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Не просто вступ...
Народне образотворче мистецтво – мистецтво декоративне, воно

має прикладний характер, тому тісно пов’язане з побутом. Щоб зрозуміти основний зміст і закони розвитку народного мистецтва, потрібно виявити його у зв’язку з народним побутом. А народний побут тісно
пов’язаний, а то й знаходиться на фоні фольклору: пісень, танців, казок,
народних прислів’їв і приказок, і головне – обрядів. Щоб зрозуміти моду,
необхідно зрозуміти епоху. Обряди перенесли нам через віки всю історію
духовної спадщини.
Торкаючись теми українського одягу, ми розглянемо фактори, що
мали і мають вплив на формування народного побуту взагалі і зокрема
одягу. Головними факторами є :
Зовнішнє оточення або природні умови, добрий клімат, багатство
землі і краса краєвидів.
Культурна спадщина, яку ми дістали від своїх предків: матеріальні
явища побуту, звичаї, обряди і ігрища.
Культурні зв’язки, взаємини, що складались з іншими народами.
І нарешті, останній, дуже важливий момент: мистецькі здібності народу. Цей фактор – логічний висновок трьох попередніх.
Отже, зберігаючи давні традиції, український костюм постійно розвивався й трансформувався. Так у високохудожніх локальних комплексах убрання кінця XIX – початку XX ст. простежується наявність культурних цінностей різних епох. Деякі елементи традиційного костюма, які
дійшли до нашого часу: колорит, характер орнаментики, окремі деталі, а
то і цілі елементи одягу, несуть сліди найдавніших цивілізацій.
Невід’ємною ознакою українського традиційного костюма є комплексність. Основними складниками комплексів убрання були натільний,
поясний (стегновий), нагрудний і верхній одяг; особливу роль у комплексі відігравали головні убори, пояси, знімні прикраси, взуття. Деталі
костюму варіювалися залежно від різних побутових ситуацій, характеру
праці, звичаїв, обрядів, сезону. В особливо урочистих випадках, напри-
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клад, весілля, одягався весь комплекс, виступаючи важливим соціальним
покажчиком, підкреслюючи майновий і сімейний стан людини, її вік, національну приналежність, регіональні ознаки.
Народний одяг має ряд функцій, невід’ємно пов’язаних між собою.
Найголовнішою вимогою щодо одягу є – захисна функція. Вона безпосередньо пов’язана з захистом тіла людини від негативних впливів зовнішнього середовища.
Інша функція, не менш важлива для наших предків, була тісно пов’язана з їх світоглядом, який до сьогодні залишився в народі більшою мірою лише в менталітеті. Це оберегова функція, у вигляді “талісманів”.
А магічними оберегами у наших предків, окрім спеціальних талісманів,
були практично всі елементи одягу. Багато дослідників вважає, що одяг
виник на основі прикрас. Згадаймо “дикі” племена віддалених куточків
світу, де при практично повній відсутності одягу, “гардероб” насичений
величезною кількістю прикрас-фетишів (талісманів). Та клімат у нас не
пристосований до подібної екзотики, тому логічно припустити, що одяг
не з’явився пізніше прикрас.
Уже на перших стадіях розвитку суспільства простежуються і естетичні вимоги щодо одягу. Прикрашаючи одяг, людина висловлювала свій
потяг до прекрасного і намагалася стати його частиною. Отож, естетична
функція віддзеркалювала певний спосіб сприйняття навколишнього середовища, усвідомлення життя і духовний стан людини.
З виникненням родових общин, а згодом племен, що об’єднували
споріднені родові общини та етнічні угрупування, в одязі з’являються
етнічні ознаки, які з часом набувають дедалі більшої виразності. Тому,
мабуть, можна говорити про етнічну функцію одягу. Загальнонаціонального костюма як такого в Україні просто не існує. І не варто намагатись
його створити, називаючи народним. Український народний костюм має
свій смак, довершеність і неповторність у кожному регіоні і етногрупі.
У процесі соціально-економічної еволюції суспільства, з появою станів та майнового розшарування населення розвивається розмежування
суспільних верств. З’являється соціальна функція одягу, яка є знаком
станової належності.
Протягом історії на розвитку одягу відбивались статево-вікові ознаки. Статево-вікова функція одягу пов’язана не тільки з фізіологією людського організму, а й із характером діяльності різних за статтю і віком
людей і відповідно – їхнім становищем в суспільстві.
І нарешті, обрядова функція одягу. Обрядовий і святковий одяг
був надзвичайно багатий, насичений і, дозвольте нікчемне, порівняно
з фактом, слово – красивий. Використовували величезну кількість жи-
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вих рослин, особливо квітів, для оздоблення одягу і окремих частин тіла.
Надзвичайна різноманітність ігрових, видовищних обрядів розвивала
“карнавальний” костюм. Поважне ставлення до традицій і самого одягу
зумовило зберігати обряди з використанням окремих елементів одягу.
Досліджуючи обрядове і видовищне значення одягу, неможливо обійти
самі обряди, і видовищні дійства, які стали основою “народного театру”, і
традиційного українського театрального костюма. Нині маємо прірву між
непроминущими цінностями культури наших предків і тими поколіннями, які не здатні реалізувати традицію у власному житті. З багатовікового
досвіду народу втрачено найцінніше – моральність, а отже, і перспективу
духовного саморозвитку. Апелювання до європейської культури і загальнолюдських цінностей, за цілковитої байдужості до родових цінностей –
безперспективні. Кожне явище світової культури має своє питоме, етнічне
коріння, яким воно вирізняється з-поміж культур інших народів.
Фольклор як предмет – один із способів дослідження і вивчення народного мистецтва. Всі його види тісно і безпосередньо пов’язані між собою. В одних випадках під фольклоризмом розуміють негативні форми
його вияву: псевдонародні стилізації, надмірну модернізацію традиції, яка
веде до нівелювання національних витоків, комерційні форми фольклору
і т. п. Більшість стилізованих постановок видовищних дійств безграмотні,
що породжує нехтування широких мас рідними традиційними формами.
Щоб зробити грамотну стилізацію, варто знати не лише предмет, а й
його історію і суть.
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Київська Русь
В II ст. до н. е. – V–VII ст. н. е. лісостепові, поліські та частину сте-

