у скіфів жерців
та вищезгадані способи гадання підтверджуються археологічними даними та
етнографічними матеріалами. Схожий спосіб гадання описаний дослідниками
і в осетинів. Тих жерців, пророкування яких не збувалося, спалювали заживо
на возах, запряжених биками. Цих жерців називали Енареї. Фахівці пояс! 28 !N

нюють цей термін як “не-чоловік” (з іранської “нара” – чоловік, “е” – не).
За Геродотом, хвороба енареїв мала божественне походження: енареї – це
потомки тих скіфів, що пограбували храм Афродіти, і богиня покарала їх
жіночою хворобою. На думку Псевдо-Гіппократа у трактаті “ Про повітря,
води і місцевості”, ця хвороба має природну причину: постійна верхова їзда
у багатьох викликала пухлини, ломоту в стегнах, подагру, що спричиняло
статеве безсилля. Це призводило до того, що енареї одягали жіночий одяг,
засвоювали жіночі звички і разом з жінками вели домашню роботу.
Культове значення мав і пов’язаний з релігійними уявленнями скіфів
звичай куріння коноплі, що був своєрідною формою шаманства. “У них
ростуть коноплі, подібні у всьому до льону, тільки більші і грубіші: щодо
цього коноплі перевершують льон. Вони ростуть і сіяні і дикі. З нього роблять одяг у всьому подібний до лляного; якщо хтось близько не обізнаний
з цим одягом, то подумав би, що він лляний. Скіфи беруть насіння з тих
конопель, залазять під покривало і кидають насіння на розпечений камінь.
Воно курить і видає стільки пари, що більше не дасть ніяка грецька парна, а
скіфи волають від радості в парі. Це у них замість миття, бо у воді зовсім не
миються, їхні жінки розтирають на жорсткому камені кипарисове, кедрове
і кадильне дерево, поливають водою, а як передеруть, намащують тією гущею тіло й лице. Від того мають гарний запах. На другий день змивають
мазь і стають чисті й лискучі”. (Геродот)
З усього вищезгаданого можна припустити, що одяг відігравав не лише
функціональну роль, але, на жаль, описання конкретних обрядів, пов’язаних з ним, мені знайти не вдалось. Та все ж таки, одяг скіфів виготовлявся
з конопель, які використовували в обряді куріння, з хутра і шкіри тварин,
яких використовували у цілій низці обрядів, із скальпів ворогів, що, без
сумніву, мало культовий характер. Прикраси скіфів і скіф’янок були насичені язичницькою символікою, зображеннями міфічних істот і просто тварин,
які, як ми згадували, займали вагоме місце в духовному житті скіфів.

Сармати
У ІІ ст. до н. е. з праць античних авторів зникає назва території Північного Причорномор’я і Приазов’я “Скіфія”. Її замінює назва “Сарматія”.
Це пов’язано з частковим витісненням та асимілюванням сарматськими
племенами (язиги, алани, роксолани, аорси, сіраки) скіфських племен.
Геродот розповідає, коли греки боролись з амазонками (в уяві греків –
войовничі жінки, що жили в Малій Азії) – амазонок скіфи називають еорпата, що грецькою означає “мужовбивці” (“еор” скіфською означає “муж”,
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“пата” – “вбивати”). Як розповідає переказ, греки після перемоги в бою
під Фермодонтом, повертаючись, забрали на три кораблі узятих живцем
амазонок. На морі амазонки напали і побили греків, а оскільки вони зовсім
не знали кораблів і не вміли поводитися з кермом, вітрилами та веслами, їх
хвилями і вітром загнало до Меотійського озера (Азовське море), до Кремнів. Кремні – країна вільних скіфів. Висадившись, вони зловили собі коней
і на конях спустошували землі скіфів.
Скіфи не могли зрозуміти цього явища. Вони не знали їхньої мови, їхнього одягу, ні народу, отже дивувалися, звідки вони взялись, і думали спочатку, що це “мужі в першій молодості”. Почали воювати. В бою захопили
кілька трупів і побачили, що це жінки.
Скіфи порадились і вирішили не вбивати їх, а вислати від себе до них
молодих хлопців у тій самій кількості, скільки було амазонок. Вислані мали
стати біля них табором і робити те ж саме, що і вони. Якби вони вирішили
переслідувати скіфів, то не битись, а лише втікати. Коли перестануть, наблизитися знову до них і стати табором. Затіяли вони все це, бо хтіли мати
з ними дітей.
Послані скіфи виконали наказ. Амазонки зрозуміли, що вони прийшли без підступних намірів, і не чіпали їх. Але ті пересувались табором
все ближче і ближче. І скіфи, й амазонки мали лише зброю і коней і жили з
ловів і грабунків.
Під полудень амазонки розійшлись по одній, по двоє, щоб заспокоїти
природні потреби. Коли це побачили скіфи, зробили те саме. Один із них
напав на відокремлену амазонку, та вона зовсім не боронилась і дала себе
спіймати. Вони не могли поговорити, бо не розуміли одне одного, та якось
жестами вона пояснила, щоб наступного дня він прийшов із другом. Скіф
повернувся і розповів про це іншим. Наступного дня прийшов на те саме
місце, привів друга і зустрів там другу амазонку, яка на них чекала. Про це
довідались інші скіфи і підкорили решту амазонок.
Відтоді вони об’єднали свої табори і жили разом. Кожен мав за жінку
ту, з якою вперше зійшовся. Скіфи не змогли навчитися мові амазонок, зате
амазонки вивчили скіфську. Коли мовний бар’єр зник, скіфи сказали: “ Ми
маємо родичів і маєтки. Більше так жити не будемо, але ходімо до нашого
народу і там будемо жити; за жінок не візьмемо нікого, лише вас”. На те
вони відповіли: “Ми не змогли б жити з вашими жінками, бо ми і вони не
маємо однакових звичаїв. Ми вміємо стріляти з луків, кидати списи і їздити
на конях, а не навчились жіночих робіт. Зате ваші жінки не вміють нічого
з того, що вміємо ми, але їздять на возах і роблять жіночу роботу. Отже,
ми з ними не можемо жити разом. Та якщо хочете нас мати за жінок і бути
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справедливими людьми, то йдіть до батьків, візьміть належну вам частину
майна і по тому приходьте, і будемо жити разом”.
Молоді скіфи послухали і так і зробили. Коли вони зібрали ту частку
майна, яка їм належала, й прийшли назад до амазонок, то почули наступне:
“Страшно нам жити в тому місці, бо ми відібрали вас у батьків, а до того ще й
нищили цю країну. Якщо ж хочете нас мати за жінок, то робіть разом з нами
таке: давайте вийдемо з цього краю, перейдемо Танаїс (Дон) і там осядемо”.
І це послухали скіфи. Вони перейшли Дон і пішли за три дні дороги на
схід сонця від Дону, і три дні дороги на північ від Азовського моря. Сарматські
жінки завжди дотримувались старих звичок: їздили верхи, на лови, з чоловіками і без чоловіків, їздили на війну і носили одяг такий самий, як чоловіки.
Сармати говорили скіфською мовою, але говорили нею здавна неправильно. Подружні звичаї у них такі: заміж не вийде ніяка дівчина, доки
вона не вб’є ворога. Деякі з них старіли і не виходили заміж, бо не могли
виконати звичай.
Вірування сарматів мало чим відрізняються від скіфських. Панівними
у сарматів були культи сонця та вогню та Великої богині-матері – Астарти,
покровительки коней, а також культ бога війни. Поряд з цим зустрічаються
поклоніння неживим предметам та наділення їх душею, віра в чарівну силу
каміння і т. д. Сармати вірили в потойбічне життя, і велике значення у їх віруваннях мав культ мертвих.
Подібно скіфам, сармати наділяли особливою магічною силою дзеркало. Скільки в наш час існує повір’їв, прикмет, гадань, пов’язаних із дзеркалом? Сарматський звичай розбивання дзеркал при похованні був відлунням різноманітних давніх уявлень, які протиставили дзеркало – вмістилище
душі – і смерть. І нині спостерігається звичай завішувати дзеркала в будинку, де лежить покійник. У той же час існує ритуал вінчання та традиційні
гадання “на нареченого”.
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Слов’яни
Відомо, що вже в перші століття нашого літочислення широкі просто-

ри між Карпатами і Курським Надсем’ям досить густо, як на той час, заселяли анти, венеди, поляни, уличі, тиверці, волиняни, древляни, сіверці,
дреговичі та інші східнослов’янські етноси, описані візантійськими істориками, хроністами, а потім і вітчизняними літописцями (звідси і назва “літописні слов’яни”). Вже в V–VІ ст. мали розвинений первіснообщинний
лад і робили кроки до державності. Племена ці займались землеробством,
скотарством, гончарством, обробкою металу, дерева, досить високого рівня
досягло мистецтво.
Літописні слов’яни відбули складний і тривалий розвиток релігійних
вірувань. На жаль, під впливом ряду факторів, зокрема боротьби християнської церкви проти “поганства”, досі не склалася цілісна картина вірувань і
культу етносів, з усної традиції майже витіснено язичницькі міфи, легенди й
перекази. І. Огієнко (митрополит Іларіон) зазначив: “Давня віра не встигла
розвинутись у закінчену повну систему, бо прийшло Християнство і спинило цей розвій, хоч відразу й не вбило його. Ось тому ми звичайно бачимо в
усьому тільки більш чи менш уривки стародавніх вірувань, а не розвинену
релігійну систему”.
Звертаючись до писемних пам’яток у так званій “Промові філософа”,
вміщеній Нестором Літописцем у “Повісті временних літ” під 986 р., ми
знаходимо, що люди здавна шанували явища навколишньої природи –
“жертви приносили гаям, колодязям і рікам”. І тільки пізніше, коли “диявол
у ще більші спокуси ввергнув людей”, вони почали “кумирів творити: одні
дерев’яні і мармурові, а другі – мармурові, золоті і срібні. І кланялися їм,
і приводили до них своїх синів і дочок, і заколювали перед ними...” отже,
проповідник розрізняє два великі періоди еволюції язичництва: період культу природи і період творення кумирів (ідолів). Із “Новгородського першого
літопису” дізнаємося, наприклад, що стародавні поляни, хоча й були мужами мудрими й тямущими, робили пожертви “озерам і колодязям, і гаям, як
і інші погани”.
Часто сучасні автори обмежують міркування про дохристиянські вірування узагальненими: “східні слов’яни спершу обожнювали явища природи,
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гаї, джерела, хижих звірів і т. ін.” Але ж, по-перше, вони нічого не обожнювали – до теїстичних вірувань було ще далеко; по-друге, оте “спершу” охоп
лює багато тисячоліть. В Україні народна фантазія щедро заселяла ріки,
ставки, криниці, ліси, поля міфічними істотами – русалками, водяниками,
мавками, полісунами, польовиками тощо.
Все, що існувало навколо слов’янина, було живим, і він мав з цим рахуватись. Природа, при всій своїй могутності, могла як нагородити, так і
покарати людину.
Існували у слов’ян священні гаї, частіше за все дубові. Їх заборонялося
спилювати, або завдавати їм будь-якої шкоди. Власне, сам дуб був священним деревом. Це одне з найсокровенніших дерев, з якими пов’язано
багато символічних пластів. Індоєвропейський корінь “дуб” ототожнюється
з коренем слова “дерево”. Це дерево Перуна. У древній Греції дуб був присвячений Зевсу Громовержцю. Дуб являв собою символ саме мужності і
хоробрості. Був він чоловічим деревом. Символічність ця зрозуміла, адже
дерево це велике, могутнє, з твердою і міцною деревиною, і якщо уважно
розглянути його плоди, жолуді, це підводить під всім вищеперерахованим
жирну лінію. Існував в Україні обряд, коли хлопчикам обстригали перше
волосся, викопували ямку, клали волосся і туди ж садили молоденький дуб.
Був дуб священним деревом і у кельтів. Під ним приносили жертви. В гороскопі друїдів дубу присвячений один з особливих днів – день весняного
сонцестояння, 21 травня.
Із введенням християнства почалось безжалісне знищення цих дерев
по всій Європі, як одного з головних предметів язичницьких культів. Крім
сакрального значення самого дерева, з нього виготовляли й окремі ритуальні предмети: дубові вінки, дубові гірлянди, різні окультні речі з його деревини, листя, кори і кореня.
Були у слов’ян і інші священні дерева, як, наприклад, береза. Береза – священне дерево Північної Європи. В гороскопі друїдів їй присвячений день літнього сонцевороту 24 червня. У свою чергу вона символізує
перехід зими до весни. Перший місяць весни у них називався березоль, в
українців – березень, в білорусів сакавік, що пов’язано, зрозуміло, з березовим соком. Саме сік має цілющі властивості, очищає кров і відновлює
сили після довгої зими.
Береза була також у слов’ян “ярильним” деревом. Ярилів день – древньоязичницьке свято плодоносних сил природи. Відзначався він 4 червня
(за старим стилем). Лише після цього дня дозволялось рубати березу й різати з неї гілки. Пов’язані з цим днем обряди – хороводи дівчат, заплетення
березових гілочок в коси, прикрашення берези стрічками, квітами, вінками з
трав і з тіста (“зозулями”). Вона була символом дівочої краси і чистоти.
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Є свідчення, що людей хоронили, замотуючи тіло в березову кору. Вірили також у те, що в березу вселяються душі померлих. Нині існує багато
промислів, де використовують кору берези для різноманітного плетення. Не
виключено, що подібні промисли побутували і в ті давні часи.
У народів Крайньої Півночі береза – шаманське дерево. Шаман робить на березовій жердині шість, сім або дев’ять зарубок, які означають
підняття на верхні світи.
У циган існує тантрична процедура обгортання натільної сорочки навколо берези: вважають, що почуті після цього дзвони несуть передбачування долі.
Верба – символ весни. Це дерево, яке найперше розпускає своє листя. Вона символізувала у слов’ян основу створення світу, Дерево Життя та
Чумацький шлях на небесах.
Вважалось, що в дуплах старих верб живуть мавки. При появі на нашій землі християнства дерева ці вважались “нечистими”, але згодом почали святити їх гілочки на Вербну неділю (за тиждень до Паски). Гілочки
ці приносили додому, били легенько ними дітей і примовляли: “Не я б’ю,
верба б’є”. Дехто бив ними й домашніх тварин. Доторкнутися до людини
чи тварини свяченою вербою означає об’єднати їх із силами космосу, обновити їх здоров’я. (Давайте пригадаємо й гадання на вербових гілочках
скіфських енареїв.) Але найвагомішим місцем є її символ як Дерева Життя,
або Світового Дерева. За слов’янською міфологією, Світове Дерево – вісь
світу – стоїть на краю Всесвіту. Його вершина впирається в небеса, а корені дістають до підземного царства. По цьому дереву спускаються і піднімаються боги, по ньому можна проникнути в інші світи. В “Слові о полку
Ігоревім” говориться про легендарного барда Бояна, котрий мандрував по
дереву, перевтілившись у мишу (вона ж білка, яка відноситься до середнього світу, земного), в орла (відноситься до неба) і в вовка (відноситься до
підземного царства).
Це започаткування створення всієї слов’янської концепції язичництва
на основі (Явь, Навь, Правь). “Явь” – це те, що є в земному світі, буквально “на яву”. “Явь” має корінь багатьох слів, наприклад, явно – реально, явитись – предстати перед очима і т. д. “Навь” – це підземний темний
світ. “Правь” – це небесний світ. “Правь” теж є основою багатьох часто
вживаних нами слів: “бути правим” означає бути вищим, ближчим до істини; права рука – домінуюча над лівою; правило – те, що повинно бути
святим; правити – займати вище положення і т. д. І навіть “Православна
віра” означає “славити небеса”.
Але повернемось до Світового Дерева. У древніх скандинавів таким
деревом був священний ясен Юпгдрасиль. Корінням і кроною він обіймає
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весь світ, на ньому тримаються небо, хмари і зорі. У нього три корені: один
простягається на небо, другий – в середній світ, третій – у підземний.
Біля цього дерева стоїть храм, у якому живуть норни, богині долі. Біля
основи дерева живе космічний змій Нидньогг, на верхівці сидить мудрий
орел, а по стовбуру бігає віща білка.
У шаманських віруваннях Світове Дерево було дорогою мамонів та їх
колискою. Легенди розповідають про гнізда на сучках цього дерева, де виховуються шамани. Вони говорили про себе: “Я – сьомої гілки шаман” або
“Я – третьої гілки шаман”.
У нас же кажуть “у мене в корінні...”, коли розповідають про своїх
предків.
У східнослов’янських орнаментах Світове Дерево зображувалось умовно. Крона у згорнутому, ще не розпущеному вигляді, відростки посередині
стовбура, два корені й між ними зерно, з якого виросло дерево.
Дерево життя – символ життя (зелене, квітуче) і смерті (мертве, засохле).
У “Бгаґавадгіті” перевернуте дерево означає походження всього з єдиного кореня, в ісламі – це символ щастя.
Данте зображував схему небесних сфер як листя дерева, корені якого
повзуть догори, створюючи володіння Урану.
За принципом дерева можна розглядати анатомію людини і взагалі все
її життя в цілому (як фізичне, так і духовне).
Цей символ досить поширений в українських вишивках, ткацтві, килимарстві та в інших видах декоративно-ужиткового мистецтва.
До шанованих слов’янських дерев можна віднести липу. Вона є символом жіночності, м’якості, ніжності й податливості (що, найшвидше, пов’язано з її м’якою деревиною). У германських мовах вона має загальну, спільну
назву від дієслова lindra (пом’якшувати): die linde, lind. Ліндою називались
стрічки для сповивання грудних дітей. Серцевидні листки її асоціювалися
з сердечністю. Чай з липового цвіту є заспокійливим засобом. Липа являє
собою жіночу протилежність дубу.
Липа давала одяг, взуття, посуд та багато інших побутових предметів.
Особливе значення вона займає в символіці західних слов’ян. В емблемах
чехів і словаків і до сьогодні існує: липовий цвіт, гілка липи з цвітом, липовий вінок, що стали знаками національної гідності.
На Тернопільщині існує обряд посипання липовим цвітом хати.
Там де росте багато лип, обов’язково поряд існують пасіки. Липовий
мед має цілющі властивості і взагалі був досить поширений серед слов’ян.
Осика – символ зради у слов’ян, кельтів, індіанців та багатьох інших
народів світу. У християнстві її називали “проклятим” або “іудиним” дере! 37 !N
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вом, символом смерті. Легенда розповідає, що Іуда повісився на осиці, і відтоді у неї листя постійно тремтить. Разом з тим здавна в багатьох народних
традиціях їй надавали захисні функції, що оберігали від злих сил. Осиковим
кілком можна вбити будь-яку нечисть, а огороджений такими кілками город
захищений від медведки.
Взагалі тема ця досить обширна, і продовжувати її можна ще дуже
довго, але хочеться перейти далі.
Як зазначав М. Грушевський: “...для поглядів на природу і для релігійних уявлень того часу характерним був магічний спосіб думання. Природні
космічні сили не уявлялись людині у виразно індивідуалізованих втіленнях.
Уява не йшла поза поетичні образи певних природних явищ з незначними
початками антропоморфізму (уявлення в людських образах), таких як сонце, вітер, мороз, вогонь, дощ, урожай тощо. За допомогою певних молитов,
обрядів і маніпуляцій вогнем, запаленим певним способом, водою, зачерпнутою з певними словами і обрядами, рослинами, зірваними із заклинаннями, ритуально приготовленими стравами тощо людина вважала можливим
впливати на всі сили, диктувати врожаєві, приплодові своєї родини, ловам,
звірові і т. д.”.
Все це для сучасної людини може здаватись банальним, без матеріальних підтверджень сьогодні часто нікому не вірять. В тому й усі наші
проблеми і біди, що ми обмежуємо себе лише матеріальним. Але для таких
існує наукове дослідження, яке в 1996 році провів американський вчений
Клайв Бакстер. Він, колишній співробітник ЦРУ, інструктор з використання поліграфа (детектора брехні). Він підключив такий апарат до однієї
з кімнатних рослин – драцени, щоб подивитись, як вона бере воду з землі. Поліграф вимірював кров’яний тиск, дихання, м’язові рухи та невеликі
зміни в електропровідності шкіри. За рахунок зміни цих показників під час
деяких неприємних питань і будується визначення правдивості та брехливості опитуваного. Поливаючи свою драцену, Бакстер очікував збільшення
електропровідності по мірі підйому води в тканини, але замість цього побачив її зниження, як це буває у людини при приємних відчуттях. Дивуючись, яким чином можлива така реакція на поливку, він вирішив підпалити
рослину. При одній лише думці, пера самописця підскочили вгору – така
ж реакція буває у людини, яка відчуває страх. Подальші дослідження дозволили припустити, що рослина може читати його думки й відрізняти істинні наміри від удаваних.
Мабуть, усі знають, що рослини реагують на зміну погоди і можуть їх
передбачити, особливо квіти; реагують на настрій людини, деякі засинають
на ніч, а деякі, навпаки, розквітають лише при місяці. Часто ми зустрічаємося з таким повір’ям: “Коли подаровані квіти швидко зав’яли, значить, їх
подарували без любові”.
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Як уявляли собі світ слов’яни-язичники? Вчені пишуть, що він здавався їм схожим на велике яйце. У сусідніх народів існують легенди, як це яйце
було знесене космічним птахом, і у всіх цих легендах це були водоплаваючі
птахи: гуси, качки, лебеді. Саме ці птахи могли вільно пересуватись у трьох
площинах: по землі, по воді й під водою та в повітрі. Водоплаваючі птахи
були священними у багатьох культурах світу, в тому числі й у нас.
У слов’ян збереглись відголоски легенд про Велику Матір, що породила
Землю й Небо, прамати Богів і людей. Вчені вважають, що ім’я її – Жива
або Живана. Саме ім’я її дуже подібне до імені індійського бога Шиви.
Посередині слов’янського Всесвіту, як жовток, знаходиться сама Земля. Верхня частина “жовтка” – наш живий світ, світ людей. Нижня – сторона Нижнього Світу, Світу Мертвих, Нижня країна. Коли там день, у нас
царить ніч. Щоб потрапити туди, потрібно перепливти Океан-море, який
обгортає землю, або прокопати колодязь, і камінь буде падати в нього дванадцять днів і ночей.
Навколо Землі, подібно яєчним плівкам і шкаралупі, розташовані
дев’ять різних небес. У символіці чисел – перший квадрат непарного числа
(3×3). Його ключові слова: океан і горизонт, тому що нічого нема за дев’яткою, крім числа десять. Дев’ять – кінець всіх початкових чисел. Ось чому
кажуть не просто “небо”, а “небеса”. Кожне з цих дев’яти небес має своє міфологічне призначення: одне для сонця і зірок, друге – для Місяця, ще одне
для хмар і вітрів. Сьоме – наші предки називали “Вирієм” (раєм). Туди, як
вони вважали, на зиму відлітають пташки, там зберігаються запаси живої
води, нескінченне джерело дощів. Туди ж відлітають душі тварин, убитих
мисливцями, і розповідають “старшим”, як з ними повели себе люди. У свою
чергу, мисливець повинен подякувати тварині, яка дозволила взяти свою
шкіру і м’ясо, і ні в якому разі не знущатись над нею, не заподіювати зайвих
страждань. Тоді “старші” швидше відпустять тварину на Землю і дозволять
знову народитись, щоб не переводилась риба і дичина. Усіх цих тонкощів
досі дотримуються на далекій Півночі чукчі, коряки, тунгуси, якути та інші
народи. Тих же законів дотримуються дикі й напівдикі племена.
Що до восьмого і дев’ятого небес, то вони слугували “дахом” для всіх
вищеперерахованих. Можливо, задумувались вони і про інші світи.
Древні слов’яни Сонце, Блискавку, Вогонь – два небесних і одне земне (вогонь) світила, вважали рідними братами, синами Неба і Землі.
Сонце вважалось всевидячим оком, яке наглядає за виконанням законів, тому всі справи намагались вирішувати від сходу до заходу Сонця.
По сьогоднішній день існує багато прикмет, наприклад: “не можна давати
щось з дому після заходу Сонця”. Гріхом вважали, якщо на світанку Сонце
застане людину в ліжку.
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Бога Сонця називають Даждьбогом (або Дажбогом). Це не від слова
“дощ”, як дехто помилково вважає, а від “даючий бог”. Слов’яни вірили,
що Дажбог їздить по небу на колісниці, запряженій чотирма білими золотогривими кіньми з золотими крилами. А сонячне світло випромінює вогняний
щит, який він возить із собою. Двічі на добу він перетинає океан-море на
човні, запряженому водоплаваючими птахами – качками, гусьми, лебедями
тощо. Велике значення приписувалось оберегам у вигляді качок, з конячими
головами. Досить розповсюдженим є цей символ у білорусів і росіян.
Символом Сонця є рівносторонній (сонячний) хрест, інколи поміщений
у коло, – власне, саме коло і свастика. Свастика, у свою чергу, ділиться на
сонце “денне” і “нічне”, дивлячись в яку сторону направлений її рух. Цей
символ досить розповсюджений у багатьох культурах світу. Між іншим, не
лише в слов’янських легендах чаклуни, творячи якісь заклинання, ходять “за
сонцем”, або “проти сонця”, залежно від того, добрим чи злим буде їх чаклування. Цей символ досить часто використовується в оздобленні одягу.
Слов’янським Богом Грози був Перун. Ім’я Перуна досить древнє. В
перекладі на сучасну мову воно означає “той, хто сильно б’є”. Дехто з учених розглядає його ім’я як похідне від “перший” або “правий”. Стосовно
“першого”, то Перун справді був головним у язичницькому пантеоні, але
це, швидше за все, під впливом греків і скандинавів (у греків головним богом був Бог Грози Зевс, у скандинавів Бог Грози – Один). Усі мали одні й
ті ж самі функції й привілеї, тому багатьма вченими прийнято вважати, що
й Перун був слов’янським варіантом вищезазначених богів.
Деревом Перуна прийнято вважати дуб. Є й його улюблена квітка, яку
в Болгарії досі називають “перунікою”. У неї шість лілово-блакитних пелюсток (громовий знак!), порослих золотими прожилками (блискавками!).
Вона розквітає навесні, коли гримлять перші грози. Квітка ця дуже красива, і у нас вона називається півники, або ірис – грецькою “райдужний”.
Наукова латинська назва перуніки – iris germanica.
Святилища Перуна влаштовувались під відкритим небом. Вони мали
форму квітки; у тих святилищах, що розкопані археологами, “пелюсток”
зазвичай було вісім, та в давніші часи, на думку вчених, їх було шість. “Пелюстки” являли собою ями, в яких горіли незгасаючі священні вогні. Посередині ставилось скульптурне зображення Бога. Тепер слово “ідол” має у
нас дещо негативний відтінок, часто ми чуємо, що слов’яни “вірили в ідолів”.
А це все одно, що стверджувати, що християни “вірять в ікони”. Перед зображенням Бога розміщувався алтар у вигляді кам’яного кільця. Туди складали пожертви, наливали жертовну кров, частіше за все тваринну, але якщо
народу загрожувало серйозне нещастя – то й людську. Варто враховувати
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один факт: учені стверджують, що людина, призначена в жертву, зовсім не
обов’язково заливалась слізьми й намагалась тікати. Жертви бували й добровільними: людина йшла до Богів, щоб розповісти їм про потреби свого
народу, попросити допомоги, відвести біду. Це зустрічається у деяких казках і легендах, котрі збереглись і до наших днів.
Перуну також була присвячена тварина – дикий тур (bos primigenius),
величезний могутній лісовий бик. На жаль, у дикій природі останній тур
був убитий у 1627 р. і до наших часів дожили лише їхні нащадки – свійські
корови і бики.
Власне “Алтар”, за легендами, стоїть у центрі світу, серед моря-океана. Росте на ньому Світове Дерево. З-під нього по світу розтікаються
цілющі ріки.
Після введення християнства Перун “передав” свої якості Іллі-пророку. Другим наслідником став Бог Грози – Георгій Змієборець.
У часи трапез Вогонь вгощали першим і кращим шматком. У деяких народів цього обряду дотримуються й до сьогодні. Його вважали за рідного.
Вогонь ніколи не давали з хатньої печі. Нечиста сила не насмілювалась до
нього підійти, тому він виконував і очисну функцію. Згадаємо Купальський
Вогонь. Івана Купала святкувалося в день літнього сонцестояння, коли сонце набирає найбільшої сили. На святкуванні повинні були бути присутні всі
жителі села чи міста. На тих, хто не прийшов, дивилися з підозрою, позаяк
відьми бояться купальського вогню. Він був також свідком клятв, звідси й
пішла традиція стрибати парами через вогнище: вважалось, якщо хлопець
і дівчина зуміють перестрибнути через вогонь, не розчепивши рук – значить, їм судилося разом прожити довге й щасливе життя. Та й саме життя і
почуття ототожнювали з вогнем, який запалюється й гасне. У присутності
вогню собі ніхто не міг дозволити виматюкатись: “Сказав би тобі..., та не
можна – піч у хаті!”
Піч пов’язана й з весільними обрядами. На ній народжували дітей,
вона зігрівала і годувала.
Гуцули й по сьогодні “ватру” вшановують з якоюсь святістю. Зберігся
у них національний (колись обрядовий) танок навколо вогню. Саме слово
“ватра” досить давнього походження, про це свідчать збережені у росіян
обрядові хлібці – “ватрушки”.
Вогонь також вважався у слов’ян символом творчого чоловічого начала, яке в союзі з водою і світлом створювало все на землі. Він був як руйнівною, так і творчою силою.
Символічність вогню як очищувальної сили залишилась і в християнстві при спалюванні свічок.
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Вода символізувала жіноче начало, чистоту і здоров’я. Звуки, що лунають при шумі води, сприймались як розмова. Символіка води – одна з
найбільш поширених і зустрічається у нас із часів палеоліту.
Дощ був Божою благодаттю, він ототожнювався з молоком. Хмари
наші предки уявляли як жіночі груди.
Роса – символ здоров’я, чистоти, кохання і святості. Вона вважалась
слізьми Богородиці. В ніч перед Івана Купала її збирали, вважаючи її цілющою. Нею вмивались і вибілювали полотно.
Можна перераховувати без кінця все, що існує навколо нас. Усе мало
для слов’ян магічне значення, було живим, мало свою душу і могло допомагати або карати.
Продуктом власного релігієтворення літописних слов’ян та праслов’ян
став тип вірувань у надприродне – демоністичні вірування, які полягали у
вірі в духів (від грецького daimon – “дух”). Сформовані в умовах розвинутого родинного суспільства, вони були уявленнями про існування безплотних надприродних істот – духів, які мають досить широку сферу впливу на
довкілля, можуть переселятися з речі в річ або в людину і виявляють деякі
ознаки творильності щодо природного. Демоністичні вірування були найважливішою і найпоширенішою формою релігійного освоєння світу.
На основі страху перед духами власне й утворилися засоби захисту від
них – “обереги”.
Але особливо поширеними серед залишків найдавніших уявлень пра
слов’ян та літописних слов’ян були анімістичні вірування. Вважалося, що
від душі, яка має особливі властивості, залежать стани людини – життя і
смерть, сон і неспання, здоров’я і недуга, і що на душу в свою чергу можна
впливати засобами контактної магії (їжею, словом, піснею, ласкою тощо).
Наші пращури часто уявляли душу у вигляді крові: розлита по тілу, вона
давала життя усім його органам. Первісні мисливці вважали, що душі померлих, залишаючи тіло, перебувають десь поблизу, у звичайному для них
довкіллі, а не відлітають на небо, у “Вирій” – такі уявлення з’являються
пізніше, пов’язуючись з вірою в духів та обрядами трупоспалення. Про віру
в переселення душ свідчить обряд ховання померлих у скороченому вигляді.
Відомий фольклорист і етнограф В. Гнатюк подає такі узагальнені відомості про душу, відтворені з численних записів серед населення України.
У народу, пише він, нема ясного погляду на те, звідки береться душа і де
перебувають ті душі, що мають прийти з людиною на цей світ. Нема одностайних уявлень і про місце перебування душі в людському тілі. “Одні
думають, що душа сидить у голові або в лиці під шиєю, інші – що у крові,
грудях, у животі, печінці, горлі або під правою пахвою. Коли чоловік умирає, тоді душа покидає тіло. Вона виходить крізь тім’я, яке тоді відкрива! 43 !N