пових районів території сучасної України заселяли слов’янські племена.
В І тис. н. е. закінчується процес слов’янського етногенезу, утворюються
слов’янські народності. Значне місце серед них належить давньоруській
народності – спільній основі російського, українського та білоруського
народів.
Збагнути корені високохудожніх зразків культури пізніших епох, які
й сьогодні вражають нас своєю майстерністю, можна лише дослідивши
той великий і довгий шлях господарського і культурного розвитку, який
пройшли східні слов’яни до утворення у другій половині IX ст. феодальної держави – Київської Русі.
Певні відомості про одяг східнослов’янських племен маємо з архео
логічних розкопок. Так, в одному з кладів села Мартинівки Черкаської
області серед інших речей знайдені срібні бляшки з чоловічими фігурками. Чоловіки мають волосся, підстрижене в скобку, голені, з довгими
вусами. Одягнені вони в широкі сорочки з вишивкою на грудях, в талії
стягнені поясом, вузькі штани до кісточок, на ногах – невідомої форми
черевики. Ми бачимо слов’янина VI ст.
Подібні бляшки знайдено на Балканах. Вважають, що їх занесли
туди слов’яни. Місцеве їх виготовлення – Середня Наддніпрянщина. Тут
зображено воїна, обличчя його обрамлене волоссям і борідкою, й виразно
видно вишивану вставку на сорочці. Цінною пам’яткою давньослов’янської культури є збруцький ідол – Світовид (Святовид), знайдений в
ріці Збруч біля Гусятина Тернопільської області. Цю пам’ятку орієнтовно можна віднести до часів, наближених до періоду Київської Русі. Тут
бачимо чоловіка в шапці, яка має напівсферичну форму, обшита вона
хутром. Шапка ця дуже подібна до тих, що їх зустрічаємо в одязі руських князів. Про деталі одягу східнослов’янських жінок дають підставу
говорити матеріали розкопок у Києві, в садибі колишнього Михайлівського монастиря. Це – браслет із зображенням музикантів, що грають
на гуслях, та чоловіка і жінки, що танцюють. Жінка у вишитому одязі з
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довгими рукавами, чоловік – в одязі воїна, з мечем і щитом. На першу
половину IX ст., в результаті тривалого процесу розпаду первіснообщинного ладу і формування класового суспільства у східних слов’ян, припадає утворення Київської Русі, яка згодом об’єднала всі східнослов’янські
племена. Центрами торгівлі, ремесла, політичного і культурного життя
стають давньоруські міста, значну частину населення яких складають ремісники. Розкопки жител у містах свідчать про досить значний прошарок
серед населення, поряд з іншими професіями, і шевців. Цікавим пам’ятником, що дає уявлення про одяг різних народів і, зокрема, слов’янських,
є Траянова колона. Тут зображено типи вбрання, що зустрічаються в джерелах пізніших епох. Це, наприклад, шапки – круглі або у формі ковпаків, сорочки з довгими та короткими рукавами, плащі.
У курганах Чорної Могили і “Гульбище” на Чернігівщині в князівському похованні знайдено залишки одягу, який належав знаті Київської
Русі, – коротка сорочка, шапка, шматки тканини. Серед розкопок виявлено залишки вбрання з полотняних, вовняних, шовкових тканин, різної
форми колти, намисто, персні, ґудзики тощо. Взагалі прикраси посідали
важливе місце в одязі східних слов’ян, особливо заможних верств. І несли
вони не лише естетичні функції, а були більшою мірою оберегами. Носили їх як чоловіки, так і жінки. Художня творчість стародавніх слов’ян
знаходила вияв у повсякденному житті. Все, що створювала людина, несло на собі відбиток її духовних і естетичних запитів. Прикрашались різні частини одягу, художньо оздоблювались різноманітними застібками
на сорочках, плащах, каптанах. Особливо поширеними були підвіски та
сережки, як у жінок, так і в чоловіків. Підвіски зустрічаємо у чоловіків
біля застібок, біля пояса тощо. Взагалі прагнення вносити в життя, побут,
одяг, житло мотиви художні, прикрашальні було здавна властиве слов’янам. Всі вони відображали внутрішній світ людини, як майстра, котрий
ці речі створював, так і того, хто їх носив. Давньоруські міста з їх широкими культурними зв’язками часто відвідували іноземці, і розрізнені
відомості про населення Київської Русі IX–X ст. збереглися в їх записах.
Часті згадки про окремі компоненти одягу цього періоду зустрічаємо в
записках, щоденниках іноземців. Арабський письменник Альдиеїйгані
IX–X ст., оповідаючи про заняття руських купців, що розвозили хутра
соболів у різні місцевості, згадує й про їхній одяг – довгі свити і короткі каптани. Інший арабський мандрівник, письменник першої половини
X ст., подаючи відомості про побут давніх русів, їхню торгівлю, теж звернув увагу на одяг руських купців, чоловічу накидку – кису, жіночі прикраси – золоті та срібні ланцюжки, кількість яких залежала від достатку власника. Із свідчень мандрівників, дізнаємося й про одяг руського
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вельможі– широкі штани, накидку, каптан, шкарпетки, чоботи і високу
шапку. Арабський письменник і географ Ібн-Русте кінця IX – початку
X ст. (у старій історіографічній літературі відомий як Ібн-Даста) у своїх
записах, розповідаючи про слов’ян, їхній побут і звичаї, подає опис поясного чоловічого одягу – короткі штани до колін. Візантійські письменники та історики (VI–X ст. н. е.) також залишили деякі свідчення про
одяг слов’ян. Наприклад, візантійський історик Прокопій Кесарійський
(VI ст.) у своїх творах подав цінні відомості про східних і південних
слов’ян, зокрема про їхній побут та деякі частини чоловічого одягу, наприклад, короткі штани.
Із древньоруських письмових джерел свідчення про одяг зустрічаємо
в літописах. Наприклад, в Галицько-Волинському літописі серед цінних
згадок про окремі елементи матеріальної культури подається опис костюма князя Володимира Васильковича. В писемних пам’ятках, що належать
до XIІ–XIII ст., в героїчній поемі “Слово о полку Ігоревім” є ряд згадок
про окремі елементи одягу цього періоду. Чимало відомостей про побут,
звичаї й одяг різних суспільних верств стародавньої Русі є в “Слове о Данииле Заточнике” та інших писемних пам’ятках часів Київської Русі.
Підсумовуючи, можна говорити про найбільш характерні складові
частини одягу селян і заможних верств населення стародавньої Русі – сорочку, штани, верхнє вбрання – свити й кожухи – для селян, для заможних – плащ-корзно, головні убори – клобуки, взуття – постоли та черевики. Майнові різниці в одязі виявлялися насамперед в якості тканин, з
яких він виготовлявся, та в оздобленні окремих компонентів одягу. Мініатюри вказують на стародавні загальнослов’янські елементи, спільність походження і культурну близькість слов’ян на ранніх етапах їхньої Історії.
Про деякі компоненти древньоруського одягу можна судити з ілюстрацій Радзивілівського, або Кенігсберзького, літописного зводу, доведеного
до 1206 р. В ньому вміщується 617 мініатюр, що показують одяг феодалів – довгий, різнобарвний, переважно з привізних тканин, селян – короткий, виготовлений з доморобних тканин. Цікаві з цього погляду фрескові
й мозаїчні настінні зображення. У Софійському соборі в Києві на синах
Ярослава – одяг малинового кольору з червоною облямівкою, золотим
коміром, підперезаний поясами з трьома поперечними петлицями.
На фресках собору, які передають народні сцени, бачимо музикантів,
скоморохів, мисливців у підпоясаних сорочках, гостроверхих шапках,
вузьких штанах – типово слов’янських елементах одягу. Духовенство
одягалось в характерно-візантійські вбрання.
Не варто забувати і той важливий фактор, що на той час Київська
Русь – ще дуже молода християнська держава, яка була створена на міс-
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ці духовного, і політичного центру східних слов’ян-язичників. Наш народ
багато століть був православним, та до цього ще довше сповідував язичництво. Не можна, вивчаючи історію, виривати цілими пластами теми, які
нібито не потрібні. Введення християнства в 988 р. мало політичний характер, але за часи свого існування стало національною релігією. Правди
заради варто зазначити, що в Україні завжди було двовірство. Так звані
“пережитки язичництва” називають ще – Народними Святами. Вони відображають всю його історію, рід діяльності і внутрішній світ українців.
Всі вони яскраво відображені в традиційних обрядах. Український вчений
Олекса Воропай, який жив на еміграції, писав: “... Разом із християнством
Візантія принесла в Україну свою культуру, але саме свою культуру, а не
культуру взагалі. У нас вже була національна культура, і Володимир Великий тільки додав християнську культуру до своєї рідної...”
До введення християнства існувала каста жерців, головними з яких
були – волхви. Зображень волхвів до нас дійшло небагато – портрет Миробога з Бушівського храму, а також деякі фіксації в літописах. Так, у Радзивілівському літописі під роком 1071 вміщена мініатюра – зображення
волхва в білому довгополому одязі з широкими рукавами, вишитому спереду вздовж усієї застібки, з широкою відлогою (вірогідно, капюшоном).
Як називалося це вбрання, нині важко встановити, хоча можна припустити, що старослов’янське слово, “кобь” (ворожіння за пташиним польотом)
пов’язане з давньою назвою капюшона коба, можливо, й українською назвою одягу кобеняк, яка в пізніші часи стала означати верхній одяг з відлогою, але без рукавів. Саме в середовищі волхвів записувалися стародавні
перекази, міфи, так звані кощюни. Як писав Ізмаїл Срезневський, кощюни
близькі до “басен” (байок). “Инии гудуть, инии бають ему й кощюнять”.
Гудіти означало грати на музичних інструментах: сопілках, гуслях.
Отже, кощюни виконувалися в супроводі музики – можливо, співалися
або промовлялися речитативом, як кобзарські думи.
Кощюнник – виконавець тих творів, які християнськими служителями вважалися крамольними, забороненими. У давній літературі є
кілька вказівок на те, що кощюни виконувалися і як плачі на тризнах, і
як космогонічні міфи, і як українські священні тексти. Цікаво, що київські книжники XI–XII ст. перекладали грецьке слово “міф” словом “кощюна”. Відтак маємо всі підстави вважати давніх гудців попередниками
українських лірників та кобзарів, а їхні “кощюни” та “басні” – зразками
для створення українських кобзарських дум, пісень, плачів.
Безумовно, існували й писемні священні тексти.
Поруч із високими духовними провідниками завжди були й служителі нижчого рангу: ті, хто підтримував вічний вогонь, доглядав за свя-
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щенними тваринами, збирав і зберігав пожертвувані дари, сповіщав народ
про наближення свят та молінь, виготовляв маски, костюми, палиці, зірки
та інші ритуальні атрибути, необхідні для проведення святкових обрядів.
Головна ж роль у здійсненні самих обрядів належала досвідченим служителям релігійних культів, котрі досконало знали давні закони й звичаї,
вміли організувати гурт дійових осіб святкового чину. За дослідженнями
українських письменників та вчених Осипа-Юрія Федьковича, Василя
Шухевича, Володимира Шаяна, таку ж роль виконує в народних обрядах
Гуцульщини Береза – провідник гурту колядників на Різдвяні свята. Ось
як описує роль Берези Володимир Шаян: “Це той, що знає всі коляди, всі
зв’язані з ритуалом культові обряди та звичаї. Він веде групу музикантів і
танцюристів. Танці були обрядово-ритуального характеру і мали освячуюче значення для зерна і врожаю. Береза є головним культовим співаком,
хор тільки повторює за ним стрічки чи приспіви, подібно як священик чи
культовий жрець у старовинних вірах. Його і колядників шанують господарі і громади як носіїв культу і маємо теж виразні докази, що він і його
дружина були рівночасно культовими персоніфікаторами старовиннних
Божеств чи космогонічних потуг”.
У часи Київської Русі народ зберігав древньослов’янські землеробські свята, гри й обряди: зимові календарні свята – коляди, весняні свята – закликання і славлення сонця, обрядові весняні гри – русалії та купальські гри на початку літа. З останніми були пов’язані народні звичаї
прикрашення житла зеленими квітами й травами, звивання вінків, стрибання через вогонь.
Поряд з календарними піснями, іграми й обрядами зберігається і
традиція похоронних плачів та голосінь. У цей час зустрічаються не тільки суто обрядові плачі та голосіння, але й такі, що служать взагалі для
висловлення горя, печалі (такий народний звичай часів Київської Русі
відображений у “плачі Ярославни” видатної пам’ятки древньоруської літератури “Слово о полку Ігоревім”).
Особливо поширювались пісні, хороводи й ігри, що в художніх образах відображали працю і побут людини, її громадське та особисте життя.
Виникали великі весільні, хороводні та інші дійства, у яких поєднувалися слово, музика, танець, елементи театральної дії.
Поступово багато старовинних язичницьких обрядів і звичаїв перетворюються на народні ігри й розваги, при цьому вони втрачають своє
первісне культове призначення.
У багатьох зразках народної музично-поетичної творчості того часу
знайшли відображення різні історичні події, ті чи інші зміни у суспільному ладі і свідомості людей. Певний відбиток на народні обрядові дійства
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та пісні поклало і християнство, насаджуване і підтримуване владою. У
піснях з’являються нові слова-поняття: князь, боярин, Бог тощо.
Ще у ті далекі часи почали виділятися особливо обдаровані й талановиті виконавці – актори, танцюристи, співаки, музиканти-інструменталісти, яких називали скоморохами.
В одній з церковних грамот говорилося: “... смеха бегай лихого, скомороха й гудця й свирця не уведи в дом свой”. Незважаючи на це, скоморохи завжди були незмінними учасниками народних свят, урочистих
подій і розваг.
Шанобливе ставлення народу до скоморохів відбилося, зокрема, у
билині “Бавило й скоморохи”, де розповідається, що: “Пришли люди к
нам веселые, Веселые люди, не простые, Не простые люди – скоморохи...
Не простые люди то, святые...”
Довгий час скоморохи були бажаними гостями навіть при боярських
і княжих дворах, про що нерідко згадується в билинах та історико-літературних пам’ятках.
Крім збереження і дальшого розвитку пісенних жанрів, які зародилися ще в докласовому суспільстві, у Київській Русі виникають нові жанри, породжені новими умовами життя, важливими історичними подіями.
Найзначніший з них – билинний епос, що, очевидно, розвинувся в період
розквіту Київської Русі (кінець X – початок XI ст.)
У музичному побуті княжого двору часів Київської Русі велика увага до мистецтва народних співців-сказителів билин і преславних пісень,
музикантів і фокусників-скоморохів поєднувалася з інтересом до різних
“заморських” музикантів та їх інструментів. Те, що музика була невід’ємною частиною побуту княжого двору, підтверджується фресками Київського Софійського собору (XI ст.). На одній з них зображено музиканта-соліста, виконавця на скрипкоподібному струнному смичковому інструменті. Спосіб гри на цьому інструменті, тип обличчя і частково одяг
музиканта вказують на його слов’янське походження.
Одяг та інструментарій групи музикантів, зображених на другій
фресці, дає підстави гадати, що серед них є й “заморські” музиканти, можливо, візантійські.
Якщо основними інструментами скоморохів були різні “сопели”,
“свірелі”, струнні смичкові “гудки” та “смики”, бубни, а у співців-сказителів – гуслі, то з розвитком ратної музики поширюються дерев’яні та мідні
труби, сурни, звучання яких завжди супроводило ратні походи княжих
бойових дружин.
Особливої уваги заслуговують каліки перехожі. Вони існували аж
до ХІХ ст. Оскільки середовище калік було консервативніше, ніж кобзарське і лірницьке, то і в змісті і формі творів свого репертуару вони збе-
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регли багато пережиточних елементів. Каліки виконували свій репертуар переважно без інструментів, інколи в супроводі ліри. Вони не досягли
тої професійної автономії, яку здобули українські кобзарі, югославські
епічні співаки і гравці на народних інструментах, сербські і хорватські
гуслярі, тамбурші.
Саме каліки виконували в Україні і Білорусі ще до недавнього часу
“Голубину книгу”. У старовинній билині “Книга голубина” (про створення світу), де “ пережитки язичництва” переплітаються з новою християнською дидактикою, має місце цікаве нашарування з пісні про Правду і
Кривду. Цей твір зафіксував Бессонов в с. Апраксіно Орловської губернії. У примітках Бессонова вказується, що один з таких варіантів був зафіксований в 1834 р. в с. Осташки (теперішньої Хмельницької області).
Це доводить, що билини ще до недавнього часу побутували на Україні.
У літописних слов’ян і давніх українців склалася система релігійних
обрядів, кожний з яких супроводжувався певними ритуальними піснями. Обрядова пісня – це своєрідна давня молитва культового ритуалу.
Такими були календарно-обрядові пісні, які відображали кожен цикл
хліборобської праці у різні пори року. Цікавою рисою цих пісень часто
є імітування трудового процесу: рухи символізували оранку, сівбу, жнива тощо. Всі календарно-обрядові пісні відзначаються ліризмом. Це ніби
художнє відтворення самого життя в піснях, хороводах, іграх, танках.
Ще й нині на горах, пагорбах на честь Хорса – Сонця-Купала українці, поляки, словаки палять собітку, справляючи купальські обряди. Там,
де не було природних гір, насипали рукотворні кургани на честь літнього
Хорса і встановляли камінь як його знамено. Звідси згодом пішла назва
хори – підвищення, на якому розміщуються співаки, музиканти.
Традиційний хоровий спів у слов’янській культурі, й зокрема українській, – це молитвоспіви до Духа Сонця – Хорса. У пантеоні давньо
українських богів Хорс особливо шанований. Як писав Осип Федькович
у праці “Колядки старовіцькі”: “Божеством наших праотец було світле
Сонечко. Звали єго Лад...”. Лад-Хорс-Сонце єднає минуле, нинішнє й майбутнє в нескінченному перебігові Всеєдиного Часу-Життя. А в часовій
безперервності людина творить своє індивідуальне життя. Хорсу справляли молитвоспіви на священних горах, пагорбах, які в давнину були
для наших пращурів святилищами. ‘Тому ще й нині на горах, пагорбах
на честь Хорса-Сонця-Купала українці, поляки, словаки палять собітку,
справляючи купальські обряди.
Отже, поняття хор пов’язане з теонімом Хор і дослівно означає Лад
або Сонячне коло. Хор як глибинний духовний архетип простежується
в астральних назвах різних народів, які належать до аграрної культури – єгиптян, вавилонян, іранців, осетинів, афганців, вірмен, українців
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та інших слов’янських, романських та германських народів. Так, у єгиптян Хор або Гор – Бог Сонця, або крилате Сонце, у іранців Бог Сонця
іменується – Хормузд, у вавилонян когут (kuricie) був символом Бога
Сонця. До речі, в давній гуцульській колядці Сонце звеличується в такому символічному образі: “Сидить когут на вербі, пустив коси до землі”.
За міфопоетичними уявленнями багатьох народів, основу культури яких
становили вірування в життєдайну силу Сонця, після третіх півнів (третій по ряду спів півня за ніч) усяка нечисть, що никає вночі, ураз щезає.
У первісних хорах співаки розташовувалися по колу, за Сонцем, що підтверджується назвами наших давніх танців зі співом по колу – хоровод,
коломийка, кругляк, аркан. Розташування співаків концентричними сонячними колами забезпечує смислову вібрацію голосів, налагоджує спів
на Всеєдину Гармонію. Так люди цілою громадою радили раду з Хорсом,
і від цього прибувала в людську душу радість, а в громаду – Лад.
У більш незмінній формі до наших днів дійшли календарні обряди.
До календарних пісень належать колядки й щедрівки (зимовий
цикл), веснянки, гаївки, або гагілки (весняний цикл), русальні, петрівочні (назва від христ. Св. Петра, вірогідно накладена на купальські пісні),
купальські (середина літа), обжинкові (збирання врожаю).
Зимове новорічне дійство розпочиналося в Святвечір колядками.
Колядки – це переважно величальні пісні, призначені для кожної конкретної людини: господаря, господині, хлопця, дівчини, дитини. Найархаїчнішими з них вважають колядки міфологічного змісту, про космічне
море, острів-камінь, світове дерево (образ Всесвіту), про птахів-деміургів – творців світу. Ось одна з таких пісень:
Коли не було з нащада світла,
Тоді не було неба, ні землі,
А лише було синєє море,
А серед моря зелений явір.
На явороньку три голубоньки,
Три голубоньки радоньку радять,
Радоньку радять, як світ сновати:
“Та спустімося на дно до моря,
Та дістанемо дрібного піску,
Дрібний пісочок посіємо ми,
Та нам станеться чорна землиця,
Та дістанемо золотий камінь,
Золотий камінь посіємо ми,
Та нам станеться ясне небонько,
Ясне небонько, світле сонечко,
Світле сонечко, ясен місячик,
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Ясен місячик, ясна зірниця,
Ясна зірниця, дрібні звіздочки”.
Цікаво, що міфологічний сюжет, відображений у цій архаїчній колядці, не раз використовується і в мистецьких виробах найдавнішої доби:
на одній знахідці зі скіфського кургану (бронзовий рельєф) бачимо створення світу птахами. Тут і дерево-явір, і сонце, і місяць. Можна ще й нині
знайти подібні сюжети на стародавніх рушниках, збережених якимось
дивом серед нашого розбурханого лихоліттями світу.
Щедрівка – слово українського походження, його значення прозоре.
Це щедрі побажання рідним і близьким, щедре частування гостей. Щедрівки виконуються на Щедрий вечір і співаються аж до Стрітення. Взагалі протягом Різдвяних свят звучали і колядки, і щедрівки, й інші пісні.
Зразком стародавньої щедрівки може бути ось ця:
Ой там, за горою,				
А місяць каже:
Та й за кам’яною,				
“Як я ізійду –
Щедрий вечір, на добрий вечір. 		
То зрадується
Ой там виходило				
Весь звір у полі.
Три товариші. 				
Ой звір у полі,
Що перший товариш –			
Чумак в дорозі,
То яснеє сонце. 				
Чумак в дорозі,
Що другий товариш –			
Хазяїн у домі”.
То ясен місяць,				
А дощик каже:
Що третій товариш –			
“Як я ізійду, –
То дрібен дощик. 				
То зрадується
Що сонечко каже:				
Жито й пшениця,
“Як я ізійду –					
Жито й пшениця
То зрадується				
І всяка пашниця”.
Стареє й малеє”.
Минала зима, починалася зустріч весни. Протягом віків сформовувався звичай закликання весни піснями, хороводами, іграми. У веснянках, як і в колядках та щедрівках, звучать мотиви турботи про майбутній
добробут, заклики та побажання врожаю тощо:
“А де козаченько коня пас,
Там барвінок по пояс,
А де Ганнуся ходила,
Там рута й шавлія вродила.”
У веснянках найчастіше звучать звернення до птахів: гусей, качок, лелек, зозуль, ластівок: їм ставлять запитання про майбутній врожай, просять
принести літнє тепло. Їх зображення зберігаються в декоративно-ужиткових речах і по сьогоднішній день, а до деяких навіть залишилась всенародна
любов і повага.

! 17 !N

! 18 !N

Дитячі ігри
Колись в Україні після святого Юрія вже кожний день діти-пасту-

хи вигонили на пасовисько своїх корів, коней, овець чи кіз.
Починали пастушити звичайно з семи років. Наймолодші пасли гусей, старші – овець, а найстарші, 10–12-річні, – корів і коней. Усю худобу
пасли на луках, на полях чи в лісах, – це залежало від місцевості й пори
року: весною, наприклад, там, де були ліси, пасли в лісах, а де їх не було,
то гонили на луки, незасіяні поля чи на перелоги.
Олекса Воропай описує розповідь з села Старосілля на Чернігівщині, Ніни Заглади. Вона розповідає, що коли вперше весною виганяли худобу на пасовисько, то брали червоний пояс і розстеляли його на порозі
фіртки, а на нього клали сокиру й ключ. Потім мати або батько, свяченою
вербою виганяли худобу з кошари аж за ворота на вулицю, а там віддавали вербу пастухові, примовляючи: “Щоб ти її приніс додому!”. Свячену
вербу пастух носив перший день у руках. Якщо поламається верба, то
пастух її в торбу клав, але не покидав, бо існувало повір’я, що хто загубить свячену вербу, то все літо буде губити свою худобу. Ввечері, якщо
верба була ціла, то ставили її на покуття, там вона стояла ще три дні, а
потім її виносили в комору або застромляли у стріху хати.
Під час випасу худоби в лісі діти знаходять для себе багато цікавих розваг. З білолозу або ошеляги вони роблять дудки і грають на них
найпростіші мелодії. З лози молодої ольшини роблять свистки. Весною,
коли кора на ольшині лущиться, то з тонкої деревини хлопці вирізують
довгу спіральну стрічку кори, а потім скручують її цівкою й таким чином
витворюється труба. Таку трубу пастухи використовують і як музичний
інструмент, і як рупор. Найпростіші музикальні інструменти, або пищики, пастухи роблять з трави, стебла жита й гусячого пір’я. “Коли гуси весною линяють, то гублять пір’я. Коли, бувало, велику пір’їну знайдеш, то
колодочку з пір’ям відрізуєш, а залишається тільки та частина, що була в
тілі гуски. Ножем прорізуєш уздовж рівчачок, береш у рот і дмеш, а воно
грає. Це зветься “гусяча дудка”.
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Бавлячись, діти роблять собі шапки з листя, пояси з кори, взуття з
лика. При цьому вони користуються замість голки іглицями сосни, замість ниток – ликом, замість шпильок – тернинами.
Влітку, звичайно в червні місяці, коли наростає листя лопухів, хлопці рвуть те широке лопушине листя, сколюють тернинами докупи два великі листки, і з них виходить шапка. Одягнувши ті шапки на голови, діти
хваляться один одному: “Чия краща”. Старші хлопці показують меншим,
як ті шапки робити, або й самі роблять для них, щоб вони забавлялися.
Дівчата рвуть вільхове або дубове листя, плетуть з нього ланцюжки й
обвивають собі голови: виходить щось на зразок капелюшка. А щоб той капелюшок з голови не спадав, його пришпилюють до волосся сосновими іглицями, як шпильками. Замість люстра дівчатам служить стояча вода в ставку
чи в копанці. Вбравшись у капелюшки, дівчата вихваляють одна одну.
Пояси роблять з соснової або вільхової кори. Соснові пояси – білі, а
вільхові – червоні, тому й кращі. Один кінець такого пояса зарізують із
боків, а на другому кінці прорізують повздовжню дірку, щоб обидва кінці
можна було зчепити. Під час негоди такими поясами оперізуються, щоб
тепліше було.
З лика лози плетуть “лозові черевики”. Нарізують лози, деруть з неї
лико й плетуть щось на зразок личаків. Дівчатка таке взуття обплітають
білими ромашками або синіми волошками. Добре сплетені “черевики”
іноді й справді бувають гарними, їх носять не тільки “для краси”, а й для
того, щоб у ноги не кололо.
Дівчата ще плетуть собі вінки з квітів, роблять намисто з ягід шипшини, горобини чи глоду. Таке червоне намисто дівчата носять “для краси”, а малим дітям роблять для забави. Весною й літом діти розмальовують свій одяг та одяг своїх ляльок різноманітними візерунками; для
цього вони вживають зілля й ягоди. Ягоди нестиглої шовковиці та суниці
дають їм червону фарбу, стигла шовковиця – синю; трава та листя дерев
служать матеріалом для зеленої фарби. Розстеливши хустку на пеньку
спиляного дерева, така малярка бере ягоду трьома пальцями і водить по
полотні, вимальовуючи якісь візерунки. На фартухах дівчата виводять
дві-три смужки на тому місці, де зазвичай дорослі вишивають. Розмальовують рукава сорочки, якщо та сорочка біла й не вишита.
Хлопці не захоплюються мальованим орнаментом на своїй одежі,
але рослинну фарбу вони використовують не менше, ніж дівчата; вони
розмальовують свої палиці, дерев’яні ручки ножиків та інше приладдя.
З березової або вільшаної кори хлопці роблять собі маски: вирізують
дірки для носа, очей, рота, внизу вирізують борідку. Прив’язують маску
до голови і так бавляться.
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Діти живуть під враженням подій, що відбуваються перед їхніми очима, а тому під час своїх розваг діти наслідують дорослих. Важливу роль
при цьому відіграють такі тварини, як кіт, пес і птахи. Темами для розваг
у дітей, звичайно, бувають лови, рибальство, хліборобське заняття, як от
оранка, сівба, жнива, сінокіс, – усе це діти наслідують під час своїх забав;
вони роблять собі маленькі човники, плуги, борони, вози. Забавляючись,
діти вдають, ніби вони пливуть по озері й ловлять рибу, везуть дрова до
міста, орють, сіють, наслідують жнива, сінокіс. Так, дівчатка збирають руками траву й при цьому вдають, ніби вони жнуть жито, в’яжуть снопи,
кладуть копи. По жнивах возять снопи: кладуть пучечок трави на дощечку чи якусь тріску, прив’язують мотузок і волочуть за собою – “возять
снопи”. Під час сінокосу хлопці беруть сукуваті палиці, ніби коси, і вдають, що косять траву, а за ними дівчатка з грабельками, ніби загрібають.
Далі хлопці загострюють вила з гілляк і складають сіно в копиці; копиці
зносять у стоги, а потім на тих стогах борюкаються або лягають і відпочивають. Ну чим не театр?