ється... Може виходити також ротом у вигляді пари... Вигляд душі може
бути різноманітний. Звичайно уявляють собі душу як маленького чоловічка
з чистим та прозорим тілом або як дитину з крильми. Може вона з’явитись,
одначе, в різних видах – приміром, білого ягняти, золотої пташки, бджоли,
мухи або пари.” Отже душа – носій життя.
Тотемізм теж мав своє місце у віруваннях стародавніх слов’ян. За свідченням Геродота, наприклад, уже стародавні слов’яни – неври – вважали,
що кожен з них щороку на кілька днів перетворюється на вовка, а потім
знову набирає людського образу. Або звернемо увагу на вірування киян,
які, згідно з Іпатським літописом, вшановували окремі гаї та ліси, забороняючи полювати в них, ловити птахів, рубати дерева. Про залишки тотемістичних вірувань мовиться і в художній літературі. У Івана Франка: “Го-го!
Вуйку-небоже! То так не йде! Одна вівця, то ніби нічого, але нині ти зарізав
одну, завтра заріжеш дві, а позавтра перетрусиш мені півтурши!” вживання
старим вівчарем імені “вуйко” (дядько по матері) при зверненні до ведмедя
віддалено нагадує часи материнського роду, коли у попередників слов’ян,
що мешкали в Прикарпатті, тотемами були ведмеді.
У Карпатах і понині до ведмедів ставляться шанобливо. Мені довелось
чути одну історію, що не так давно мисливці вполювали ведмедицю, і коли
прийшов час її “розбирати”, ніхто не наважився. Перед ними лежала ведмедиця зі всіма жіночими ознаками: грудьми, немов людським животом,
лоном і т. д. Вона настільки була подібна до жінки, що самі мисливці розцінили це як людиновбивство.
Взагалі в основі тотемізму лежить спорідненість з людськими якостями, тому навіть у не стільки подібної до людини тварини, як ведмідь, наші
предки знаходили багато спільного.
Щодо фетишизму, то вірування в “зачаровану річ” мали досить вагоме
місце у слов’ян. Ширше ми розкриємо цю тему в розділі “Прикраси”.
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Одяг
Досить коротко проглянувши основні релігійні позиції, ми нарешті

прийдемо до власне створювання одягу. Він займав досить цікаве місце у
житті наших предків, наповнений не лише технологічними, але й великою
кількістю обрядових процесів. Ми вже переконались: нічого у житті слов’ян
не було випадковим, у тому числі й те, що їх супроводжувало цілими днями,
чи то в полі, чи на полюванні, чи у свято. Розпочнемо, мабуть, з процесу засівання волокнистих культур, з яких створювали одяг: льон, коноплі тощо.
Перед засіванням полів в українському церковному календарі існує велике християнське свято Воскресіння Господнього – Пасха. При всій християнській позиції в ній існують і елементи язичницьких святкувань.
У першу чергу – це писанки. Писанка – розписане різними символами
яйце: символи землі, дощу, води, сонця, Світового дерева тощо. Одна писанка могла вміщувати в собі різні комбінації вищеперерахованих орнаментів і створювати цим самим магічний символ. Також велике значення мав
колір, наприклад, червоний – радість, життя, любов; жовтий – щедрий
урожай, сонце; голубий та синій – небо, повітря, воду, здоров’я; зелений –
весну, оновлення природи; білий – світло, чистоту, святість тощо. Писанка
символізувала собою друге народження: з яйця вилуплюється курка, яка
у свою чергу зносить певну кількість яєць. Так само зерно, з якого проріс
колос, має в собі певну кількість зернин. В усьому заключається кругообіг
землеробської релігійності.
Сам обрядовий хліб – паска – не випадково має фалічну форму, і вже в
християнстві у неї вставляють і підпалюють свічку, що символізує зародження (загорання) життя. З часом це набуло суто християнського настрою.
Коротко описавши передзасівні обряди, перейдемо до власне засівання.
Усіма засівними роботами без винятку – чи то було поле, город, грядка,
дерево, – займались суто чоловіки. Це символізувало абстрактний контакт
чоловіка з жінкою (Землею). Господар спершу повинен був обійти босоніж
всі свої поля і, якщо в нього ноги не замерзали, то посівні роботи можна
було розпочинати.
Прослідкуємо як наші предки вирощували льон. Древньоруське слово
“льон” не було запозичене з якихось інших мов. Латинське “лінум”, грецьке
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“лінон”, латиське “ліні”, литовське “лінай”, древньопруське “лінно” доводяться йому не попередниками, а рівноправно спорідненими. Першокорінь
його згубився в глибині віків.
Особливу увагу приділяли фазам Місяця: якщо хотіли виростити довгу, волокнисту рослину, її сіяли “на молодий місяць”, а якщо “повний у
зерні” – то на “повний” місяць. З конопель і льону робили також і олію.
Сівба відбувалась приблизно у такий спосіб: помолившись, чоловіки
виходили в довгих сорочках, без штанів, або й зовсім голими, і несли в руках
мішки з посівним зерном, зшиті з чоловічих штанів. Дехто просто зав’язував ногавиці і сіяв просто зі штанів. При цьому, сіючи, намагались ступати
широко, розхитуючись при кожному кроці, і мотиляли мішками: на думку
древніх, так повинні колихатись на вітрі рослі, волокнисті коноплі чи льон.
Першим сівбу починав поважний чоловік з “легкою” рукою.
Про урожай льону гадали ще перед засівними роботами: білизна зимою довго не сохне – на льон урожай не буде”.
Коли головки льону коричневіли (що свідчило про його дозрівання),
їх виривали з корінням. Щоб відділити зернята, з яких робили олію, від
волокнистого стебла, коробочки відривали руками, топтали ногами або молотили ломаками, вальками чи ціпками.
Далі потрібно було звільнити волокно від клейкої речовини, котра придає живому стеблу пружність і міцність. Цього досягали у два способи: не
дуже густо розкладали на вологому лузі, де витримували протягом п’ятнадцяти-двадцяти днів, або опускали зв’язаними оберемками в ставок чи
спеціально викопану для цього яму. Використовувалась лише стояча вода.
Оброблений льон сушили і потім м’яли, відділяючи волокно від сторонніх
матеріалів. Збереглися старовинні дерев’яні м’ялки, котрі дробили і плющили стебла між двома брусками, частіш за все ребристими. Інколи додатково
товкли в ступі. Щоб до кінця вичистити від залишків волокно, а також відділити тонке, ніжне, довге від жорсткішого і коротшого, льон тріпали. Залишки дерев’яних “тріпал” знайдені археологами при розкопках древньої
Ладоги в VII–IX ст. Підраховано, що чисте волокно складає лише п’яту
частку всіх стебел. І, нарешті, волокно розгладжували в одному напрямку,
для зручнішого прядіння, і розчісували його. Робили це за допомогою великих і малих гребінців, інколи спеціальних, а інколи й тих, якими розчісують
волосся. Гребені були дерев’яними або кістяними.
Після кожного прочісування гребінь витягував грубі волокна, а тонке,
високоякісне – кудель – залишав. Слово “кудель” рідне слову “кудлатий”.
Процес вичісування називається “микання”. Походить від слів “микати”,
“розмикати”.
Наступна волокниста рослина, з якою ми познайомимось, – це коноплі.
! 46 !N