! 21 !N

Івана Предтечі
Оскільки на Івана Предтечу не годилося заготовляти на зиму ово-

чів та фруктів – “бо почорніють”, то жінки збиралися в гурти, котрі називали – “засидіти гребеня”. Вони сходилися до однієї з молодиць, несучи
з собою гребені, мички, веретена, а хто жив ближче, то і прядки. Не забували прихопити яєць, сала, масла чи борошна. Розсівшись на лавах та
ослоні, бралися за роботу. Найстарша з жінок казала:
– Тік і потік починок приволік! – себто в токах і по тічках вже приспорено лляного волокна, а відтак можна починати микати куделі чи
прясти нитки.
Зачинок тривав недовго. Намикавши для годиться мичку і напрявши
на веретено кілька кружечків ниток, роботу зупиняли й гуртом бралися
готувати обрядову страву. Коли все було готове – сідали за стіл і пускали
по колу символічний келишок. Кожна учасниця, що “засиділа гребеня”,
виголошувала тост – щоб снасті не ламалися, не спадали шнурки з коноворотки, міцно сукалася нитка і струнко крутилося веретено...
Отак у розмовах та жартах, а наостанок ще й з піснями, збігав короткий осінній день. Надвечір всі розходилися по домівках з веселим
настроєм, вважаючи, що зроблено добру справу – “засиджено гребеня”,
який з цього дня вже постійно перебуватиме в оселі. Щоправда, чоловіки
не завжди були задоволені такими сходинами, адже їм доводилося самотужки порати господарство. Але зневажати звичай не дозволяла вікова
традиція. Своєрідними залагодинами була пісня:
Поздоров, Боже, мого милого,
Та й мене коло нього,
Він мене любить,
Рано не будить
До кужеля льняного.
Вже світ світає.
Він мене прикликає:
– Ой спи, миленька,
Голубка сивенька,
Щоб була здоровенька.
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Подібні обряди відомі й серед дівочих гуртів. Увечері дівчата також
збиралися на свої засидини – приносили із собою полотно, лучку і, всівшись довкола посвіту, вишивали. Невдовзі приходили хлопці з музикою,
і розпочиналися танці, співи, веселощі. У тих селах, де не встигли розпрощатися “з вулицею”, це був початок осінніх вечорниць. Адже проводити
дозвілля просто неба вже не виходило – стужа змушувала гуртуватися в
оселях. З цього приводу казали: “Предтечі тулися до печі”.
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Вечорниці
На Семенів день закінчувалися літні “вулиці” та “колоди”, запо-

чаткувані весною. Відтепер гуляння проводили на вечорницях і досвітках. Це традиційна і вельми давня форма відпочинку, якій притаманні
сталі звичаї. Дівчата напередодні зголошували оселю, жінок або вдів, на
весь осінньо-зимовий сезон і наймали музик. Дівчата ж зобов’язувалися
вести за оселею догляд – прибирати хату, постійно тримати її в чистоті.
Вечорниці – це свого роду клуб сільської молоді в Україні, де молоді
люди зближаються, пізнають одне одного, а згодом одружуються.
За хату платилось печеним хлібом, пшоном, борошном, полотном –
але ніколи грішми. “Гроші, – говорили колись наші селяни, – тільки шинкар бере!”
Кожна частина села, а то й кожна вулиця мала свою хату для вечорниць. Навіть на маленьких хуторах було не менше як дві хати для вечорниць, бо вважалося, що ходити на ті самі вечорниці рідним братам чи
рідним сестрам не годиться.
На вечорниці збиралися тільки дівчата і хлопці, одружені чоловіки
і заміжні жінки ніколи на вечорниці не ходили. Звичайно збиралися дівчата ввечері, як тільки стемніє. Прийшовши до хати, вони бралися за роботу і якийсь час працювали мовчки. Розмов було мало, хіба що перекидувались одним-двома словами. “Але ось у жвавіших терпець уривається: то одна, то друга зиркне у вікно, гляне на двері, почне співати, переб’є
пісню розмовою, сміхом, а потім знову всі притихнуть та ще енергійніше
візьмуться за працю”.
Якщо дівчата і хлопці йшли додому опівночі “з першими півнями”,
то це були вечорниці, якщо ж, бувало, засиджувались аж до третіх півнів,
то це були досвітки.
Коли зійдуться хлопці, то дівчатам, звичайно, уже не до роботи. Обговорюються найдивовижніші чутки, яких у наших селах завжди було
багато. Все це перемішане сміхом, дотепними жартами і піснями.
Першого дня осінніх вечорниць дівчата готували вареники, запікали
й заквітчували півня, варили обрядову кашу, а хлопці наймали музик. На
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молодіжних зібраннях юнки вишивали, микали й пряли куделі, а парубки виготовляли новий або лагодили старий господарський реманент. Не
обходилося без танців і пісень. Тут же відбувалась і “Посвята в парубоцтво” – символічний прийом до свого гурту молодших юнаків.
Цікавими були обряди “пострижин” та “посадження на коня” сільських підлітків. Вони сягають своїм корінням у княжу добу. Лаврентіївський літопис (1190 рік) фіксує: “Біша постригти у великого князя
Всеволода; того ж дні і на конь его всади; й бисть радость велика...”. Цей
звичай відомий передовсім для київських княжичів, котрих на Семенів
день садовили на коней і з великими почестями везли до церкви, де після
божої служби їх постригав сам єпископ.
Серед простого народу цей обряд мав іншу форму. Коли хлопчикові
виповнювалося 5–6 років, його постригали. З цієї нагоди батьки готували
святковий обід, на який запрошували родичів і сусідів. Перед тим як мали
прийти гості, посеред хати ставили широкий стільчик, на ньому влаштовували пікну діжу і покривали її вивернутим назовні кожухом. Коли ж усі
збиралися, винуватця урочистості садовили на діжу і, піднявши з чотирьох сторін стілець, гутали. Потім дідусь чи батько скроплював підлітка
“юр’ївською” водою й одрізав пасмо волосся, загортав його в хустинку і
відносив у комору. Після цього хтось робив пострижини, котрі в народі
називали “по-козацьки”. Присутні в цей час співали обрядові пісні.
Наступне постригання (“постриг пастушка”) відбувалося через
один-два роки і, нарешті, третє – перед шлюбом. Очевидно, подібні обряди мали місце і на Запорозькій Січі, коли новоприбулих посвячували
в козаків, роблячи їм знаменитий “оселедець”.
З пострижинами тісно пов’язаний обряд “посадки на коня” (в одних
випадках їх об’єднували, в інших – вчиняли окремо). Михайло Грушевський в “Історії української літератури” з цього приводу писав: “Хлопець,
котрого парубоцька громада ухвалила прийняти до себе, прийшовши на
збори, віддає їм поклін; тоді парубки підносять його на руках, співаючи
величальну пісню “Посіяли дівки льон...”, її зв’язок з цим моментом полягає в словах:
На конику удалець,
Що за диво та їздець,
Наш Іван молодець!
Парубок на коні, як рівноправний член воєнного братства, – це та
ідея, яку бачимо в церемонії садження на коня молодого княжича під час
пострижин, на знак його переходу з дитячих літ до воєнної верстви”.
Якщо народна обрядодія мала утвердити “парубоцьке дозрівання”,
то в князівських родинах маємо інший сенс – надання синові відповідної
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князівської влади. Згадаймо, коли древляни стратили київського владику Ігоря, то Ольга, щоб піти війною, змушена була “освятити престолом”
п’ятирічного Святослава (як відомо, війну мав розпочинати лише князь).
Оскільки за тодішніми законами жінці не годилося “вести війська”, то дворова верхівка всадовила на коня малолітнього сина, вручивши йому довге
списове ратище, яке він ледве тримав. Кволо жбурнувши його, княжич
цим самим “дав право” на трагічний для древлян похід київських воїнів...
Наведені вище обряди так чи інакше пов’язані з християнством.
Натомість із Семеновим святом безпосередньо пов’язані язичницькі вірування – день відльоту ластівок та покарання горобців. Легенди ці поетичні, вони засвідчують тісне співжиття людини з природою. Наші пращури вважали, що на Семена збираються всі ластівки, щоб вибрати собі
вожака. Між собою птахи вирішували взаємостосунки: хто протягом літа
заважав їм – одбирав чи руйнував гнізда, перешкоджав годувати пташенят. Найбільше скарг припадало, звичайно, на горобців, котрі силоміць
захоплювали їхні житла.
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Калита
Надзвичайно

поетичним і видовищним серед осінньо-зимових
свят був день Св. Андрія Первозванного, який, за старовинною християнською легендою, проповідував християнство в самому Царгороді, на
узбережжі Чорного моря та в околицях Києва.
До прийняття християнства це свято називали Калитою. Дехто вважає, що воно походить від слова “календи”. Очевидно, це були молодіжні вечорницькі зібрання, які, започаткувавшись 13 грудня, носили назву
Калити і тривали до Різдва – періоду повороту сонця на весну.
Це свято було наповнене видовищними іграми, обрядовими дійствами.
У цей час вдавались до заклинань, завбачення майбутньої долі і ритуального кусання “калити”, або “корочуна”, що символізувало зменшення дня.
Калита – це великий корж із білого борошна. Печуть її дівчата – всі
разом, скільки б їх не було. Місять тісто по черзі, починаючи від найстаршої. Тісто роблять солодке, з медом. Зверху оздоблюють сухими вишнями чи родзинками. Печуть в печі і запікають на сухар, щоб вгризти
було важко. Посередині – дірка. В дірку всовують червону стрічку і підвішують калиту до сволока посередині хати. Крім того, один кінець стрічки
довший і спущений донизу, так, щоб можна було за нього смикнути – тоді
калета підстрибне в гору.
Стрічка тут не випадковий елемент. Вона символізувала промінь
сонця. Саме тому стрічками прикрашали колесо на Масляну і на Купала.
Не випадкові вони і в дівочому гардеробі. Стрічки мали оберегове значення, так як і всі інші символи сонця. Існували ще й сині та блакитні,
які, можливо відображали небо, та швидше за все були символами води –
жіночого начала. Рідше зустрічались зелені.
Коли сходилась вся молодь, вибирали пана Калитинського (від назви
коржа) – найудатливішого на різноманітні витівки та жарти парубка. Він
мав стояти біля калити, керувати дійством і вчиняти присуд – обмащувати квачем, змоченим у розведеній сажі тих, хто не справлявся з завданням.
Пан Калитинський запрошував панів Коцюбинських, які мали “їхати на
коцюбі”. Хтось сміливіший започатковував дійство від дверей – взявши
поміж ноги коцюбу, “їхав” на ній до калити. Відбувався такий діалог:

! 29 !N

– Добрий вечір, пане Калитинський!
– Доброго здоров’я, пане Коцюбинський!
– Куди їдете?
– Їду калиту кусати...
– А я буду по писку писати!
– А я вкушу!
– А я впишу!
Калитинський і присутні намагались розсмішити Коцюбинського.
Якщо він не розсміявся, то мав право підстрибнути, щоб вкусити коржа;
коли ж не втримався і посміхнувся, його обмащували сажею.
Так тривало, доки “не проїдуть на коцюбі” всі хлопці. Після закінчення – а траплялось і таке, що ніхто не зміг впоратися з завданням – калиту знімали і розподіляли між присутніми.
Як уже згадувалось раніше, ніч під 13 грудня була насичена гаданнями. Дівчата вірили, що “Андрієва ніч” допоможе їм пізнати свою долю.
Існували гадання з використанням елементів одягу: як відомо, кожен
елемент одягу мав оберегове значення, а обрядовий одяг – ще й магічне.
Магічними були й предмети, матеріали і інструменти, за допомогою яких
створювався одяг.
На Чернігівщині, прокинувшись уранці, підв’язувалися паском і цілий день молилися, нічого не їли, а ввечері, лягаючи спати, знімали його,
клали навхрест під подушку, примовляючи вголос:
Живу в Києві на горах,
Кладу хрест в головах, –
З ким вінчатися,
З ким заручатися,
З тим і за руки держатися!
Вважалося, що вночі обов’язково присниться доля – майбутній чоловік.
Нерідко робили з клоччя дві свічки й підпалювали, приказуючи:
– Андрію-добродію, допоможи мені долю відшукати!
Якщо свічки згоряли рівномірно, прихилившись одна до одної, то це
ознака щасливого шлюбу, а коли розхилялися – на неприємну сподіванку.
Потім знімали взуття з лівої ноги й від столу почергово міряли долівку до
порога: чий чобіт перший стане на нього – та найскоріше вийде заміж...
Досить поширеними були обряди-гадання, пов’язані із “сіянням
конопель” (на Поліссі – льону). Дівчата опівночі виходили на подвір’я,
тричі обходили хату і розсівали насіння по снігу, приказуючи:
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Андрію, Андрію,
Я на тобі коноплі сію,
Нехай буду знати,
З ким буду їх збирати.
Чи:
Андрію, Андрію,
Конопельку сію,
Спідницею волочу,
Заміж вийти хочу.
Дай, Боже, знати,
З ким весіллє грати.
Після цього конопляне насіння загрібали в сніг, потім брали в пригорщі суміш і несли до хати: якщо в ній була парна кількість зернин, то “доля
знайдеться”, а коли ні – потрібно чекати наступного Андрія-добродія.
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Коляда
Слово “коляда” походить від назви Нового Року у римлян – calendae

januariae. Доказом цього може бути хоч би те, що ця назва зустрічається в
багатьох (але не в усіх) народів, що в свій час зазнали на собі впливу стародавнього Риму. Наприклад: у французів – chalendes, у румунів – соlinda, у чехів, сербів та словаків – koleda, у словенців – kolednica або сoleda,
у росіян – коледа або коляда, а у нас, українців – коляда.
Але, крім цього, є ще й інші джерела, що кидають світло на походження цього слова. Першим з таких джерел є слов’янська мітологія. Справа в
тому, що існує кілька вказівок на Коляду як на поганського бога.
Інокентій Ґізель у своєму творі “Синопсисъ, или краткое собраніе отъ
разныхъ летописцев” пише таке: “Коляда шестый идолъ, богъ праздничный, ему же праздникь велій месяцъ Декемврій въ 21 день составляху”.
У Минеї Дмитра Туптала, в житті Св. кн. Володимира теж згадується Коляда як поганський бог зимових свят.
Московський історик Карамзін пише, що 24-го грудня руські язичники (погани) славили Коляду як бога “торжества, й мира”. Іншими словами можна сказати, що святкували народження нового Сонця, позаяк на
цей час випадає день зимового сонцестояння (коли найкоротший день, і
найдовша ніч).
Польський мовознавець Лінде у своєму словнику пише, що Коляда – це “ім’я київського божка, який вважався богом свята, як Янус (Ianus
– староіталійський Бог бігу сонця й року, взагалі всякого входу і переходу. Йому присвячений був початок дня і року /звідси January – січень); у
Києві його святкували 24-го грудня з веселощами та розмовами, з чого є
ще сліди в іграх, танцях, піснях”.
В одному з додатків до “Судебника” від 24-го грудня 1636 року забороняється сходитись на “мирскіе игрища”. Мета заборони: “Коледы бы
и Овсеня... не кликали”.
Вшановуючи небесний знак Козерога, ще донедавна парубки водили “Козу” – перевдягненого хлопця у вивернутому кожусі та масці кози.
Коза виконувала магічну роль – впливала на майбутній врожай: “Де коза
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ходить, там жито родить, де коза ногою, там жито горою...” – співали старовіцькі (старого віку) колядники. І коза у них симпатична, має позолочені ріжки, адже вона – божество січня.
Саме в цей час, як вірили язичники, магічність слова посилювалася,
боги чули молитви-слави і підтримували свій народ.
Багатство язичницьких обрядів повною мірою відобразилося в календарях, які в VII–IX ст. мали назву “Кола Сварожі”, про що знаходимо
згадку у “Велесовій книзі: “Се бо Мати-Птиця співає про дні ті, і чекаємо
на часи ці, в які крутитися стануть кола Сварожі до нас, і часи ті настануть
для нас”. Коло Свароже наших предків – це, сучасною мовою, зодіакальний круг, який час від часу мав по тринадцять місяців (знаків Зодії), тому
в ці тринадцятимісячні роки на Новоліття, або язичницьке Різдво, виставляли не дванадцять, а тринадцять страв – кожному божеству місяця.
Давні українці та їхні пращури, як і всі слов’яни, починали рік навесні. Причому новоліття припадало на різні числа, оскільки завжди збігалося з Молодиком. Від цього часу починає діяти магія початку: як почнеш нове літо (рік), так він і пройде – або щасливо, весело, багато, або
невдало й бідно. Якщо навесні цілком доречним був обряд засівання (магія родючості), то зі зміною календаря, коли новий рік стали святкувати
взимку, обряди весняного циклу були перенесені на кінець грудня – початок січня.
За прадавньою легендою, в цей час найтаємничіші сузір’я українського неба – Перун, Коза та Мокоша (Стрілець, Козерог, Водолій) чинять свій магічний ритуал творення світла (світу). На чолі дванадцяти
(або тринадцяти) небесних братів-сузір’їв був батько Сварог, який викував для людей Золотого плуга і скинув його на землю. Ця легенда, вірогідно, в давнину інсценізувалася. Від неї залишився звичай на Різдво
класти на стіл плуга або хоча б леміш від нього – магічний предмет, який
Небо (Сварог) дарувало людям.
На думку О. Хвойка, ця легенда має своє пояснення в язичницькій
космогонії, що свідчить про високий рівень народної астрономії. В листопаді над Україною сходить сузір’я Плуга (Оріон), яке спочатку перебуває у
вертикальному положенні, а на Різдво ніби “падає на землю”, тобто займає
найнижчу точку на небі й наче лежить над самим горизонтом. Відгомін цієї
легенди знаходимо і в міфології скіфів, і в українських обрядових піснях,
де згадуються золоті знаряддя хліборобської праці: золотий плуг, золота
соха, золоте ярмо, золотий серп, золоті граблі і т. ін.
В околицях Москви в навечір’я Різдва Христового кликали “Коледу
й Усень”.
Снєгірьов пише, що в росіян коляда – це день перед Різдвом Христовим.
Тоді вони возили на санях “дівку” в білій сорочці поверх одягу і співали:
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Уродилась коляда
Накануні Рождества...
Християнство, як відомо, прийшло на Московщину пізніше, ніж на
Україну, а тому поганські звичаї там трималися довше і міцніше. Мабуть,
що дівка в білій сорочці на санях є не що інше, як залишок язичницького
звичаю, що в нас на Україні вже забувся, а на Московщині тримається,
можливо, ще й досі.
І нарешті, в Густинському літописі, крім богів, описаних Нестором, згадується ще кілька богів, імена яких ми зустрічаємо в польських літописців:
Позвід (Похвіст), Ладо, а також Купала і Коляда, що являють собою вже
пізніше уособлення двох великих всенародніх свят – літнього і зимового.
Імена Купала і Коляди продовжують і нині жити в устах народу.
Отже, є підстави думати, що наша коляда походить від назви язичницького Бога зимових свят – Коляди.
Колядувати починають не в усіх місцевостях України одночасно: на
Покутті діти ідуть колядувати вже на Святий вечір; на колишній Гетьманщині, в Слобідській Україні та в Гуцульщині – на перший день Різдва
Христового, після того як у церкві скінчиться Богослуження. На Західному Поділлі йдуть колядувати на другий день свят ранком.
Колядують діти, дорослі парубки та дівчата, а в Галичині інколи колядують і ґазди. Але по всій Україні першими йдуть колядувати діти.
Крім дітей, на перший день Різдвяних свят колядують і дорослі парубки. Вони ходять із зіркою та дзвоником.
Здавна провідником гурту колядників є Береза. Це той “диригент”,
який чудово знає колядницькі традиції, добирає склад колядників – співаків, музикантів, повторює приспівки. Цей спосіб співу дуже давній, він
нагадує Богослужбові й літургійні обряди містерій, у яких основний спів,
чи виголошення тексту, має здійснювати священик, а хор повторює приспівки, чи відповіді, які йдуть після кожної строфи. Колядники співають
у двох хорових групах. Коляду співає сам Береза.
Цей літургійний діалог є у спільних громадських молитвах, тому колядування можна вважати формою богослужіння, де Береза виконує головну обрядову функцію старовинної літургії, чи обряду Різдва.
У працях В. Шухевича “Гуцульщина”, К. Сосенка “Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва та Щедрого вечора”,
Ю. Федьковича “Колядки старовіцькі” та в описові Шекерика-Дониківа
“Як відбуваються коляди у гуцулів” зібрано цінні документальні свідчення про обряд колядування.
“Берези то вже цілу пилпівку собі колєдуют колєди, аби добре знали
вести на памнєть колєди, аби си витак з него ни смієли люде, шо си путає
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та ни уміє добре вести колєди, вінчьованя, й колєдників, бо то все залежи
на березі, бо єго всї колєдники добре мусе слухати.
Котрий береза знає єк найбирше усіляких укладів в колєдах, у вінчьованях, у дєкованях, а знає до того богато всіляких схараманив, уміє
добре кождому ґаздї й ґаздини удати пити за волев, то почерез него всіх
би колєдників ґазди у пазуху клали, а при виборі на риздво то кожда табора бере такого березу на вирви так, шо вин ни знає навіть чєсом й сам
шо дієти та й з котров таборов йти. Но а це є великий гонир для такого
берези, єк над ним си так дуже рвут.
Ни раз так си трафи, шо бідний чьоловік, ніхто за цілий рик на него й
гадков ни верже, але на Риздво то шо май фрунт ґазди у селі просє, аби вин
йшов з ними за березу, або аби йшов в їх ревір колєдувати. Тимунь кождий
береза муси учіти си усіх звичєїв давних, старовіцких, тих, шо люде до них
звикли й їх лиш одних хоте. Бо аби єкі то ни були колєди файні, то їх люде
ни любе, уни лиш любе таки свої давні, старовіцкі Колєди”.
“Станїславівский владика був остро виступив перед кількома роками против наших звичєїв колєдницких й против наших колєд, кажучі:
“То поганцкий звичєй колєди! А ше такі, єк ту у вас на Гуцулах колєди, то
вже цілком ни хрестіянскі, а ті ваші звичєї то безбожні, єкі ви виробєєте в
колєдниках”. – Заборонив остро попам пускати колєдники після нашего
давного звичю, лиш аби йшли так, єк туда на долах дес кажут, шо ходе
колєдуючі, отєк буком молотїчі, з одної хати раз два до другої.
Попи й так ни дуже були до наших гуцулских звичів добрі й дивили
си кривим оком на нашу моду, а тепер єк дав їм владика потуку, то вни
вже цілком гадали, шо вже все перевернут з окрашем. Але то гов! Нарид
ни бики, звичь, обрєд старовіцкий – то ни мітуса.
Заказали попи на Риздво, отєк ни поледви з почєтком 1907 року, йти
колєдникам з набутками. Заказали скрипку, тримбіту, плес, гуляне на колодці й співанки гуцулскі – одним словом кажучі сказали, аби ходили по
церковному, побожно, так єк ходе колєдники по долах. “
Як вже згадувалось вище, на колядки водили “козу”. Зібралося, бувало декілька козоводів. Вони що дві-три хаті мінялися, бо ж кожному
цікаво бути козою... Це був головний персонаж свята.
Як же робили козу?
Вирізали обруча з білолозу. На грубішому кінці розколина – роги.
Тоншого – вставляли в розколину і в’язали мотузком. Роги обмотували
лепехою, щоб кращі були. Біля рогів з обох боків дерев’яні ложки – вуха.
На протилежному кінці обруча – ломачка з віхтиком: це хвіст.
Кому припаде бути козою, одягає обруч – щоб ріжки приходились
на голову, а хвіст – за спину. Накидають кожуха – вовною догори. Спере-
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ду запинають, щоб тільки роги, вуха та “морду” видко було. Рукави звисають донизу – це ніби передні ноги кози. Однією рукою коза тримається
за ломачку і трясе віхтиком – “крутить хвостом”.
Крім “кози”, є в компанії ще “кіт” з торбою на сало – це найменший з
хлопців перебраний в кота з довгими вусами. Він нявчить – просить сала.
Як добре смеркне, починаємо водити “козу”. Завидна з “козою” не
ходять.
Ходили колядувати і з “звіздою”. Раніше, швидше за все, вона символізувала Сонце. “Звізду” роблять з дерев’яної обичайки та тоненьких
дощечок – шалівок. Кінців рівно ж не п’ять і не шість, а сім. Звізда декорується кольоровим папером, стрічками. В середині– образок “Народження Христа” і свічка.
Ватага колядників – п’ять осіб: береза, звіздоноша, дзвонар, міхоноша та запасний, що має завдання допомагати міхоноші.
Такі колядники колядують у хаті перед образами.
Увечері, як геть стемніє, йдуть з колядою і дівчата. Дівоча ватага ходить з ліхтарем, що має вигляд місяця або зірки. Ліхтар дівчата носять не
в руках, а прив’язують до довгої тички, щоб здалека було видко: дівоча
ватага йде!..
Дівчата до хати не заходять: співають надворі, під вікном. Постають
кружка під хатою, а всередині – “береза” з ліхтарем – голосиста дівка.
На Західній Україні колядують і старші люди – найчастіше чоловіки, що належать до церковного братства.
Уже від“Святого Миколая” група леґінів – гуцульських парубків, готується до коляди. Готуватися треба поважно, бо ж колядницька ватага
– двадцять осіб! Вибирають “березу”, “виборця” – скарбника, “коня” – міхоношу, скрипника, трембітаря, кількох добрих плясунів. Всі інші, що не
мають “функції”, – звичайні колядники.
Старі “ґазди” разом з панотцем виробляють програму, бо ж колядницька ватага стоїть під протекторатом церкви. Коляда починається обходом навколо церкви і колядою в панотця.
Колядницький похід дуже цікавий: попереду йдуть парами плясуни
з “бартками” (сокирами) на плечах. До “барток” підв’язані дзвоники, що
під час танку дзвонять у такт плясунам. Таким “плясом” колядники і підходять до кожної хати, де колядують, – і відходять.
Якщо “ґазда” хоче, щоб колядницька ватага йому “дім звеселила”, він
виходить на поріг з калачем у руках, а “ґаздиня” – з повісмом льону. Їм
підносять дерев’яний різьблений хрест, щоб цілували. Поцілувавши, ґаздиня перев’язує хрест повісмом, а ґазда дає “виборцеві” калач і кидає гроші до скриньки. Після цієї церемонії вся ватага заходить до хати. У хаті
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колядників частують горілкою чи пивом – що ґазда має. Під час частунку колядники “розвеселяють дім” – співають, оповідають веселі пригоди,
танцюють з ґаздинею чи ґаздовою дочкою...
Якщо ґазда має пасіку, він веде колядників на те місце, де влітку будуть стояти вулики. Прийшовши, колядники стають колом, падають на
коліна, на снігу перед собою роблять хрест топірцем, потім складають топірці лезами до середини, а держаком до себе, на топірці купою складають шапки: “бо то – як рій бджіл!”
Ґаздиня насипає в їхні шапки потрохи пшениці – вона принесла її
з собою в запасці. Коли вже пшениця насипана, колядники стають на
ноги, беруться за руки і крутяться “за сонцем”, – “щоб рої не втікали”.
При цьому всі співають хором яку-небудь веселу пісеньку, – “аби бджоли були веселі”.
Відспівавши, ватага знову падає на коліна і на згарцьованому снігу
ще раз робить хрест топірцями. Після цього знову стають на ноги, кожен
бере свою шапку і висипає з неї пшеницю ґаздині в запаску, виголошуючи побажання: “Дай, Боже, аби ся пасіка була така велика, як святки були
величні” або: “Дай, Боже, щоб бджоли роїлися та меди лилися”.
Весною ґаздиня чи ґазда, виставляючи пасіку “на пашу”, посипає вулики тією пшеницею і промовляє:
“Абисьте були величні, як сі свята були величні, коли я сю пшеницю
збирала. Аби на вас так нічого не нападало, як на сі свята на нас нічого не
нападало...”
Як бачимо, гуцули ще й досі зберегли у своїх колядницьких звичаях
чимало стародавніх, навіть дохристиянських релігійних ритуалів. Відчуваються тут і залишки традиції стародавніх скоморохів. Це неабияка заслуга гуцулів – дуже цікавої частини нашого народу.
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Старий Новий Рік
Новий Рік – це міжнародне офіційне свято, загальноприйняте і,