Ми бачимо, що розповсюджена вона була ще за Скіфів.
Саме слово “конопля”, як стверджують мовознавці, потрапило в нашу
мову з латині (“канапіс”, каннабус”); у свою чергу, древні римляни запозичили його з мови ще більш древніх шумерів (“канибу”). Знавці мов цілком справедливо іменують коноплю “подорожуючий, східного походження”.
Швидше за все, це прямо пов’язане з тим, що історія використання людьми
коноплі губиться в стародавніх часах, в епоху, коли ще не було землеробства.
“Коноплю на відміну від льону збирали за два рази. Відразу після цвітіння вибирали “чоловічі” рослини, а жіночі залишали до кінця серпня в
полі – “доношувати” зерна для олії. Вимочували так само, як і льон, але не
м’яли, а товкли, частіше за все в ступі.
Конопляне волокно було дещо товстішим, але широко використовувалось слов’янами, а пізніше й українцями, аж до ХХ ст.
Яким би дивним це не могло здаватись, але для створення одягу наші
предки використовували кропиву. Походження назви “кропива” виходить
зі слова “окріп” (кипляча вода). Кожен міг переконатись, буквально “на
своїй шкірі”, як вона жалить. Слово ж “кропити”, наприклад – водою, теж
споріднене з “окріп”, і означає “освятити, прогнати нечисте” за допомогою
води. І можливо, назва її більш споріднена зі словом “крапити”: як пожалитись цією рослиною, залишаються “крапинки”. З усіх цих причин, цю
рослину наділили магічними, цілющими і обереговими функціями. Інакше
навряд чи про неї складали б легенди, в яких називали її “дарунком Богів”.
Ще за кам’яної доби по березі Ладозького озера з неї плели риболовні
сітки, котрі були знайдені археологами. Деякі народи Камчатки і Далекого
Сходу і по сьогодні підтримують цю традицію, а ось ханти не так давно
робили з неї й одяг.
“Повість временних літ” розповідає про те, як легендарний князь Олег,
повертаючись з перемогою з-під Царграда, наказав на деяких своїх кораб
лях підняти “кропивні” вітрила. В інших літописах це слово виглядає дещо
інакше: “кропинні”. Що мали на увазі літописці – “кропивну” тканину чи
різновид трофейного шовку – коприну? Вчені сперечаються...
Одяг також створювався з рогози і кори (лико). Швидше за все, саме
з цього матеріалу створювався найперший, плетений рослинний одяг, адже
перше ніж навчитись прясти тонке волокно, іноді використовували плетений одяг. Археологи знаходять подібні плетення, які використовували ще
за кам’яної доби. На думку вчених, саме плетення рибацьких сіток стало
першим поштовхом для створення одягу з рослинних матеріалів. (До речі,
в’язання на спицях придумали англійські рибалки, котрі в’язали собі грубі
светри з необезжиреної вовни, щоб ті відштовхували від себе вологу).
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За свідченнями древніх авторів, до нашої ери з лика також робили грубу тканину: римські історики згадують германців, які в негоду одягали “ликові плащі”.
Але вже в період слов’ян такий одяг був не просто ознакою бідності,
а, прямо кажучи, непристойністю. Така бідність, до якої могла докотитись
людина, що не мала хоча б старого, зіпсованого, але лляного або конопляного одягу, осуджувалось і не сприймалось людьми. В. І. Даль у ХІХ ст.
записав таке прислів’я: “В рогожу одеться – от людей отречься”. Навіть у
найбіднішій хаті, особливо саме за часів дореволюційної України, коли злидень постукає до хати, його не тільки нагодують, але якщо є, то й дадуть
якусь одежину. Людина, яка мала на плечах голову і руки, могла б заробити
собі на харчі й одежину. Але хворих, старих і немічних завжди шкодували і
допомагали їм.
Єдиним допустимим видом рогозяного одягу був плащ від дощу. Ще в
ХІХ ст. ці накидки зустрічалися зшиті кутом, і досить дрібненько сплетені.
Нині ці матеріали частіше використовують для декоративно-ужиткових
речей, але досить часто зустрічаються й у продажу капці, тапочки і сумки.
Хоча рогоза і вийшла з повсякденного вжитку, але повністю не зникла.
Не можемо ми залишити без уваги й вовну, таку поширену у нашого
народу. Багато авторитетних авторів стверджують, що людство спершу навчилось обробляти шкіри тварин і власне вовну, потім кору дерев, рогозу, і
лише потім познайомилося з волокнистими рослинами. Тому, без сумніву,
найперша нитка – вовняна. З нею, як з ніякою іншою, пов’язана величезна
кількість обрядів. Саме ця нитка спершу використовувалась і для вишивки,
але про це далі.
В кургані на річці Ока знайдено шматок вовняної тканини, який з’явився там не пізніше ніж 1000 р. до н. е. Вчені стверджують, що ще за Трипілля використовували овечу вовну, про що свідчать знайдені серед їхніх
поселень ножиці, швидше за все, для обстригання овець.
Уже слов’янські ковалі вміли робити самозаточувальні ножиці. Швидше за
все, перше ніж з’явились ножиці, вовну збирали, або вичісували після линьки.
Крім більш розповсюдженої овечої вовни використовували козячу, коров’ячу і собачу. Коров’яча йшла найчастіше для створення половиків та
ковдр. А от собача (що досить поширено і в наші дні) з найдавніших часів
мала магічні і цілющі властивості. Шкарпетки з цієї вовни носять люди, що
страждають ревматизмом. Якщо вірити народним повір’ям, то з її допомогою можна звільнитись не лише від хвороб. Коли сплести з неї поясочок, і
повішати на руку, ногу чи шию, то навіть найскаженіший пес не накинеться.
Пригадаймо прикраси з іклів хижих звірів у давніші часи. І справді, це додає людині впевненості, собаки відчувають це навіть на відстані.
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Прядіння
Найпростіший спосіб зробити нитку – це прокатати її між долонями
або на коліні. Такі нитки називались у слов’ян “вєрчь”; їх використовували
найчастіше для половиків.
Слов’яни ж пряли на веретені. Його робили з сухого дерева (переважно з берези). Довжина його коливалась від 20 до 80 см. Один або
два кінці його загострювались. Крім того, веретена бувають “верхові”
або “низові”, дивлячись з якого боку кріплять прясельце – глиняний або
кам’яний просвердлений посередині важіль. Ця деталь необхідна для технологічного процесу, оскільки з його допомогою веретено швидше провертається. Прясельця археологи знаходили і у трипільців, і в історичних
прошарках неоліту.
Корінь древньоруського слова “веретено” доходить аж до індоєвропейської давнини і означає “вертіти”.
Нитка витягувалася з “куделі” на розмах рук (її називали – “сажень”
від слова “сягати”, “досягти”), і скручувалася швидким вертінням веретена.
До Х ст. прясельця робили з обпаленої глини, пізніше з’являються виточені
з рожевого й червоного каміння – шиферу, який видобували на території
Овруча (літописний Вручій). Тут знаходиться єдине в Європі місце, де існує такий камінь. Овруцькі майстри створили цілу “монополію” з виробництва пряселець. Зручні і гарні, вони розходились по всій Європі, від рік
Одера і Варти на заході до Середньої Волги і Ладоги на півночі.
Вага прясельця була близько 16 г., висота від 4 до 12 мм, зовнішній
діаметр – від 10 до 25 мм, діаметр отвору для веретена – 10мм. Якщо
веретено було занадто тонким, його обмотували ниткою, щоб щільніше трималося прясельце.
Є підстави думати, що жінки дуже цінували свої прясельця, постійно їх
помічали, щоб ненароком не “помінятись” на посиденьках, коли починались
ігри, танці. З розповсюдженням писемності писали на них і свої імена.
На одному шиферному прясельці, знайденому у Вишгороді поблизу
Києва, приблизно з Х ст., зберігся надпис “Повторин пряслень”. Наступне, швидше за все, було подаровано хлопцем коханій дівчині. На одному
з подібних було вицарапано “невесточь” – “нареченої”. Так що слов’яни,
судячи з вищеперерахованого, називали прясельце – “пряслень”.
Вони мали й обрядове значення судячи з того, що досить часто на них
зображались такі символи, як свастика, хрест і, що є не дуже поширеним
на той час, зображення п’ятикутної зірки. Цей символ поширений у магії,
алхімії і нині використовується як військова емблема, але з найдавніших
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часів зірка символізувала “вічність”, пізніше – символ високих досягнень,
ідеалів (досягнути до зірок, дістати з неба зірку і т. п.)
Походження слова “прясельце” пішло від слів “правити”, направляти”, або ж від того, що в усіх слов’янських і фінно-угорських народів Східної Європи, жінки тягнуть нитку з куделі лівою, а веретено крутять правою
рукою. На Кавказі і в Середній Азії роблять навпаки.
Пальці, для того щоб краще працювати, постійно доводилось змочувати слиною. Щоб не пересихало в роті – а за роботою майже завжди співали, або хоча б про щось говорили, – слов’янські жінки ставили біля себе
кислі ягоди.
Самі прялки, навіть ХІХ ст., просто яскравіють орнаментами, рясно
насиченими язичницькою символікою, зокрема: “громовими знаками”, зображеннями коней. І в древній Русі і в Скандинавії, за часів вікінгів побутували переносні прялки: кудель прив’язували до одного її кінця (якщо він
був плоский) або ж насаджували (якщо він був гострий). Другий кінець
кріпили за поясом, і жінки, притримуючи прялку ліктем, працювали навіть
на ходу.
Нитка, в яку вкладено такий величезний шмат роботи і сили, зігріта засівними, “обжинковими” і безпосередньо пряльними піснями, мала, без сумніву, магічне значення. Деякі відголоски давнини дійшли і до наших днів.
Чого варте лише уявлення про долю людини, в багатьох міфах пов’язаних з образом нитки, пряжі (нитки долі). Якість цієї нитки говорить про
якість життя людини. Воно ототожнюється з тим, що наше життя, як нитку,
пряде хтось “вище”, і коли людина помирає несподівано, то часто кажуть,
що життя його “обірвалось”.
У східнослов’янській міфології збереглись відомості про верховне божество – Мокошь (в перекладі – “мокра” або “та, що пряде”). Цей образ
споріднений з образом матері – сирої землі, тобто землі в союзі з водою.
Вона відповідає за урожай, жіноче господарство, але в першу чергу Мокошь – божество пряжі, від неї залежать долі тих, хто живе у домі. За народними повір’ями (і судячи з зображень, частіше за все на рушниках), це
жінка з великою головою і довгими руками. З’являється вона в домі вночі і
пряде залишену без благословення кудель. Крім того, вона стриже овець, а
будучи незадоволеною чимось, вистригає трохи волосся й у господарів.
Пізніше образ верховного жіночого божества Мокоші, Великої Матері, транспортувався в образи Параскеви П’ятниці, Покрови, Богородиці. З цими персонажами пов’язаний ряд повір’їв і заборон. Так, простим
смертним не можна прясти в день, який належить міфічній рукодільниці.
Вважається, що в такі заборонені дні і часи тоншою стає грань між світом
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живих і світом духів. Вторгнення смертних порушує рівновагу між світами
на користь хаосу. Внаслідок цього, наприклад, може з’явитися покалічене
потомство у людей і тварин.
З самого початку життя і до його кінця існує величезна кількість обрядів, пов’язаних з прялкою, а особливо з ниткою. Наприклад, коли народжувалась дівчинка, то пуповину перерізали на чесалці для льону або на
човнику від ткацького станка ножицями, щоб робітницею гарною була. У
свою чергу, хлопчикам обрізали на сокирі чи будь-якому іншому столярному інструменті ножем.
Пуповину перев’язували цебровою лляною ниткою, відступивши тричотири пальці від живота. “Дитяче місце” мили холодною водою, обгортали
в чисту білу матерію, перев’язували поверх червоною ниткою і закопували
під піч, де ніхто не ходить, або з тої сторони будинку, де покуття.
Магічне значення мали й вузлики. Перед тим як жінка мала родити,
для полегшення пологів розв’язували всі вузли на одязі, а також відкривали
двері, ворота, скрині, замки, затвори і т. п. Саме ж створення вузликів – на
розвиток того чи іншого.
І до сьогодні музиканти, якщо “переграли” руку, пов’язують на неї
червону нитку, і як показує практика, це насправді допомагає. Саме магічні
властивості нитки розвинули надалі створення магічних символів у вигляді
вишивки, яка, в першу чергу, несе оберегові функції.

Ткацтво
Як ми вже згадували, ткацтво побутувало ще у трипільців. Такий же
вертикальний верстат використовували й слов’яни. Він представляв собою
П-подібну раму (кросна) – два вертикальні бреди, з’єднані зверху перетинкою, яка мала здатність крутитися. До неї кріпились нитки основи, а
надалі на неї намотували готову тканину – в сучасній термінології її називають “товарним валом”. Раніше вживалося красивіше слов’янське слово
“навой”. У нижній частині вертикальних брусків розташований “ниткорозділяючий прутик”: нитки основи, через одну, проводяться над ним або під
ним. Вільні кінці їх підмотуються, скріплюються в пухкі в’язки і до в’язок
кріпляться важелі, щоб основа була туго натягнута і тканина була щільною.
Кросна ставились похило, так, що частина основи, що лежала за ниткорозділяючим прутом, відвисала, створюючи звичайний розхил. Кожна з цих
задніх ниток підв’язувалась петелькою до ще одного поперечного прута:
така деталь у сучасній термінології називається “ремізкою”, по древньо! 51 !N

руські – “ніт”. Коли ніт лежить на рамі, тканина пропускає човник (уток)
у звичайний розхил. Коли ніт підтягують на себе, її вставляють у спеціальну
вилку, передні і задні нитки основи міняються місцями – виникає штучний
розхил, і човник пропускається знову. Якщо тканина лляна, це простіше переплетення називали “полотняним”, якщо ж створюють вовняний матеріал,
переплетення називають “суконним”. Але ниток буває декілька, комбінації
ниток основи підбираються різні. Древні ткачі чудово знали й вміли робити
складніші переплетення, наприклад, “саржеві” і “атласні”.
Древньоруські горизонтальні татські верстати мали різну кількість ниток.
При розкопках древнього Гродно у прошарку ХІІ ст. знайдено шматки
вовняної тканини, витканої на стані з чотирма підніжками (за допомогою яких
керували нитями). Їх можна було заправляти на дуже складні візерунки.
Наші предки добре знали особливу техніку ткацтва, яка на Заході іменується “гобеленна”, у нас її називали “закладна”. При цьому для утка беруть нитки різних кольорів і пропускають їх на всю ширину тканини, а лише
в окремих місцях – так, як повинен розміщуватись візерунок. У місці, де
уток повертається назад, у тканині залишається ледь помітний отвір. Ще
один спосіб отримання візерункової матерії називається “браним способом”
(від слів “брати”, “вибирати”). У російській мові це слово частіше використовується для визначення грубих, образливих слів (бранна мова), подібно
як в українській мові – “фігурно матюкатись”, і тому дещо втратило своє
первозданне забарвлення. Ця техніка дозволяла прикрашати тканину своєрідним рельєфним візерунком такого ж кольору, як і основне тло, або іншого
(улюбленим було поєднання білого з червоним). Така тканина схожа на вишиту. І тут не обійшлось без магічних символів, які зображувались усе більш
і більш пишно, яскраво, насичені своєю орнаментальністю і символічністю.

Вибілювання і фарбування
Слов’янський одяг у більшості уявляється кольору “живої” тканини
(світло-коричневий або сіруватий відтінок), у кращому випадку білий. Але
діапазон кольорів був досить широким. Відбілювали і фарбували спершу
нитки, а потім і полотно.
Згідно з етнографічними даними, тканину відбілювали в такий спосіб:
для початку готове полотно або нитки складали у великий казан чи діжку,
заливали розчином дерев’яної золи в воді і залишали так на цілу ніч. Використовували будь-яку дерев’яну золу, крім черешні. Ішла в діло й солом’яна
зола. Потім випрану від золи полотнину вологою розстеляли по траві на
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сонячному місці і змочували водою протягом дня, щоб краще “вигорала”.
Інколи вистеляли по снігових заметах в ясний морозний день. Вважалось
також, що добре відбілює тканину роса: для цього тканину найчастіше залишали на всю літню ніч, і це слугувало причиною для молодіжних посиденьок. Ще на початку ХХ ст. цей спосіб був досить поширений майже на
всій території України. Власне, росі придавали магічні і цілющі властивості, особливо якщо відбілюванням займались у період, коли трави набирали
найбільшої сили – до і після Івана Купала. Саме з цієї тканини дівчата переважно шили собі придане.
Третій етап відбілювання, якщо потрібно було, включав знову ж таки
прання, а потім вибивання спеціальними дерев’яними “рублями”. На багатьох із них збереглись різані орнаменти – древні язичницькі символи
сонця і грому.
Відбілювали полотно, бувало, й по декілька разів, добиваючись білого
кольору. І в кінці кінців полотно “золили”, мокрим складаючи в діжки, щедро переливаючи золою, заливали гарячою водою і кип’ятили, опускаючи в
воду розпечене каміння.
Ще в ХХ ст. для відбілювання використовували муку, сироватку, висівки.
Щодо фарбування, то слов’яни володіли всією гамою кольорів: учені легко склали список з більше ніж півсотні рослин, які могли дати їм ці
фарби, не кажучи вже про різновид мінеральних і тваринних фарбувальних
речовин і про те, наприклад, що овеча і козяча вовна сама по собі буває різного кольору...
Та всі ці кольори можна між собою комбінувати, добиваючись різноманітних відтінків, можна ослаблювати чи підсилювати інтенсивність кольору,
наприклад, від темно-синього до голубого.
Слов’яни добре знали, які рослини краще фарбують льон, а які вовну.
Розчини фарб готували на хлібному квасі, на дубовому відварі, розчині золи
з водою, додавали іржавого заліза, яке закріплювало і підсилювало колір.
Усе це безпосередньо супроводжувалось своєрідними обрядами, від
збору трав і до висушування на сонці готової тканини. Будучи саме по
собі трудоємким процесом, у супроводі ігрищ, заворожувань і заклинань
це ставало цікавим і несло розважальний характер. Це стосувалось будьякої роботи. На думку фахівців, знаряддя праці і технологічні прийоми,
які використовувались древніми слов’янами, дуже близькі, а іноді зовсім
ідентичні тим, що використовувались в українському побуті ще в ХІХ
поч. ХХ ст. Яскравим прикладом такого консерватизму є саме виготовлення тканини.
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Сорочка
Найдревнішим, найбільш розповсюдженим і улюбленим одягом майже
всіх народів, у тому числі і слов’ян, була сорочка. Слов’яни називали її “рубахою”. Назва її походить від кореня “руб” – шматок тканини, відрізок, і
т. д., і споріднений зі словом “рубити”, яке мало колись значення “різати”.
Найперші сорочки робилися з перегнутого навпіл шматка тканини,
що мав розріз для голови і скріплювався поясом. Потім спинку й перед
почали зшивати, з’явились рукави і ластовиці. Такий тип покрою називається “тунікоподібний”. Вчені стверджують, що він був характерним для
всіх прошарків населення, змінювались лише матеріали і характер обробки.
Простий народ носив переважно лляні сорочки, для знаті часто шили їх із
“цатри” – тканини з козячого пуху.
Знать могла дозволити собі сорочки з привозного шовку. Не пізніше
ХІІІ ст. з Азії починають привозити бавовняну тканину, яку на Русі називали
“зендєнь”. Чоловіча рубаха древніх слов’ян була приблизно до коліна довжиною. Її завжди підперізували, створюючи “пазуху”, куди складали деякі речі.
І донині існує поняття – “складати за пазуху”. Жіночі рубахи кроїлись найчастіше до полу, звідки й походять назви низу одягу – “поли”, “подол”.
Сорочка, яка безпосередньо прилягала до тіла, при створенні супроводжувалась від початку і до кінця роботи великою кількістю магічних процесів, адже мала не лише зігрівати тіло, а й оберігати душу. Коли кроїли
комір, вирізаний клапоть обов’язково протягували всередину майбутнього
одягу: рух “всередину” забезпечував збереження, накопичення життєвої
сили; “назовні” – втрату.
На думку древніх, необхідно було так чи інакше “захистити” всі необхідні отвори в готовому одязі: комір, подол, рукава. Оберегом тут слугувала
вишивка, яка поєднувала в собі магічні знаки і символи, створювалась вона
в особливі дні в супроводі особливих обрядів.
Археологи знаходили і ґудзики, які датуються тим часом. Переважно
вони мідні та бронзові, але, швидше за все, існували й дерев’яні.
У Музеї історичних коштовностей України знаходиться фігурка чоловіка з Мартинівського скарбу (VІІ ст.). Він розставив ноги, а руки тримає на
стегнах. На грудях його сорочки зображена вишивка, подібна до українських
“надушних” вишивок по рукавах і низу сорочки; фігурка дуже схожа на зображення балтійського бога Перкунаса (Вільнюський історико-краєзнавчий
музей), який сидить на кам’яному небесному троні і метає блискавку.
Більш знатні люди оздоблювали вишивку золотим шиттям, перлинами,
дорогоцінним камінням, що з часом перетворювалось на окремий вид плечової частини одягу, – “ожерелье” (“що носять навколо горла”).
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Рукава рубах були довгими і широкими, і була зап’ястка, яка прихоплювалась тасьмою. У святкові дні вони замінювались “обручами”. Рукава
в подібних рубахах могли бути набагато довшими від рук і в розпущеному
вигляді досягали землі. Браслет ХІІ ст., зроблений для свята-священнодійства, зберіг для нас зображення дівчини, яка виконує магічний танець.
Дехто із учених припускає, що це танець дів-птахів. Південні слов’яни називають їх “вілами”, у деяких західноєвропейських народів вони перетворились у “віліс”. Вони мали приносити землі плодючість. У древньоруській
міфології до них подібні русалки. Хвилясті орнаменти по низу рукавів наштовхують на припущення, що вони могли зображувати воду (дощ), що
падає на землю. Але, швидше за все, це було подібно до обрядових дійств
які ще не так давно побутували: хороводи навколо берези і задобрювання
русалок, русальні пісні та Русалії (Проводи, поминання предків) та на Зелені свята (Трійця). Останніх два свята в деяких регіонах України припадають на один день.
Жіночий одяг був щедріше насичений вишивкою, ніж чоловічий. Це, в
першу чергу, бажання жінки бути красивою, і треба було захистити себе від
злих чар, позаяк вона мала стати мамою, або була нею, і від цього залежали
майбутні покоління.
Життя кожної людини і знайомство її з зовнішнім світом починалося з
того, що її відділяли від матері, обрізаючи пуповину. У цей момент обов’язково одягали батькову сорочку, щоб дитина була захищена. Загортання дитини в одяг батьків означало, що вони символічно приймають її під свій
захист.
Особливе місце заслуговує народження дитини “в сорочці”. Таке народження було передвісником щасливого майбутнього.
Коли були важкі пологи, і “чудом” дитина залишилась живою, то теж
кажуть, що “народився в сорочці”, бо в цей момент щось його захищало.
Під час загортання дитини в батьківську сорочку, в рукав у якості оберега клали шматок хліба (у Сибіру вважають, що це мало забезпечити покровительство домового, духа-господаря дому і роду).

Пояс
Шамани різних північноамериканських племен і по сьогодні успішно
займаються магічним мистецтвом, і для свого чарівного пояса, який вони
називають “вампумом”, використовують різноманітні чарівні рослини.
Подібні, швидше за все, існували й на нашій території і були найпершими обрядовими поясами.
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Слов’янські жінки носили ткані та в’язані пояси. Вони майже не збереглись у землі, тому археологи довго вважали, що жіночий одяг взагалі не
підв’язувався.
Ще у скіфів досить поширеними були шкіряні пояси. У слов’ян вони
були ознакою чоловічого статусу. Жінки шкіряних поясів не носили. Практично кожний чоловік потенційно був воїном, і саме пояс вважався чи не
головною ознакою військової гідності, на кшталт сучасних погонів.
Пояс називали “опояскою” або “поясницею”. Він був 1,5–2 см шириною і мав металеву пряжку і наконечник, а інколи був повністю вкритий
металевими бляшанками.
Цікаво те, що поясні набори мирних чоловіків змінювались від племені
до племені: наприклад, в’ятичі віддавали перевагу ліровидним пряжкам. А
ось ремені професійних воїнів – членів дружини – були тоді майже однакові по всій Східній Європі. Вчені вбачають у цьому свідчення широких
зв’язків між народами і схожість військових звичаїв.
Особливою пошаною користувались пояси зі шкіри тура. Смужку шкіри для такого пояса намагались добути просто на полюванні, коли звір отримав смертельну рану, але ще не “випустив дух”. Це мало деякий магічний
зв’язок з Перуном, тому що він займав головне місце у воїнських культах.
Існувало повір’я, що такі пояси допомагають жінкам при пологах.
Цікавою знахідкою була “Народжуюча Богиня”, яка зображується
на бляшанках пояса, знайденого при розкопках фіно-угорських народів,
котрі були сусідами слов’ян. Зустрічаються на бляшанках зображення
Берегині, тварини, рослини, геометричні орнаменти, бляшанки у вигляді
хреста тощо.
І чоловіки і жінки підвішували до пояса різні підручні предмети: ножі в
ножнах, кресала, ключі. У скандинавських народів в’язка ключів була своєрідним символом домовитої господині. У слов’янських жінок обов’язковим
атрибутом був футлярчик для голок. Нерідким явищем була сумочка для
різних дрібниць, яка називалась – “карман”. До одягу кишені почали пришивати набагато пізніше.
Досить чітко ділились обереги на чоловічі і жіночі. Жіночими оберегами були копії маленьких предметів домашнього побуту – ковшики, ложечки, гребені, ключі, серпи і т. д. Символіка їх зрозуміла: вони повинні були
зберігати і втримувати в хаті ситість, порядок і достаток. Кріпили їх до пояса або до правого плеча.
У жіночих похованнях нерідко знаходили обереги у вигляді фігурок
коня. З цією твариною пов’язана величезна кількість обрядів, повір’їв,
легенд, і майже в усі часи кінь був символом добра, щастя, а білий кінь –
символом світанку. Коней використовували для гадання. Волхви вважали,
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що через них проявляється мудрість богів. І, швидше за все, в прадавні
часи у кочових племен кількість культів, пов’язаних з конями, була набагато більша.
Ми вже згадували легенду, як крилаті білі коні везуть сонячну колісницю. Невипадково ці обереги прикрашались сонячною символікою. З цією
ж легендою пов’язане поєднання їх з водоплаваючими птахами – лебедями,
гусьми та качками.
За часів християнства магічне значення пояса не втратило своєї актуальності. Після 40 днів з дня хрещення дитини проводиться обряд опоясування дитини хрещеною матір’ю. Вона дарує похреснику поясок і сама його
опоясує.
Весільний одяг та його деталі мали магічне значення і могли діяти (впливати) на сімейне життя. Поясом нареченої опоясували першу народжену
дитину, з надією на довге і щасливе життя, щоб тримався сім’ї і ладив з
молодшими братами і сестрами.
Сьогодні в православних монастирях можна купити пояс з молитвами,
які мають оберегову функцію. Без сумніву, походить це (або ж дуже подібне), від язичницьких часів, лише замість молитов на них були різноманітні
символи-обереги.

Штани
Штани – вид чоловічого (а нині вже й жіночого) одягу, без якого неможливо уявити собі цивілізований сучасний світ, Та у Древньому Римі їх
вважали “варварським” одягом, який “благородному” римлянину носити
було недопустимо. Галлію (сучасну Францію) римляни називали не тільки
“Галія кашата” – “патлата Галлія”, із-за звичаю тамтешніх воїнів-кельтів іти
в бій зі скуйовдженим волоссям, а й “Галія брактеата” – “Галлія в штанах”.
Майже всі дослідники зійшлись на думці, що першими використовували і
занесли на наші землі цей вид одягу кочові племена, і з’явилися штани саме
через необхідність їздити верхи.
Вже досить поширені в часи Київської Русі, на збережених зображеннях штани мають вигляд не дуже широких, майже обмальовують ногу. Кроїли їх із прямих полотнищ і між штанинами (“по кроку”) вставляли ластовицю. Вчені пишуть, що їх робили приблизно по гомілку довжиною, а на
гомілці заправляли в онучі.
Досить складним питанням є те, чи прикрашали штани. Якщо вірити
зображенню IV ст., вони могли бути покритими вишивкою спереду та внизу. На жаль, інших даних про це не знайдено.
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Тримались штани на стегнах за допомогою шнурка (“гашника”), який
вставлявся у загнуту і прошиту верхню кромку. “Гачами”, або “гащами”,
древні слов’яни спершу називали ноги, потім шкірку з задніх лап тварини,
а лише потім штани.
Сучасний вислів “сховати в загашнику” має значення “сховати в надійне місце”. І справді, мало хто набереться нахабності лізти за гашник.
Інша назва одягу для ніг – “портки”, а також “ногавиці”. Слово “портний” було напряму пов’язане з пошиттям штанів, а пізніше – і всього іншого одягу. Слово “штани” прийшло до нас із тюркських мов приблизно в
XVII ст. і спершу вимовлялось як “штони”.
А ось слово “брюки” прийшло до вжитку лише за Петра І.