мабуть, найбільш улюблене. Цілими століттями складались форми і традиції його святкування, запозичаючи і віддаючи найкраще один одному.
Якщо не враховувати загальноприйнятих атрибутів (наприклад – ялинка), можна впевнено сказати, що у кожної родини є свої погляди щодо
святкування Нового року.
Українці, окрім загальноприйнятого, відзначають ще й Старий Новий рік – за старим календарним стилем (із 13 на 14 січня за новим). Його
святкування дещо відрізняється, і в першу чергу – щедрівками (напередодні свята), яких нема перед календарним Новим роком; та посіваннями, якими часто нехтують при календарному святкуванні.
Напередодні свята влаштовується “Парубоцька Меланка”. За “Меланку” вбирається парубок, що вміє “штуки викидати” – добре жартує.
“Меланка” має свій “почот”, сама не ходить! Почот неабиякий: орач
з чепігами від плуга, сівач з сівнею через плечі, дід з гарапником, ведмідь,
коза, журавель, циган, циганка і чорт з ріжками.
Все це – в кожухах догори вовною, в машкарах, лахмітті, підмальоване білою глиною, замащене сажею, з клоччя зроблені бороди, вуса, патли... Одним словом – хто як зумів!
Ватага рухається селом з жартами, вигуком, сміхом. “Циганка” пристає ворожити, “циган” – коні міняти, “ведмідь” танцює, “коза” грає на
скрипку, а “журавель” – найвищий парубок у селі – вибиває в бубон.
Діти юрбами бігають за парубочою “Меланкою”, та й старі не раз вибігають на вулицю, щоб подивитись на веселу кумпанію...
До кожної хати ватага не заходить – йде туди, де збираються дівчата.
Дозвіл щедрувати парубки випрошують піснею під вікном.
Щедрівка – слово українського походження, його значення прозоре.
Це щедрі побажання рідним і близьким, щедре частування гостей. Щедрівки в давнину виконувались на Щедрий вечір і співались аж до Стрітення. Взагалі протягом Різдвяних свят звучали і колядки, і щедрівки, й
інші пісні. Їх виконували хлопці, дівчата, діти і навіть одружені чоловіки
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і заміжні жінки. При цьому все село було наповнене дзвінкими обрядовими піснями, веселощами, іграми і багатьма іншими забавами, які до нашого часу ледь збереглись.
День Старого Нового року припадає на православне свято Св. Василя.
Відзначати Новий рік два рази зумовило, мабуть, те, що Новий рік
припадає на початок останнього тижня різдвяного посту. Церква категорично забороняла будь-які прояви традиційного святкування.
Серед нашого народу існує поетичне повір’я, що новорічна ніч для віруючих людей “розкриває небо, і вони можуть просити у святих все, що їм
забагнеться: перетворення води на вино, каменя – на хліб, глини – на мед”.
На Гуцульщині в цю ніч ґаздиня бере опівночі на голову шапку і з
хлібом та коновкою виходить до води. Там вона тричі занурює хліб у воду
і примовляє: “Не хліб ся купає в воді, але я – в здоров’ї і силі!” Набираючи води в коновку, вона примовляє: “Я не беру воду, але мед і вино!..”
Повертається ґаздиня до хати, всі сплять – ніхто нічого не чує. Вона навшпиньках, без найменшого шелесту підходить до своїх дітей і торкається їх голів мокрим хлібом, примовляючи: “Абисьте були такі величні, як
святий Василь величний”.
У коновку ґаздиня кидає кілька срібних монет. Ранком на Новий Рік
вся родина вмивається тою водою, і це “принесе щастя на гроші через
увесь рік!”.
З приходом цього свята починались нові обрядодійства. Оскільки,
за євангельським ученням, у цей день Христові зробили обрізання, то
не годилося нічого різати. Але найцікавішими були новорічні засівання осель. Сам обряд з’явився тому, що слов’яни до появи християнства
святкували новий рік весною, з прийняттям християнства перенесли на
осінь, а пізніше – на 1 січня за старим стилем. Посівання мали принести
оселям і родинам добробут. Тому нерідко посівальники водили з собою
перевдягнутого в козу хлопця, з великими вухами з колосків. Засівали
лише хлопці, дівчатам не годилось. Вважали навіть за погану прикмету,
коли жінка чи дівчина зайдуть в оселю раніше за посівальників. Про ці
традиції знали всі, тому подібний жест розцінювався як ознака невихованості, а то й немов назло. Все повинен був розпочинати чоловік: започатковувати оселю, засівати поле (і навіть коноплі, льон, грядки й інші,
здавалось би жіночі, культури), розпочинати новий рік і т. д. І зовсім негоже було розпочинати залицятись дівчині.
У тих селах, де була церква, засівали після ранкової відправи, а де не
було – здосвіта. Батьки будили своїх синів.
Зодягаючись у святкове вбрання, дітлахи брали спеціально виплетену рукавицю, наповнювали її житнім чи пшеничним зерном і, ставши
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перед образами, засівали спочатку власну оселю. Крім індивідуальних,
були й гуртові посівальники – так звані “товариства”. Вони вибирали зпоміж себе старшого.
Вдень на Новий рік селом ходили ватаги – “перевдягнені мандрівники”. Серед них обов’язково був Василь, Меланка, дід та баба, циган тощо.
Вони брали із собою козу, коня, плуга чи рало, серпа та цурку. Заходячи в
подвір’я, вчиняли новорічний засів: орали і засівали сніг, а потім волочили. Зайшовши до оселі, вчиняли різноманітні жартівливі дійства – кропили присутніх водою, розмальовували комина, мастили глиною господарські речі, “розмовляли” з піччю, замітали “навиворіт” долівку, вчиняли “сварки” й “мирові”, а наостанок вимагали могорич. Нерідко в хату
заводили живого коня чи козу. Присутність цих тварин зрозуміла: коза
символізувала добробут і врожай (згадаймо колядку: “Де коза ніжками,
там врожай стіжками...”), кінь уособлював силу, вірність, а білий кінь
символізував світанок.
Обряд новорічного засівання перейшов із дохристиянських вірувань, адже наші далекі пращури відзначали новолітування весною – напередодні посіву зернових. Тому переважна більшість символів і дійств
зберегла прадавнє коріння.
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Масляна
Масляна – старе слов’янське свято, яке в Україні все менше свят-

кують і придають йому лише християнський характер.
На початку лютого відзначалось свято Громниці, коли язичники починали співати пісні-заклинання тепла, молитви до Сонця.
На Гуцульщині кожен, побачивши сходяче сонце, побожно здіймає
накриття голови і, звернувшись обличчям до сходу, віддає йому глибокий поклін, хреститься і шепче слова молитви:
“Слава тобі, Господи, за личенько твоє Господнє, що ся показало, праведне; слава тобі, преосвященне!”
На Волині вірять, що сонце – “цар неба”, що світить і гріє вдень, а вночі ховається за землю, обходить її і на ранок знову з’являється на сході.
На Поділлі кажуть, що сонце – це відблиск лиця Божого, і тому воно
так яскраво світить.
А в селі Забужжя є така казка: “Сонечко в полудень не йде по небі, а
трохи спочиває; під вечір іде на спочинок, вночі спить, а раненько встає.
На сході жила колись дуже гарна дівчина і, як тільки сходило сонечко,
вона його вимивала, витирала гарненько; від того сонечко перше світило
ліпше, ніж тепер”.
Колись в Україні дівчата молилися до сонця.
“У нас колись дівчата вставали раненько на Великдень, ішли в садок, ставали під яблунею, лицем до сходу, і чекали сонця. Як тільки сонце
появилося, дівчата складали руки, як перед образом, і молилися. Після
молитви позначали дерево, під яким стояли, хрестиком на корі. Коли дерево зацвіте, рвали цвіт, плели з нього вінок і надівали на голову, а потім
той вінок берегли і ним чарували на любов”.
Молитва до сонця, щоб причарувати любов:
Добрий день тобі, сонечко яснеє!
Ти святе, ти ясне, прекраснеє,
ти чисте, величне й поважне;
ти освіщаєш гори й долини, і високії могили,
освіти мене, рабу Божу, перед усім миром:
перед панами, перед царями,
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перед усім миром християнським
добротою, красотою, любощами й милощами;
щоб не було ні любішої, ні милішої
од раби Божої народженої, хрищеної, молитвеної.
Вважалося, що в ці дні Зима зустрічається з Весною. З цього часу
заходжувались розучувати веснянки, писати писанки, готуватися до зустрічі весни. Вшановували багатьох язичницьких богів та духів, на їхню
честь запалювали смолоскипи. Найбільші свята цього періоду – Весняний Стрибог (бог вітру) і Велес. Особливо гучно проходили Велесові
святки, коли цілі ватаги велесових жерців у вивернутих кожухах (як у
колядників) ходили по хатах, промовляючи магічні заклинання для здоров’я господаря, домашніх тварин, зазирали також у стайні та хліви. Неод
мінним атрибутом велесових жерців були маски. Такі карнавали відомі у
багатьох народів Європи.
Масляну святкують в останній тиждень перед Великим постом. На
перший день Масляної, у “м’ясопустну” неділю, за стародавнім звичаєм
готувався холодець зі свинячих ніжок; тому цей день ще називався “ніжкові заговіни”.
“– То неправда, що на “ніжкові заговіни” не можна пити горілки, бо завушниця буде, – описує О. Воропай, як розповідав селянин з Чернігівщини.
– Що ж то за Масляна без питва? Всі люди п’ють, і ми, було, вдома п’ємо,
а завушниці у мене ніколи не було. Ще як був живий мій батько, царство
йому небесне, було, прийдемо з церкви, посідаємо обідати, а він і каже: “Давай, сину, чарки та вип’ємо, щоб усе було гоже, а що не гоже – не дай, Боже!”
Поналиває, бувало, і ми вип’ємо по першій. Пили всі: і мати моя, і сестра, і
брат, і гості, коли траплялися... А як закусимо по першій, то тато покладуть
ложку на стіл і кажуть: “Ну, сину, піднось ще по склянці, бо після однієї не
обідають – гріх!” Я піднесу... а тоді ще й по третій, четвертій... А коли вже
вип’ємо по останній до вареників, то тато заспівають, бувало:
Ой, вип’ємо, родино,
Щоб нам жито родило,
І житечко, і овес –
І зібрався рід увесь.”
На Слобожанщині хлопці та дівчата після вечері на “ніжкові заговіни” збирають зі столу кістки, виходять на подвір’я, стають під коморою і
кидають кістками у ворота. Існує повір’я, що хто в цей вечір не докине від
комори до воріт свинячою кісткою, той до Великодня не доживе.
Заміжні жінки увесь цей тиждень справляють “колодку”. В понеділок зранку вони збираються в корчмі “колодкувати”. Одна з них кладе
на стіл невеличке поліно або палицю – це колодка, інші беруть по черзі
і вповивають її шматками полотна, потім знову кладуть на стіл. Це зна-
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чить, що колодка народилася. Купують горілки, сідають за стіл навколо
колодки, п’ють і поздоровляють одна одну з народженням.
Підпивши, жінки розходяться, а колодка залишається в шинку до
наступного дня. Так п’ють до суботи, бо ж у понеділок колодка народилась, у вівторок христилась, у середу похрестини, в четвер колодка помирає, в п’ятницю її хоронять, а в суботу плачуть. Розуміється, ніхто за нею
не плакав, а пили й гуляли однаковісінько – як при “народженні”, так і
при “смерті”...
Підпивши, жінки співають:
Масляна, воротися!
До Великодня простягнися,
Від Великодня до Петра,
А від Петра та до тепла...
Крім цього, в понеділок на Масляній заміжні жінки ще ходять по
домах, де є дорослі хлопці або дівчата, і прив’язують матерям колодку до
ноги. Це кара за те, що не поженили синів чи не повіддавали дочок впродовж останніх м’ясниць. Все це робиться з жартами, сміхом і горілкою.
Дівчата теж в’яжуть колодку, але тільки парубкам, і вже не до ноги,
а до лівої руки. Дівоча колодка оздоблена барвистими стрічками та паперовими квітами. Парубки повинні платити дівчатам викуп за колодку
грішми або подарунками: намистом, стрічками, шовковою хусткою.
Як і молодиці, дівчата в цей день п’ють горілку і співають:
Не пускає мене мати
На вулицю погуляти,
А хоч пустить, то пригрустить:
– Іди, доню, не барися:
У сінечки та й вернися!
Бо на дворі піст наступає,
А хто його проскаче,
Той Великодня не побаче...
У четвер на цьому тижні господині збираються компаніями і спеціально п’ють та гуляють – “щоб телята водились!” Вони ж і не прядуть на
цьому тижні– “щоб масло не гіркло!”
В п’ятницю – частунок тещі. Колись на Україні був звичай двічі на
рік частувати тещу – “щоб горло не пересихало”. Хто женився в осінні
м’ясниці, той урочисто віз тещу до себе в гості на другий день Різдвяних
Свят – якщо добра, або на третій – якщо зла. Хто ж оженився в різдвяні
м’ясниці, той возився з тещею в п’ятницю на Масляну. Разом з тещею запрошувались ще й інші родичі. Там розпочинались родинні веселощі, які,
крім традиційних, мали ще й індивідуальний характер, що для нас більш
звичне і не викликає окремих питань.
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Колесом над поясом...
В народі вважають, що на дванадцятий тиждень після Різдва жу-

равлі вилітають з вирію. Повернення птахів з “теплих країв” символізувало повернення весни. Чи то систематична випадковість, чи незмінний
закон природи, але справді, весна розпочиналась, коли “додому” повертались перелітні птахи. Здавна це супроводжувалось багатьма різноманітними обрядами. У слов’ян існував танець зустрічі птахів, про що свідчать
затворні браслети з його зображенням. Сучасних людей не надуриш, і всі
знають, звідки з’являється весна, та, глянувши на це філософськи, розумієш, на якому духовному рівні знаходився наш народ. Олекса Воропай
описав зустріч птахів, переказану людьми з різних регіонів України.
“Як летять журавлі, так стань оце та кажи: “Веселик, веселик, колесом,
перев’яжи дорогу красним поясом!” Так то люблять. Зараз так і почнуть
кружком, кружком над головою. А як скажи: “Журавель” – так не люблять”.
“Як були ми ще дітьми, то – бувало – летять навесні журавлі ключем, а ми кинемо на землю червоний пояс, і журавлі не летять далі, тільки
кружляють на одному місці, а ми бігаємо та кричимо: “Колесом, колесом – над червоним поясом”!”
На Херсонщині, коли летять навесні журавлі, діти кричать їм: “Журавлі, журавлі, я вам перейду дорогу!”
“... У нас ще зав’язували вузли на хустці, – але це вже тільки дівчата
робили, – і кидали той вузол на землю поперед журавлів, щоб вони побачили. Як побачать, то не полетять далі: покружляють, покружляють і
сядуть...”
“... Ще зав’язуємо, бувало, вузол на хустці або на поясі, підносимо
той вузол обома руками вгору і гукаємо: Журавлі, журавлі, я вам перев’язав дорогу!” Вони кружляють, кружляють над нами, а тоді візьмуть та й
полетять...”
“Як дівчина вперше побачить навесні журавля, то каже: “Веселики!”
Бо як скаже: “Журавлі!”, то буде журитися цілий рік”.
“А у нас хлопці гукали так: “Журавель, скажи: помагай Біг! як не скажеш, то перелетить дорогу біс!”
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Образ цього птаха часто зустрічається в народних казках і оповідан
нях, де він завжди позитивний герой. Чому вони такі шановані у нас?
Журавлі – розумні і відважні птахи. Вони діяльні з самого ранку до
пізнього вечора. Кілька ранішніх годин журавлі здобувають поживу – комах, черваків, дрібну рибу, а також бруньки дерев, насіння бур’янів, ягоди
і навіть коріння. Після поживи розважаються. Журавлі цілком свідомо
організовують свої власні розваги. У веселому настрої журавель танцює;
він весело підстрибує, робить жартівливі рухи, приймає комічні пози.
Збирає тріски або камінці з землі, підкидає їх, на льоту ловить і знову
підкидає. Ця особливість журавля відбилась в українському фольклорі,
а особливо в жартівливих піснях і танцях.
Якщо бачили в небі диких гусей, кидали їм услід соломинки, приказуючи:
– Гуси, гуси! Нате вам на гніздечко і на здоров’ячко, а нам на тепло!
Радістю було, якщо їм зустрічалась якась перелітна птиця. Ощасливлені, всі гуртом верталися в село, співаючи веснянки на два голоси:
– Весна, весна красна!
– Що ти нам принесла?
– Зима ти наша біла,
– Вже ти нам дуже надоїла!
– Весна наша красна,
– Що ти нам принесла?
– Мужикам по ціпочку,
– Бабам по платочку,
– Дівкам по віночку,
– Парубкам по квітоньці,
– По гарній дівоньці.
На той час годилось упоратися з кроснами – виткати полотно. Тому
жінки вранці на Сорок Святих виходили з свіжозготовленими обрусами
у поле, кланялися на всі сторони й примовляли до схід-сонця:
– Ось тобі, мати-весно, нова обнова!
Розіславши на долівці полотнину, клали на неї пиріг і верталися назад, вважаючи, що цього року “щедро вродять льон та коноплі”.
У давніші часи робили солом’яну ляльку в образі зими, виносили за
село і спалювали як ознаку того, що зиму остаточно вигнано, а весну закликано в гості. Такі дійства, залежно від кліматичних умов того чи іншого краю, влаштовували на Явдохи, Теплого Олекси чи на Благовіщення.
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Веснянки
Весняні обрядові пісні й хороводи в Наддніпрянській Україні на-