Понява
Слово це у слов’ян означало “кусок тканини”, “рушник”, “пелена”,
“завіса”; дехто з учених вважав, що спершу так називали не вид одягу, а
матерію, з якої він створювався – це різновид напіввовняної тканини, як
правило, з картатим малюнком. Але все ж таки більшість істориків називають так різновид жіночого стегнового одягу, який отримували дівчата,
досягши віку “дівки”.
Існував обряд “стрибати в поняву”. Одна зі старших жінок в сім’ї (частіше за все мати чи бабуся) водила дівчинку назад і вперед по лавці (символ дороги, життєвого шляху, подібно до нитки, пояса, рушника), а друга
в цей час тримала на полу поняву. Дівчинка говорила : “Хочу – вскочу,
хочу – не вскочу”. В кінці кінців вона, звичайно, вплигувала в поняву. З
цього моменту вона вважалась дівкою, і до неї можна було зазивати сватів.
Швидше за все найдревніші поняви мали вигляд одного, двох або
трьох незшитих полотнищ тканини, вільно запахнутих на талії, що тримались за допомогою пояса. Пізніше їх стали зшивати, залишаючи один
розріз – спереду або збоку. В українському народному костюмі існують
такі види одягу, як “запаска” і “плахта”, які продовжили традиції поняви і
дожили аж до ХХ ст.
Понява була довжиною до гомілки або до литки. Під час роботи кутки
її часто підвертались і засовувались за пояс.
Вся понява була прикрашена вишивкою, або ж ткали орнаментовану
тканину. Характер оздоблення залежав у першу чергу від віку жінки. Найкрасивіші, найошатніші носили незаміжні дівчата і молодиці. У більш зрілих жінок переважали орнаменти, які відповідали за збереження родинного
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достатку, порядку, ситості і т. д. Переважно це символ сонця та символ
павука, який був досить поширений в усі часи в українському костюмі. При
введенні християнства ця комаха символізувала зло і диявола, який плете
павутину для душ грішників. Це символ скупості і кровопивства. Але, якщо
розібратись хоча б на рівні біології, то ми побачимо, що в павутину потрапляють переважно комахи-шкідники (якщо не брати до уваги метеликів),
і тому павук вважається своєрідним оберегом. І до нашого часу збереглось
повір’я, що не можна вбивати павуків, а павутину необхідно було виносити
з хати, позаяк на ній зберігається багато негативу, і не павуків, а павутину
використовують відьми для своїх чаклувань. Існує народне повір’я, і якщо
ви звернете увагу, то й самі переконаєтесь у його правдивості: “Коли павуки
наплели багато павутини – буде гарна погода”. Так вони стають і віщими
комахами. Хоча, якщо бути точнішим, то вони не відносяться ні до тварин,
ні до комах, а є окремим видом.
Племена тропічної Африки обожнювали павука як творця Всесвіту.
Імена божественних павуків – Анансі, Дядобе, Заколо – збереглись не
лише в міфах таємних суспільств, але й в казках цих народів. Павук у них
наділений почуттям гумору і мудрістю.
У єгипетській символіці павук зображується у вигляді сонця. Коло
(власне сонце) – як тіло, промені – як лапи, причому закінчуються людськими долонями; і замість голови – Анк (найзначніший символ у древніх єгиптян. У ньому заключено два символи: хрест, як символ життя, та
коло, як символ вічності. А разом вони означають безсмертя. Символізував він також поєднання жіночого і чоловічого божеств, союз земного і
небесного).
На жаль, перших літературних джерел про більш точне відношення наших предків-слов’ян до павука не залишилось. Казки і легенди, вишліфувані часом, під впливом християнства, донесли лише їх далеке відлуння. Але,
така розповсюджена у всіх видах вишивок і ткацтва, ця істота не втратила
свого міфологічного значення.
Повернемося до поняви. Більшість із вас знає, що “кілти” – чоловічі спідниці горців Шотландії, по характеру і кольору клітки яких можна
було визначити, до якого клану (родової общини) та місцевості належить
людина. На території України, Білорусі, Росії та інших слов’янських країн
аж до ХХ ст. цей принцип розпізнавання теж був поширений, і лише по
клітці стегнового жіночого одягу, не беручи до уваги навіть особливості національних і регіональних відмінностей, можна було взнати губернію, повіт
і навіть село, звідки приїхала жінка.
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Взуття
За даними археологів, дитяче, чоловіче й жіноче взуття слов’ян мало
приблизно однаковий фасон і відрізнялось залежно від статі і віку в основ
ному розміром і характером оздоблення. Як правило, взуття носили на босу
ногу. Існували в’язані носки – “копитця”. Вони не мали п’яток, і в’язали їх
(древньоруською – “плєлі”) за допомогою однієї кістяної спиці. До речі,
слово “носки” існує ще з давніх часів, корінь його “ніс”, “носок”, і носили їх, одягаючи на ногу так, щоб розміром було якраз по носку взуття. Із
п’яткою, які з’явились набагато пізніше, в’язані на декількох спицях, довго
називались “німецькими”, і з’явились вони при Петрі І. Українське слово
“шкарпетки”, так як і “шкари” (взуття) прийшло до нас із Польщі.
Але найчастіше взуття вдягали все-таки на онучі – довгі, широкі смуги
тканини, якими обмотували ногу до коліна.
Сучасне “портянки”, в деяких місцях “портки”, у давнину вимовляли
“порти”, рідне слову “порототи”. “Порти” вживалось як у значенні “одяг”
взагалі, так і в значенні “відрізок, шматок тканини”. Мовознавцями відмічене ще одне значення – “шкіра з задніх ніг тварини”. Все це невипадково
(згадайте “порти” – штанини). Подібно до найдавніших наших предків,
які, наслідуючи свого предка – звіра, робили взуття зі шкіри задніх ніг
тварини, головні убори з голів, а рукавиці – з лап. Якутські жінки не так
давно, а можливо, і по сьогодні, носили рукавички з лисячих лапок.
Все взуття можна поділити на шкіряне або сплетене з кори дерева.
Щодо валянок, то тут не існує єдиної остаточної думки. Деякі автори категорично заявляють, що наші предки їх не носили. Археологами вони знайдені не були, і не дивно, через те що в землі зберігаються погано. Відомо,
що степові народи були великими майстрами по частині войлоку, а ми мали
з ними зв’язок ще до зародження української держави.
Одним з найдавніших видів взуття прийнято вважати “лапті” – “личениці”, “личаки”, “личні чоботи”, причому зроблені не лише з лика (липової кори), а й з берези і навіть зі шкіряних ремінців. Інколи підшивали
лапті шкірою. Залежно від способу в’язання, наприклад, у пряму чи в косу
клітинку, починали в’язати з п’ятки або з носка. У кожному регіоні, та й в
кожні часи існувало безліч способів їх виготовлення.
Плетення личаків вважалось легкою роботою, яку міг робити будь-який
чоловік, практично між роботою. І сьогодні, коли чоловік забагато вип’є,
що не може втриматись на ногах і два слова зв’язати докупи, то кажуть:
“лика не в’яже”.
Лапті кріпились до ноги за допомогою довгих зав’язок – шкіряних
“поворозів” або ниткових “оборів”; зав’язка декілька разів обвертала гомілку, закріплюючи онучі.
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Цей вид взуття був вигідний всім: дешевий, доступний, зручний, гігієнічний, але, як свідчить практика, дуже швидко зношувався. Зимою вони
служили близько 10 днів, після відлиги – близько 4, а літом зношувались
за днів три. Тому, коли йшли в далеку дорогу, то брали не одну пару личаків.
Дехто відмірював відстань по кількості стоптаного взуття.
Кору для них брали дуже обережно, не пошкоджуючи дерево. Відомі
приклади, коли з одного й того ж дерева брали кору по декілька разів і воно
продовжувало рости.
У святкові дні, а також більшість міщан, носили шкіряне взуття. У
Древній Русі шкіряне взуття шили на дерев’яних колодках. При цьому нерідко на ліву і на праву ногу кроїли однаково.
Шкіряне взуття прикрашалось древніми знаками роду, з носка розвиваючись у багатий орнамент. Його розшивали кольоровими нитками, робили прорізи, заплітали в них ремінці, створюючи малюнок.
Постоли – “порабошні”, “прабошні”, “поршні” – робилися з цільного
шматка шкіри і по краю стягувались ремінцем (звідси й назва “моршні”).
Таке взуття легко можна було підігнати під любий розмір ноги. Цікаво те,
що робились вони преважно для чоловіків зі шкіри задніх ніг бика, для жінок – зі шкіри задніх ніг корови, а для дітей – зі шкіри задніх ніг телят. Це
пояснює все їхнє сакральне значення.
Кріпились на нозі постоли так само, як личаки, але існували й зі шнурівкою по носку, при цьому фігурні прорізи були й декоративним елементом. Більш складні і нарядні мали прошитий носок і шкіряну вставку, часто
оздоблену вишивкою або бахромою.
Наступна група взуття – чобітки, які відрізнялися від постолів вшитою підошвою. Саме слово “підошва” значить – “те, що пришито під...”
Для підошви використовували товсту шкіру з хребтової частини, а для верху – тонку і м’яку, частіше за все з черевної частини шкіри. Тому м’які,
тонкі і легкі чобітки називались “черевиками”.
Існував на різдвяні свята такий вид гадання: дівчина знімала з лівої
ноги черевик і кидала його за ворота, спостерігаючи при цьому: куди він
повернеться носком (за значенням, в яку сторону ступатиме), в ту сторону
буде видана заміж. Коли ж черевик ляже носком до воріт, з яких його кидали, значить, у цьому році їй жити дома і заміж не йти.
Ще один вид взуття, який існував у слов’ян, – чоботи. У селах вони
майже не використовувались, але в місті їх носили практично всі. Були не
дуже високими – нижче коліна. Спереду були дещо вищими, мали м’яку
підошву, без каблука і залізних підківок.
Оздоблювались вони різноманітними вишивками, інколи заможні люди
використовували перлини, бісер і дорогоцінне каміння, але таке переважно
замовляли дворяни.
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Кожух
Слов’яни з незапам’ятних часів розводили овець, тому теплий овечий одяг був доступний чи не кожному. Слово “кожух” – старовинне пра
слав’янське слово, яке походить від “кожа”. Шили його, як правило, хутром
всередину. Багаті покривали їх зверху дорогою тканиною, інколи навіть візантійською парчею. Зрозуміло, що такий дорогий одяг носили не лише
заради тепла. Варто пам’ятати, що у язичників хутро вважалось магічним
символом плодовитості і багатства. Не випадково ще й до наших днів зберег
лись обряди, як-то: класти щойно народжену дитину на кожух, вивернутий
хутром догори. На весіллі молодих садять на кожух, що має принести їм
багатство у їхньому подружньому житті.
Більшість дослідників переконані, що все це пов’язано з культом Велеса.
Велес (Волос) – бог плодовитості, пов’язаний з Навью (нижнім світом). Ім’я Велеса походить від древнього кореня “вел”, що означає “мертвий”.
Оскільки зі світом мертвих пов’язували уявлення про магічну силу, власник
якої підкорював собі людей, то цей же корінь означав могутність і зустрічається в словах “влада”, “повелівати”, “володіти”, “великий” та ін. Відвідування іншого світу приносять герою все бачення, особливу мудрість, нерідко
пов’язану з поетичними здібностями, тому Велес – одночасно бог мудрості і
поезії (віщий Боян у “Слові о полку Ігоровім” названий внуком Велеса).
“Скотій бог” Велес також слідкує за дотримуванням угоди. Саме Велес
відкриває таємниці ремесла і медицини. Мудрість і чарівні ремесла справді
завжди ідуть пліч-о-пліч.
Слов’яни поважали Велеса як бога багатства. В давнину часто розраховувались домашніми тваринами, слово “скот” мало значення “гроші”,
“майно”, а також було показником багатства.
Господар іншого світу – божество-Прабатько – у древній міфології
має образ тварини, і образ Велеса ототожнюється з Ведмедем як могутнім
божеством. З Велесом пов’язано сузір’я Плеяд (Волосінь). Волос – древнє хтонічне (що має вигляд звіра) божество, яке зберегло ім’я, що походить
від “волосся”; бог, який зберіг риси звіра, уявляється волохатим (у південнослов’янських мовах назва хутра – “вълна” – походить до того ж коріння;
друга форма імені бога – Волос). У такому розумінні Велес не являється
лише “скот’ім богом”, а богом-скотом, богом у вигляді дикого звіра.
Поєднання цих уявлень про бога дає ключ до розуміння слова “волхв” –
це язичницькі жреці, котрі часто одягались у тваринну шкуру хутром наверх, подібно шаманам спілкувались з іншими світами, наділені великою
мудрістю і поетичним даром; він могутній маг, можливо, пророк (як відомо,
з питаннями про майбутнє люди нерідко звертались до померлих).
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У слов’янській язичницькій міфології Велес також уявлявся в образі
Змія, божественного супротивника Перуна. Велес – Змій втілює в собі
сили першобуття хаосу, буйної невпорядкованої, необжитої природи. Велес
володіє могутньою, руйнівною силою, але являється також богом мудрості,
вміє втримувати сили Хаосу і направляти їх в необхідне русло. Язичники-слов’яни поклонялись обом божественним супротивникам – Перуну і
Велесу. Тільки святилища Перуна влаштовували на високих місцях, а святилища Велеса – в низьких.
Про Велеса нам відомо не більше, ніж про інших древньослов’янських
богів, за рахунок того, що збереглася “Велесова книга”. Але відголоски його
культу звучать і по сьогодні. Найбільше це можна спостерігати у Карпатах,
де ведмедів ототожнюють з людиною і відносяться до цих тварин з найбільшою повагою.

Шапка
Із шапкою в Україні пов’язано багато повір’їв і обрядів. У шапці не
можна заходити в приміщення, в ній не можна сідати за стіл, знімали, коли
зустрічали людину, яку поважали ( наприклад, батьків).
Людина усвідомлювала, що саме “головою” вона розуміє навколишній
світ та впливає на нього, сприймає вплив оточення. Головний убір був одним із способів захистити себе від зла з боку недобрих людей.
У багатьох культурах вважалося, що голова є місцем, де живе душа,
і одною з найважливіших життєвих енергій людини. Відрубати голову –
означало позбавити душу можливості поєднатися з тілом.
Головними уборами, особливо у жінок, намагались захистити й волосся, яке було символом життєвої сили. Обряд постригу – символічне віддавання своєї життєвої сили в обмін на силу іншого роду.
Знімання шапки під час вітання є жестом взаємоповаги, рівності, довіри до того, з ким вітаєшся.
Шапка була також атрибутом влади. І по сьогодні “головну” людину
в суспільстві називають “головою”. Шапка завжди була символом благополуччя і багатства.
Саме це слово довгий час зустрічалося вченими лише в княжих грамотах – заповітах, де йшла мова про цей знак достоїнства. Лише після 1951
року, коли археологами були знайдені берестяні грамоти і наука отримала
небувалу можливість заглянути у повсякденне життя простого народу, зробилось ясно, що “шапкою” називали не тільки княжу регалію, а взагалі чо! 65 !N

ловічий головний убір. Але це не означає, що вона втратила символічність
багатства і добробуту. В українських селах і по сьогодні яйця під квочку несуть у шапці. Швидше за все, спершу їх носили в хутровій шапці, і швидше
за все – це відгук культу Велеса.
Історично “шапка Мономаха” є ніщо інше, як золота бухарська тюбетейка, подарована в ХІV ст. московському князю і за його наказом обшита
соболем. Набувши таким чином образ, схожий на шапки древніх князів,
вона ще триста років служила російським монархам під час обряду вінчання
на царство.
У шапці зображали не тільки знать, простих людей, а й богів.
Як приклад, знаменитий Збручський Рід Святовіт. Він являє собою не
зображення одного божества, а космогонічну систему, яка склалася в ІХ ст.
Ідол зроблений з вапняку, він чотиригранний, висота його 2 метри 67 см.
Під одною шапкою – чотири людських лиця:
1) жінка з обручкою;
2) жінка з рогом;
3) чоловік з конем і мечем;
4) чоловік із солярним знаком.
Богиня з рогом – “мати урожаю”(Мокошь).
Богиня з обручкою – Лада. Богиня весни, весняної оранки і сівби, покровителька кохання.
Кінь і меч – атрибути Перуна, бога грози і війни, іменем якого руські
воїни клялись, поклавши оголені мечі і “прочия оружие”.
Божество з солярним знаком – Хорс, божество світила, небесного
Сварога (Сонця), його ж наречуть “Даждьбог”.
Крім того, ідол поділений на три горизонтальних яруси:
Верхній ярус – божества, що знаходяться на небі;
Середній ярус – прості люди, люди земні;
Нижній ярус – божество, яке підтримує землю з людьми (Велес).
небачені сили об’єднались по вертикалі трьох світів і по найважливіших для людини функціях: світло, плодовитість, безпека і покровительство
предків.
Символічний орнамент із чотирьох ростків (символ життя і росту), направлених “на всі чотири сторони” – південь, північ, схід, захід. Вся ця антологія язичницької ідеології, яка знаходиться під одною шапкою, можливо
й була праматір’ю князівських шапок і пізніше символізувала всесильність,
всемогутність.
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Вінки
У 997 році чехи підняли ціле повстання проти своєї княгині Дубравки
тільки тому, що вона, будучи старою бабою, відважилась надіти на свою
голову дівочий вінок. Вінок із квітів – це не лише оздоба, а й свідоцтво дівочості.
Вінок із живих квітів захищав колись дівчину від напасників. Народ
вірив, що дівчина, маючи на своїй голові вінок, володіє чарами, якими вона
могла тяжко карати кожного напасника.
Вінок захищав дівчину і від “лихого ока” та нечистої сили. Ось чому
напередодні Святого Юрія (Зелений шум), на Трійцю (Зелені святки), в
ніч під Івана Купала (час, коли за народним уявленням бродять тіні мерців,
бігають мавки, з води на берег виходять русалки, з’являється всяка “нечиста сила”, що може пошкодити дівчині) дівчата не скидають з голови вінків.
Щоб посилити захисну силу вінка, дівчата вплітали поміж квітів часник,
полин та любисток – зілля, яке саме собою має чарівну силу проти всякого
“чортовиння”.
В українському народному весіллі вінок відіграє ту ж роль, яку в інших народів відіграє біле покривало: “фата” по-російськи, чи “вельон” попольськи. У нашому звичаї цю роль виконує вінок з барвінком, символом
вічного кохання.
Цікаво те, що в Україні, крім вінків із квітів, були ще й вінки з пташиного пір’я. Найкращим для вінка є павине пір’я. В одній старовинній колядці ми знаходимо такі слова:
По горі-горі павоньки ходять...
За ними йшла гречная панна...
Ой ходить, ходить – пір’ячко збирає...
Віночок в’яже, на голову кладе.
Можливо, і весільні вінки в стародавній Україні плелися з пір’я. В одній з весільних пісень на Київщині дружки співають:
Летів горностай через став
Золотії пір’ячка попускав.
Та підіть, дружечки, позбирайте,
Марусі віночок звивайте...
Дівчата на Бойківщині до недавнього часу, а можливо і сьогодні, вплітають до вінків із квітів пір’я. У Старобільському повіті на Харківщині
молодиці застромлювали павине пір’я під хустку навколо свого обличчя.
На волинському Поліссі дівчата прикрашають свою голову дрібним курячим пір’ям, пофарбованим у зелений колір. На галицькому Поділлі дівчата
оздоблюють своє волосся “качуриками” з хвоста селезня (качура), змочу! 67 !N
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ючи його перед цим у розтоплений, пофарбований у зелене, віск. Колись
на Київщині зелене пір’я з хвоста селезня дівчата вшивали поміж двома
стрічками, а потім вив’язували цією оздобою трохи нижче вінка.

Вінці-діадеми
У північних слов’ян ще донедавна збереглися гарні вінці-діадеми –
“кокошники”. Археологічні знахідки на Київщині та зображення на старокиївських мистецьких виробах свідчать, що ті північні вінці-діадеми – це
давня прикраса українців.
Були вінці у вигляді митри. На один з таких вінців як на дівочу прикрасу звернув увагу академік Кондаков, вказуючи на зображення емальованих
дармовисів, золотих сережок т. зв. “ліськівського скарбу”. Ті сережки виготовлені ще в ХІІ ст. у Києві.
Дочки київських вельмож носили на головах кружальце, щось наче
перстень з чорного оксамиту, гаптоване золотом, прикрашене перлами та
самоцвітами, щось немов корона, вартості більше 200 золотих.

Чільце
На гуцульщині, крім вінків, збереглося “чільце”, або “рясна”. Гуцульське чільце – це залишок староукраїнської оздоби, яку носили на чолі; вона
була запозичена від Візантії в період княжої доби. Це була діадема з березової кори, обшита дорогою тканиною, а зверху покрита золотою або срібною платівкою. Під платівкою внизу підвішувались декоративні бляшки
або намистини. Подібна оздоба жіночої голови була знайдена археологом
Хвойком у Броварях на Полтавщині.
Пов’язку для голови, виткану з золотих або срібних ниток, а також
шнурок з намистинами знайшла пані Мельник при розкопці могили старослов’янського поховання на Харківщині.
Крім гуцулів, чільце ще зберегли серби та інші балканські слов’яни.

Дівоче намисто
Звичай оздоблювати жіночу шию можна простежити з доісторичних
часів.
У староукраїнських літературних пам’ятках намисто під назвою
“бисьръ” або “бисръ” зустрічається вже в ХІ ст., археологи знаходять сріб! 69 !N

ні і золоті намистини продовгастої форми; вони виготовлялися з прозорого
скла, на поверхню клали срібну або золоту платівку, а потім знову заливали
склом. Цей вид намиста був найбільш поширений у княжі часи. Бурштинові
намистини також не були рідкістю в той час, бо бурштин добували в середній течії Дніпра.
В археологічних знахідках серед намиста часто трапляються нанизані
на нитку маленькі раковинки. Їх коріння сягає часів “Кам’яної доби”.
Не важко здогадатись, що всі ці намистини коштували досить дорого
і були не дуже розповсюджені в широких масах. Та навколишня природа
давала багато доброго матеріалу для намиста сільського населення, гарні
овочеві коробочки, зерна, кісточки ягід, а інколи й самі ягоди – це намисто, яке й досі не вийшло з ужитку дітей. На Гуцульщині дівчата і молодиці
ще донедавна носили намисто з овочевих коробочок рослини клокічки (Sta
philea pinnata).
В будні, при роботі дівчата одягали небагато намиста, бо боялись, що
нитка розірветься і не тільки пропаде намисто, а, за народним віруванням,
розсипане намисто накличе біду.
Але зовсім без намиста дівчата не могли бути, бо існує повір’я, що намисто оберігає дівчину від застуди.
Колись, бувало, нанизували в намисто один або два вовчих зуби, “щоб
зберегли від злої напасті”.
Майже завжди в Україні існував добрий звичай дарувати хлопцем дівчині намисто. Вважалось, що якщо молодиця має багато намиста, то вона
тішиться пошаною у свого чоловіка. Тому на свята намагались якомога більше його надягати. Бабусі якщо й носять намисто, то дуже небагато – одну,
дві низочки, та й то темних кольорів.
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Рослинна магія
Рослини, особливо квіти і трави, використовуються в різноманітних об-

рядових дійствах і по сьогоднішній день. Сама їх присутність була обов’язковою майже у всіх слов’янських і древньослов’янських народів. Рослини
були першоосновою для створення різноманітних орнаментів, прикрас і т. п.
Обрядові вінки носять і по сьогодні не лише у період народних святкувань Веснянок, Засівних, Івана Купала, Обжинок тощо, а й часто використовуються дівчатками у повсякденних іграх.
Цілительство на Русі завжди йшло двома шляхами: словом і травами.
Знахарі стверджують, що не кожне замовляння діє без трав, так само як
не кожна трава діє без замовляння. У древні часи, а інколи й зараз, перед
збором трав читають молитву, кладуть у вигляді подяки декілька шматочків
хліба і декілька монеток. Те ж саме роблять на рибалці, на полюванні тощо.
Віра в цілющі властивості рослини базується перш за все на їх фізіологічній дії, хоча і тут легко відшукати сліди забобонів.
Надійним лікарським препаратом вважається “Троїцька трава”, яка
збирається на Трійцю (“Зелені святки”). За старовинним повір’ям, дитину, яка страждає безсонням, купають у воді, налитій через вінок із трав,
зібраних і заплетених у цей день.
Деякі селяни вважають великим гріхом косити траву до Петрового дня.
До світання на Івана Купала відправляються в поле, луги, ліси, щоб шукати
там “сорок трав”.
Віра в чудодійні трави і квіти, які цвітуть тільки на Івана Купала, розповсюджена майже повсюди. Крім загальновідомого цвіту папороті, котрий в
цю ніч цвіте вогняним цвітом, а інколи “невидимим”, особливо помітна розрив-трава, яка допомагає від “лихого ока” і від порчі. Цю траву не бере ніяка
коса, і хто нею володіє, застрахований на все життя від хвороб. Якщо зробити
надріз і вростити його в руку, то людина ця буде непереможною в бійці.
Магічне значення має й чортополох, який має властивість виганяти чортів з хати, але його можна тільки вішати і ні в якому разі не курити ним.
Наша нація багато втратила з розповсюдженням індійського і китайського чаю. Таким чином люди обмежили себе можливістю гармонізації між
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тілом, розумом і душею: сонячна енергія, яка накопичується в чаєві, перетворюється в наркотик, а, наприклад, у звіробої – в чисту енергію, яка дає
просвітлення і гармонію. Історично, з уведенням в побут чаю, можна прослідкувати серію катаклізмів, які потрясли суспільство.
Великою славою від порчі користується трава Петрів хрест, причому
сам хрест у нього знаходиться в корені, під землею, на глибині двох аршин (142 см). Просвирки або проскурки, якщо настоєм їх миються дівчата,
сприяють росту волосся і грудей.
Звичайний полин при обкурюванні може викликати зорові проявлення
демонів (ні в якому разі не галюцинації), тому ним обкурюють хати зовні,
а не зсередини.
Давайте більш розширено і точно розглянемо окремі рослини.
Барвінок зустрічається в лікувальних настановах Плінія, і є навіть рекомендації по його використанню. Народна медицина використовує його
для лікування запалень. У народі він був символом вічного життя, пам’яті
(тому його висаджують на кладовищі), і, як не дивно, подружнього життя.
В народі вислів “рвати барвінок” означало “йти на побачення”; “ночувати
в барвінку” – “переночувати з коханою”. Існує ще й повір’я, що якщо порошок з цієї рослини носити зашитим у ладанці, то буде успіх в торгівлі.
Волошки – символ довіри. Не випадково у синю форму одягають
стюардес, провідників, менеджерів, які працюють напряму з клієнтом і т. п.
Синій колір сприяє розташуванню до себе людей, тому він такий поширений у подібних структурах.
Волошки часто використовували для плетіння вінків. “Ця невинна
скромна квітка має особливі властивості: якщо її змішати з кров’ю самки
одуда і примішати цю суміш до олії в лампі або каганці, то всім присутнім
буде здаватись, що ноги їх і руки висять у повітрі, а голови знаходяться на
місці рук. Якщо якомусь хороброму силачу дмухнути це зілля в ніс, то цією
людиною оволодіє сильний страх, і разом з тим він може втратити всю свою
силу і хоробрість”, – описується в старовинному знахарському посібнику.
Інколи зауважували, що якщо кинути квіти волошок у вогонь і після
цього дивитися в небо, то буде здаватися, що зорі ворушаться. Дим від згорілих квітів, якщо його вдихати, викликає панічний страх.
Крім магічних, ця рослина має також і лікарські властивості. Використовувались волошки для лікування “курячої сліпоти”, епілепсії, запалення
середнього вуха. Особливо цінні протиспазматичні властивості волошок.
Дев’ясил – багатолітня рослина, інколи досягає в висоту двох метрів.
Квіти жовтого кольору, досить великі (до 10 см впоперек). У народній ма! 72 !N

гії використовується як приворотне зілля: “Перед Івановим днем, до сходу
сонця, потрібно зірвати цю рослину, покласти в тонку полотнину і носити
біля серця протягом 9 днів, потім розтерти в порошок разом з сіркою і ладаном, посипати букет, який підноситься коханій людині, або зашити в плаття
для збудження кохання до себе у молодої людини”. Але це викликає деякі
сумніви, позаяк жовтий колір є символом розлуки. Можливо, цей символізм
набув вагомості під впливом якихось політичних або релігійних факторів.
У народній медицині в дев’ясил дуже вірять і відносять до могутніх
лікарських рослин. Його кореневище вважають в народі і відхаркуючим,
таким, що покращує травлення і обмін речовин, легким потогонним засобом. Крім того, використовується при в’ялості шлунка.
Жасмин – рослина ночі, покровитель любовних ігрищ. Він має силу
допомогти чоловіку побудити холодну до себе жінку до любовної гри.
Звіробій – знайшов своє магічне використання у відведенні порчі.
Збирають його в магічних цілях у п’ятницю до сходу сонця і використовують проти порчі, безпліддя, а також проти чорних чаклунів.
В ніч на Івана Купала потрібно сплести вінок зі звіробою, проносити
цілу ніч на голові, а потім берегти цей вінок протягом року, і тоді ніхто не
зможе вам нашкодити.
В народній медицині використовують для лікування кам’яної хвороби
печінки, розладів шлунка і кишечнику, ряду жіночих хвороб, захворювань
легенів, запальних процесів і т. д.
Очерет – багатолітня трав’яниста болотна рослина. В його корінні є
крохмаль, білок, цукор, дубильні речовини; в листі – аскорбінова кислота;
в насінні – жирна олія. У народній медицині листя використовують як ранозагоювальний і кровоспинний засіб. Можна припустити, що древній одяг
з рогозу мав у якійсь мірі магічне значення.
Дзвоники в народній медицині широко використовуються як антимікробний, протизапальний, заспокійливий і знеболювальний засіб. Дзвоники – одне з найдревніших засобів лікування епілепсії; припарки з них використовуються, коли покусала собака.
Конопля, ошпарена окропом, прикладається до хворих місць при болі
в руках, ногах, шиї, попереку. Відвар з подрібнених зернят коноплі використовується при малокрів’ї, головному болі, для очищення нирок, кишечнику, шлунка, покращує травлення і кровообіг.
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Конвалія росте в лісах і тінистих місцях. Знахарі стверджують, що
краплі або настой з квітів, зібраних рано по росі, знімуть тривогу, хвилювання і депресію.
У слов’ян конвалія була символом ніжності і чистоти.
Любисток має свою назву від притаманній йому властивості причаровувати молодих людей. Про нього складені легенди, йому приписували
чудодійні властивості. Дівчата “приворожували” любистком хлопців. Виходячи заміж, зашивали любисток у подоли весільних вбрань, щоб чоловік
все життя любив. Вважалось, що на щастя любисток повинен рости на кожному подвір’ї.
Любисток широко використовується в народній медицині. Навіть недовге вживання відвару коріння викликає енергійну, але спокійну пульсацію серця, зменшує задишку. Використовується при захворюванні нирок,
шлунково-кишкового тракту, як кровоочисний засіб і т. п.
Підбіл – одна з найромантичніших рослин наших країв. Цим квітам
потрібно дуже мало тепла, і вони розпускають свої пелюстки майже одночасно з підсніжниками. Нижня сторона листа покрита оксамитовим білим
пушком, на дотик вона тепла, а верхня – гладенька і холодна. За це й називають інколи підбіл – мати-й-мачуха.
Використовують цю рослину для перших весняних вінків.
У народній медицині використовують не лише від кашлю, при бронхіті,
ларингіті, а й як ранозагоювальний, протизапальний і дезінфікуючий засіб.
Мак (мак-самосійок, мак польовий) – символізує спогади, тишу, сон.
Він символізує пролиту кров. Якщо ви мали нагоду бачити зелене пшеничне
поле, поросле маком, перше, з чим асоціюється – це плями крові, пролиті на
полі. У всі часи мак намагались висаджувати на могилах загиблих воїнів.
Разом з тим мак досить широко використовувався у вишивках і інших
орнаментах, символізуючи безмежність плодючості. Це символ безкрайнього світла світанку, здоров’я, краси. Весільні короваї, паску й інші обрядові хліби посипали маком. Мак також асоціювався з зоряним небом.
В народній медицині використовують у поєднанні з іншими рослинами
як засіб, що заспокоює приступ кашлю. Для цього використовують лише
пелюстки (тільки не ті, що впали на землю).
Папороть – багаторічна спорова трава, яка не має квітів, хоча в народі існує повір’я, що папороть має квітку, яка розквітає під Іванів день.
Необхідно в момент появи квітки вхопити її в кулак і тим самим отримати
магічну силу.
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Папороть, на думку чаклунів, має владу над нечистою силою, є повелителем землі, води і відкриває скарби, причому якщо його кинути вгору, то
там, де є скарб, він буде носитись як зірка, а потім впаде прямо на скарб. Крім
того, папороть відводить блискавки, град, чортів і чари. Вірять, що стебло цієї
рослини, зірваної під Івана Купала в обід, приносить щастя в азартних іграх.
Якщо папороть носити на голому тілі, вона буде захищати від чаклунів і злих
духів. Приносить удачу в любовних іграх. Папороть добре мати дома тим,
хто займається інтелектуальною діяльністю, кому доводиться багато думати.
Дякуючи папороті, людина розмишляє, швидше знаходить рішення.
Звичайний відвар з папороті добре допомагає при кашлі.
Півонію знахарі широко використовували при лікуванні судорог у маленьких дітей, особливо зерна молодої рослини. Потрібно зібрати їх у непарній кількості, повісити на льняній нитці на шию дитині, одночасно давати пити відвар із зерен. Викоростовують і пелюстки півонії.
Рута – одна з приворотних рослин на Україні. Символ кохання. У народі використовують як засіб, що заспокоює болі при спазмах шлунка, збуджує апетит, вітрогонне, тонізує нерви, допомагає при хворому кишечнику.
Фіалка – символ сором’язливості. У християнській традиції символізує покору. В народній медицині використовують при кашлі і золотусі.
Чебрець – у древності клали на кострища, присвячуючи богам. І зараз
траву використовують для обкурювання приміщень, наприклад, корівників
після отелення корови, для обкурювання молочних глечиків, дим чебрецю
заспокійливо діє на наляканих дітей.
У народі використовують при поганому травленні, при нирковому нездужанні, а також як кровоочисний засіб. Зовні траву чебрецю використовують для ароматичних ванн при захворюваннях порушеного обміну речовин, особливо для дітей.
Чистотіл у магічній практиці використовується в такий спосіб: носять
при собі з серцем крота. Знахарі стверджують, що в такий спосіб він захищає від непрємностей, допомагає здолати ворогів.
У медицині використовується для лікування жовтухи. Відвар п’ють
при укусах скаженої собаки. Всі частини рослини отруйні, тому внутрішнє
використання потребує дуже великої обережності і точності.
Це лише невелика частка рослин, які використовуються в обрядах, магічній практиці і народній медицині. Я певен, що в давнину люди цей список
могли продовжувати далі й далі, не кажучи вже про знахарів і віщунів. Але
й зараз існує багато посібників, у яких можна знайти велику кількість подіб
ного матеріалу.
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Прикраси
Перстень
“Перст” – означає палець. Серби “перстами” називають пальці і по
сьогодні. Само собою стає зрозумілим, що перстнем називали будь-яку
прикрасу для пальців (в сучасній мові цим словом визначають каблучку, в
якій обов’язково повинен бути дорогоцінний камінь або печатка).
Що стосується перснів з дорогоцінними вставками, що знайдені археологами, то їх відносять до привозних. Місце народження кольорового
каміння – крім хіба що янтарю, який зустрічали і на Дніпрі, – було далеким
від тодішніх слов’янських земель. Персні зі вставками називались у древніх слов’ян “жуковіньями”. Можливо, блискуче, випукле каміння чимось
нагадувало їм спинки жуків, а можливо, це відгуки скіфських часів, у яких
досить часто зустрічались персні з зображенням жука-скарабея, який був
священним, мабуть, не лише у єгиптян.
Обручку і перстень завжди розглядали як символ зближення, безкінечності і безсмертя. Безсмертя – тому, що в обручки нема ні початку ні
кінця. У жреців були персні з печатками, на яких вигравіровувались таємничі емблеми.
Весільні обручки символізують рівновагу між їх власниками, їх носять
як клятву вірності.
Саме тому з обручками пов’язано багато обрядів, гадань та ін. Гадали в
основному на святки. Традиції гадання передавали з роду в рід, але шукати,
де і як могло зародитися гадання, немає сенсу. Розглянемо декілька гадань
з використанням обручок.
1. Із сідала знімають курей і несуть в хату, де заздалегідь приготували в
трьох місцях воду, хліб, обручки золоті, срібні, мідні. Якщо чиясь курка буде пити воду, то чоловік буде п’яницею; якщо буде їсти хліб, то
буде бідняком; якщо візьме обручку золоту, то буде заможним; якщо
срібну, то буде не багатий і не бідний; якщо зсуне з місця мідну, то буде
бідний.
2. Поклавши на підлогу обручку, гачок із соломи і шматок хліба, покривають ці три предмети хустинкою, з-під якої потім витягують, кому яка річ
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попаде. Якщо дістати обручку, то чоловік буде красивий, якщо хліб, то
буде багатий, а якщо гачок, то буде бідний.
3. Хлопці і дівчата збираються на вечір, беруть обручки, перстні, запонки, сережки й інші дрібні речі разом зі шматочками хліба і кладуть під
рушником. Після цього ті, хто задіяний у гаданні, співають пісню, присвячену хлібу і солі, а потім інші, застольні пісні. По закінченню кожної,
запустивши руку під рушник, дістають, що перше потрапляє під руку. До
цього пристосовують зміст пісні, з якого виводять собі зміст гадання.
Позаяк речі, витягнуті з тарілки, не завжди попадались тим, кому вони
належали, то існувала традиція викупу речей. Учаснику, який витягнув зпід блюда вже останню річ, співають пісню, переважно весільну, немовби
ворожать швидке весілля. Потім обручку котять по підлозі, спостерігаючи,
в яку сторону покотиться: якщо до дверей, то для дівчини – близьке весілля, для хлопця – від’їзд.

Гривни
Металевий обруч, одягнутий на шию, здавався нашим предкам надійним захистом, який допомагає зберегти в тілі душу. Саме тому це було
досить поширеним серед воїнів. Метал, з якого була зроблена гривна, відносив воїна до рангу, який він займає.
Такий обруч був одною з найулюбленіших прикрас у різних народів
Східної Європи, а також Близького і Середнього Сходу. Його назва походить від слова “грива”.
Гривни нерідко знаходять у жіночих похованнях древніх слов’ян. Тому
археологи наполягають на тому, що були й “типові жіночі”. На сторінках
літописів можна прочитати, як князь нагороджував гривнами воїнів.
Древньослов’янські майстри робили гривни з міді, бронзи, білону (міді
зі сріблом), з м’яких олов’яно-свинцевих сплавів, нерідко покривали їх сріблом і позолотою. Дорогоцінні гривни робились з срібла, їх знаходять у
могилах багатих людей. Літописи згадують про золоті гривни князів, але це
була велика рідкість.
Гривни, що робились на Подніпров’ї, були схожі на радимичські: археологи називають їх “пластинчастими”. Вони бувають пласкими (“серповидними”) або, рідше, з металевої пластини, яка згорнута в трубку. У ХІ–ХІІІ
ст. купці везли їх з Подніпров’я на інші землі Русі і “за кордон” – навіть на
іншу сторону Балтійського моря, на шведський острів Готланд, де в ті часи
розміщувався один із найважливіших центрів міжнародної торгівлі.
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Сільські жителі робили їх для себе самі. Вони чудово вміли виготовляти дроти, з яких і плели гривни. Прості, без прикрас гривни носили в побуті. Були гривни, прикрашені намистинами, круглими бляшками, монетами,
дзвіночками та ін. Але найбільш розповсюдженими були гривни плетені.

Браслети
Археологи вважають браслети найбільш ранніми з відомих нам слов’янських прикрас.
Слово “браслет” прийшло до нас з французької мови. Древні слов’яни
називали браслет словом “обруч”, тобто “те, що обхвачує руку”.
Доречним було б припустити, що браслети, подібно як і гривни, знайшли місце у військовій обрядовості.
Древні слов’яни робили свої обручі з різноманітних матеріалів: зі шкіри, покритої тисненням, з вовняної тканини, з цільного металу (міді, бронзи, срібла, заліза і золота).
Ткані і шкіряні браслети збереглись дуже погано, але археологи справедливо стверджують, що більша їх частина до нас просто не дійшла. Найпростішим браслетом можна назвати вовняну червону нитку, яку часто
обв’язують навколо руки і сьогодні. І, швидше за все, вишивка на рукавах
з’явилась на основі тканого обруча.
Судячи зі всього, найбільше переважали мідні браслети (срібні і золоті
носила в основному знать). Носили їх на лівій, на правій, а інколи й на обох
руках, причому по декілька штук, поверх сорочки і під нею.
В силу того, що металеві браслети найкраще вивчені, учені роблять висновки, що вони, можливо, мали дещо менше обрядове значення, ніж, наприклад, гривни і скроневі кільця, які за декілька століть майже не видозмінювались. Мода на браслети розповсюдилась по Європі з півдня (Візантії)
на північ (Скандинавію). Вчені вважають їх продовженням древньогрецьких ювелірних традицій. А через те що Древня Русь знаходилась на порозі
перехрестя торгових шляхів півдня і півночі, заходу і сходу, різноманітність
прикрас була надзвичайно широкою.
Переважно, ширше користувались ними знать. Та не можна зневажати простий люд, який цілком і повністю освоїв ювелірне мистецтво і вже в
Х–ХІІ ст. слов’янські ювеліри були висококваліфікованими майстрами і
могли створювати прикраси не гірші візантійських.
Часто зустрічаються браслети, сплетені з декількох дротів, відлиті у
глиняні форми за восковими зліпками, а також сплетені на каркасі і без
каркаса.
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На скандинавський лад створювались пластинчасті браслети, ковані
і литі.
Але найбільш характерними для слов’ян, надзвичайно багато декорованими і майстерно виконаними, були “стулкові” браслети, які складалися з
двох половинок, з’єднаних маленькими петлями і застібками. На тих, щодійшли до наших часів, збереглись зображення міфічних тварин і пташок,
музикантів, які грають на гуслях і дудках-сопілках. Поруч з музикантами
виконують священний танець дівчата в сорочках з розпущеними до землі
рукавами. Мабуть, срібні затвори притримували у зап’ястку широкі довгі
рукави жіночих сорочок; в момент священнодійства їх розстібали, і рукави
розвертались, як крила. Вчені вважають, що це танець дів-птиць, які приносять землі родючість. Вчені відносять їх до русалок. Як ми вже говорили,
слово “русалка” походить від “рос”, або “рус”, що означає – “вода”, тому,
можливо, довгі рукави символізували воду, яка мала впасти з неба на землю. Відшукати істинне значення цього обряду, на жаль, неможливо, але в
будь-якому випадку це магічне дійство мало місце у наших предків.

Скроневі кільця
Вчені пишуть, що слов’яни, які розселились у VІ–VІІ ст. в лісовій
смузі Східної Європи, були відірвані від традиційних місць видобування
кольорових металів, тому аж до VІІІ ст. у них не виробилось якогось, тільки їм характерного типу металевих прикрас. Вони користувались тими, що
існували тоді по всій Європі. Але слов’янські майстри ніколи не задовольнялись наслідуванням зразків, які запозичили спершу у своїх сусідів. Згодом прикраси набувають такої чисто слов’янської індивідуальності, що з їх
допомогою вчені могли з точністю визначити кордони розширення древніх
слов’ян, а в їх середині і області – різних племен.
Все це відносили і до “скроневих кілець”, якими прикрашали головні убори слов’янські жінки. Визначення “скроневі кільця” – сучасне. На
жаль, нам невідомо, як ці прикраси називали наші предки.
Прикраси, які носили біля скронь, були відомі ще з древніх часів, наприклад, ще скіфські жінки носили прикрашені ними головні убори.
Молоді дівчата прикріпляли їх до вінців, а замужні жінки – до головних уборів, які прикривали волосся. Інколи їх вплітали в волосся і навіть
вставляли у мочку вуха.
Насиченість декоративними і обрядовими елементами залежала від
віку. Маленькі дівчатка носили зовсім прості дротяні кільця або не носили
їх зовсім. Наречені, заміжні жінки, які потребували захисту від злих сил,
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носили багато декоровані прикраси. Згодом дорослі жінки, які вже не могли народжувати дітей, поступово відмовлялись від них, передаючи їх своїм
донькам. Подібне відбувається і зараз, лише з естетичних міркувань. Це
може поставити під сумнів магічне значення цих речей, але все ж таки мода
на них не минає, а значить, не лише естетичними міркуваннями керувалися
слов’янські жінки.
Кільце, один кінець якого згинали в петельку, для привіски, а другий
заходив у нього або зав’язувався, називали “кривицьким”. Носили їх племена “кривичів”(верх Дніпра, міжріччя Дніпра). Носили по декілька штук
(до шести) на скроні.
Інколи до них прикріплялись дзвоники, спіральні завитки, трикутні
пластинки (схожі на гусячі або качині лапки). Прикрашали їх намистинами.
Обов’язково їх було три. Робили їх з металу, інколи гладенькими, а інколи
із “зерню”; намисто, створене за допомогою дроту, та ін. Інколи замість
металевих зустрічались нанизані і скляні намистини.
Згодом різноманітність їх росла, але не зникала символічність. Естетичний вигляд набував такої віртуозності, що слов’янські майстри створювали їх не лише для “своїх”, а й на продаж.

Обереги
Слово “оберіг” пішло, як ви здогадались, від слова “оберігати”. Багато
з них досить чітко розділились на чоловічі і жіночі.
У жіночих похованнях нерідко знаходять обереги у вигляді фігурок
коня. У древніх слов’ян кінь – символ добра і щастя, білий кінь – символ світанку. Обереги-коники досить часто прикрашені символікою сонця.
Слов’янки носили їх біля лівого плеча, на ланцюжку, в поєднанні з іншими
оберегами.
Коники часто носять разом з оберегами у вигляді водоплаваючих пташок – лебедів, гусей, качок, які і зараз існують в казках. Вони були посланцями бога, позаяк могли вільно пересуватися у трьох стихіях – по землі, по
воді і в повітрі. Також вони мали оберігати сім’ю від розладів. Як ви знаєте,
лебеді обирають собі пару на все життя, і дуже часто зустрічались випадки,
коли одна особина помирає, то інша закінчує життя самогубством. Пізніше
в Україні так само поважали лелек, і по сьогодні в українських сім’ях гарною
прикметою вважається, коли лелеки гніздяться біля хати.
Іншими жіночими оберегами були маленькі копії предметів домашнього
вжитку – ложечки, горщики, кошики, ключі. Вішали їх на ліве плече, рідше
на пояс. Коли, не дай Бог, помирала дівчина, яка не встигла створити свою
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сім’ю, їх клали їй у могилу, але не чіпляли до одягу, а клали поруч у маленькому мішечку...
Обереги-сокирки носили як жінки, так і чоловіки, лише жінки носили
їх знову ж таки біля лівого плеча, а чоловіки на поясі. Сокира була символом
Перуна. У багатьох селах України, та й не тільки, у дверний косяк вбивають
сокиру, щоб захистити свою оселю. Все це – відголоски культу Перуна,
який був богом блискавки, грому, богом війни, покровителем врожаю та ін.
А ось обереги у вигляді зброї – меча, ножа – були чисто чоловічими.
Сонячна символіка у слов’ян найбільш розповсюджена з часів древніх
слов’ян. Вона прослідковувалась у круглих підвісках-оберегах, які також
носили на головних уборах. Робили їх, як правило, з білону або бронзи,
рідше зі срібла.
До них відносяться зображення хреста в колі, так званого “сонячного
хреста”; обереги з використанням свастики, які символізували рух сонця;
зображення трискалеона і багатьох інших символів.
Жінки також носили так звані “лунниці”, причому їх було дещо більше, ніж сонячної символіки. Деякі вчені пишуть, що місяць був одним із
символів жіночого начала. Їх виробляли переважно зі срібла. Майстри не
скупились для їх оздоблення на різного роду зерні і філіграні. Не дивно, що
їх знаходять переважно біля великих міст.
В лунницях, які носили більшість жінок, метал був дешевим і робота не
така віртуозна. За міфологічними уявленнями слов’ян, місяць повинен був
спостерігати за ростом рослин. Недарма і по сьогодні складають “місячний
календар” для висівання різних рослин (залежно від того, які повинні мати
більший корінь, які – листя, а які – плоди). До речі, перукарі знають одну
особливість і майже всі її дотримуються: коли постригти волосся на “старий”
місяць (місяць нагадує літеру “С”), то волосся буде погано рости; коли на
ростучий (якщо до кінців місяця приставити паличку, вийде літера “Р”), волосся буде краще рости, а коли на повний, то волосся буде набирати сили.
І це лише найменша частина, яку можна було розповісти. Я впевнений,
що за часів древніх слов’ян діапазон світосприйняття був набагато ширший,
але, на жаль, майже всі ці мудрі речі втрачені.
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