зиваються веснянками, а в Галичині – гаївками, ягівками або гагілками.
Веснянки співаються від Благовіщення аж до Зелених Свят або доки
не вийдуть у поле полоти просо. Співаються вони скрізь: на вулицях села,
на майдані під церквою, в лісі, в полі, а найчастіше на зелених луках понад річкою або ставком.
Гаївки в Західній Україні “грають” тільки на Великодньому тижні, на
майдані під церквою або на гробках.
Веснянки й гаївки – це в переважній більшості пісні дівочі. Рідко
де допускаються до участи в іграх хлопці; звичайно вони тільки приглядаються до гри, прислухаються до співу і час від часу, спровоковані насмішками та дотепами дівчат, “впадають” поміж юрбу і на хвилину переривають забаву.
Іноді побіч з дівочими гагілками чи веснянками хлопці зводять свої
ігри: борікаються, бігають навипередки, “будують вежу”, стаючи один на
одного, тощо.
Виходячи на вулицю співати веснянки або грати гаївки, дівчата вбираються в білі вишиті сорочки, а на голову кладуть вінки або квітчають
волосся квітами.
Співаючи веснянки, дівчата беруться за руки і творять коло, півколо
або ключ і так рухаються під ритм пісні. Темп руху залежить від темпу
пісні, отже, він швидкий або повільний. Наприклад, співаючи веснянку:
По три шаги молодець,
По таляру дівка,
По тисячі жінка...
По три копи дівочка,
По чотири кісочка,
По грошику молодець,
Як печений горобець! –
дівчата здебільшого творять “ключ” і рухаються швидко – вбігають
“з підстрибом”. А коли стануть у коло, то рухаються повільніше і також
повільніше співають:
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Гей, дівки, весна красна,
Зілля зелененьке!
Зозуленька кує,
Бо літечко чує.
Гей, дівки, весна красна,
Зілля зелененьке!
Конечок заржав,
Він доріженьку почув.
Гей, дівки, весна красна,
Зілля зелененьке!
Дівчинонька плаче,
За нелюба йдучи.
Гей, дівки, весна красна,
Зілля зелененьке!
Ця чудова веснянка цікава тим, що вона об’єднує, збирає в собі всі
головні теми весняних обрядових пісень: збудження весняної природи;
накликання літа птахами – зозулею, солов’єм; весняні походи вояків –
“конечок заржав” і, нарешті, тема весілля, що не завжди буває вдале, а
тому й “дівчинонька плаче”. Отже, веснянка “Розлилися води” – це ніби
вступ до всіх весняних обрядових пісень.
В іншому, т. зв. уманському, варіанті цієї пісні немає згадки про “конямандрівку”, натомість у “третьому броді сопілочка грає”, вона скликає “вулицю”, іншими словами, зустріч хлопців і дівчат, а далі й залицяння, сватання і знову весілля, а потім широко розгортається образ невдалого шлюбу:
Дівчинонька плаче,
За нелюба йдучи.
Гей, мати, лихо знати,
За нелюбом жити!
Їдь до мене, доню,
За три роки в гості!
Дочка не слухала,
Та в рік приїхала.
Мати не пізнала,
З подвір’я зігнала.
Гей, мати, лихо знати,
За нелюбом жити!
Пісенні тексти завжди змістовні, вони розповідають про якусь конкретну подію, але за формою – прості й короткі. Пісня у весняних хороводах має лише другорядне значення; головне тут не пісня, а ритм і танці,
що мають своїм завданням підняти настрій, розбудити енергію і передати
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її навколишньому світові, щоб збудити природні сили до нового життя,
дії, руху, піднесення. А тому й не дивно, що переважна більшість гаївок і
веснянок має веселий, оптимістичний характер.
Розгляньмо тепер кілька прикладів найпопулярніших в Україні гаївок і веснянок, найулюбленіших весняних забав нашої молоді

Розлив води і зелений шум
Весняний розлив води і зелений шум – це вияви весни, що вже прийшла і розбудила природу. Веснянки на цю тему поширені по всій Україні, вони є кращими зразками весняних обрядових пісень.
Розлилися води
На чотири броди.
Гей, дівки, весна красна,
Зілля зелененьке!
У першому броді
Соловей щебече.
Гей, дівки, весна красна,
Зілля зелененьке!
У другому броді
Зозуленька кує.
Гей, дівки, весна красна,
Зілля зелененьке!
У третьому броді
Конечок заржав.
Гей, дівки, весна красна,
Зілля зелененьке!
В четвертому броді
Дівчинонька плаче.
Гей, дівки, весна красна,
Зілля зелененьке!
Соловей щебече,
Садки розвиває.
до дванадцятої – рухалась по “містку” зі сплетених рук хоровідниць
не навколо церкви, а в напрямі поля – до озимого посіву, і не навесні, а вже
тоді, коли жито колоситься. Дійшовши до ниви, “дівчинка-колосочок” зістрибувала з “містка” на землю, заходила на ниву, виривала жмут колосся і несла його в село до церкви у супроводі хору дівчат. В церкві або під
церквою вона кидала те колосся на землю, і на цьому гра кінчалася.
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Немає сумніву, що це залишок стародавнього звичаю заворожувати
колосся озимого посіву (жита або пшениці) на врожай.
Отже, і наш “Шум”, імовірно, був колись не чим іншим, як теж заворожуванням, але не колосся, якого на початку весни ще немає, а шуму
зеленої весни: листя на деревах, трав на луках, зелених врун на полях...
Про веснянку “Зелений Шум” М. Грушевський писав, що вона відома
тільки в незначних залишках, “і не знати, чи вдасться знайти по ній щось
більше. Ми можемо тільки інтуїтивно в самих сих виразах відчувати багатство сього мотиву розбудженого космічного руху, шуму зеленої весни:
Ой, нумо, нумо,
В зеленого Шума –
А в нашого Шума
Зеленая шуба.
А Шум ходить по діброві..
Потім ідуть уже жартівливі, пародійні рими. Очевидно, колись на
сміх подочіплювані до заспіву сього хороводу, вони потім витиснули з
уживання первісний текст, коли хоровід зійшов на просту забаву”.
В усіх європейських народів ластівка – це символ весни, що на своїх
крилах приносить теплі соняшні дні. У Греції діти вже понад тисячу років кожної весни співають пісню про ластівку. 2) В нашому українському
фольклорі теж є пісня про ластівку, що прилітає і будить господаря:
Ой, ластівонька та прилітає,
Господаренька та й пробуджає:
Ой, устань, устань, господареньку,
Побуди свою всю челядоньку.

! 50 !N

“Ярило”
В сусідній з нами Білорусі, де збереглося багато стародавніх звича-

їв, була (а, можливо, існує ще й досі) традиційна забава дівчат “Ярило”.
Забава відбувалася так: одну з дівчат, звичайно найкращу, іменували
Ярилом, її одягали в білу кирею (а як не було, то обгортали білим покривалом), на голову клали вінок з весняних квітів і садовили на білого
коня, що був припнутий до стовпа десь у полі або на вигоні, де земля вже
протряхла.
І ось навколо Ярила на білому коні дівчата водили хороводи і співали
веснянки, в яких вихваляли цього Ярила і те, що він ходить по полях і
...гдзє жъ йонъ нагою,
Тамь жито копою,
А гдзє жь йонъ ни зырне,
Тамъ колосъ зацьвице...
Ярилові, як бачимо, дається білий кінь, а це звичайний атрибут Бога
Сонця. А що забава на його честь відбувається на початку весни, перед
першими яровими посівами – саме тоді, як ми святкуємо Благовіщення,
то це дає нам підставу висловити припущення, що з приходом християнства архангел Гавриїл замінив стародавнього Ярила.
У мітології балтійських слов’ян був колись Яровіт, який мав своїм
завданням – як і білоруський Ярило – навесні оживляти природу, бути
плододавцем та володіти сонцем. Але, крім цих обов’язків, Яровіт був ще
й вояком, щось на зразок грецького Ареса або римського Марса.
Наш Благовісник теж, як бачимо з легенд, не тільки відмикає небо,
щоб дощ землю змочив, не тільки вимагає для себе молитви, бо інакше
сонце не зійде, – він ще й воює з нечистою силою: пускає стріли в чорта,
палить з козацької гармати і взагалі дуже нагадує вояка.
Що ж до “білоруського Ярила”, то він зовсім не належить тільки білорусам, бо походить він і з наших країв, з України-Русі, він – киянин.
На це маємо такі докази. Літописець Нестор (XI століття) поруч з Перуном, Хорсом, Дажбогом і Стрибогом назвав ще й Симарьгла. Ім’я це довгий час було загадкою для дослідників слов’янської мітології. Пізніше
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звернули увагу на те, що Христолюбець у своєму “Слові”, повторюючи за
Нестором імена поганських богів, ім’я Симарьгла розділив і записав так:
“Вірують в перуна... і в сима, і ве рьгла” (за списком XIV стол.). З цього
приводу Александер Фамінцин пише таке:
“Вважаю, що найправильнішим з усіх читань цього загадкового імени
буде Сима Ерыла (або Сема Ерыла). Замінивши ь г літерою ы – а така заміна, при переписуванні, літери ы двома літерами ь г, очевидно, дуже легко могла трапитись, – ми одержимо Сима Ерыла (або Сема Ерыла), тобто
знахідний відмінок від Симъ (або Семъ) Ерылъ або Ерыла”. І дійсно, ім’я
Ерило, Еріло, Ярило, Яріло ще й досі живе в устах усіх східнослов’янських
народів: назва урочища “Ярилове поле”, народна забава “Ярило”...
Що ж до слова “Симъ” (або Семь), то його пояснюють сабінським (староіталійський народ, сусіди латинців) “Semo”, що значить геній або півбог.
Збереглася стародавня легенда, імовірно, київського походження. У
цій легенді говориться, що Великий Грім прокидається навесні від довгого сну, сідає верхи на чорні хмари, як на коня, і, їдучи над землею, б’є її
золотою різкою-блискавицею.
Земля прокидається, одягається в розкішну сукню з квітів і зелені –
все навколо оживає: ліси, поля, діброви... І почав тоді Ярило по ночах
ходити. Де він ступить ногою – ярина виросте, як подивиться на поле –
квіти зацвітуть, гляне в ліс – пташки защебечуть, а у воду гляне – риба
стрепенеться. І ходить Ярило по темних лісах, селах, хуторах і на кого
гляне, у того серце коханням спалахне. Торкнеться у сні молодого хлопця – кров закипить, дівчину зачепить – як іскра, спалахне. І виходять дів
чата й хлопці надвечір на Ярилове поле хороводи водить та пісень співати. Не зчуються, не зоглядяться, як і ніч пройде, як зорі погаснуть, як
місяць сховається і на травах засяють сльозинки роси...
Білоруси уявляють собі Ярила молодим гарним парубком, який їздить верхи на білому коні, в білій киреї, з вінком квітів на голові. У правій руці він тримає людську голову, а в лівій – сніп житніх колосків.
Наш Ярило ходить пішки в білій киреї з вінком маків і хмелю на
голові. В правій руці він носить серп, а в лівій – сніп жита, пшениці та
всякої пашниці.
Ранньої весни прихід Ярила відзначається хороводами та піснями, а
на початку літа, під час заговін на Петрівку, буде похорон Ярила – весела
забава молодиць, куди дівчат і хлопців не допускають.
Отже, Ярило або Яр-хміль (так він іноді називається в легендах) –
це чоловічий образ весни, ніби пара дівчині-весні. Поетична уява наших
предків не допускала самотності навесні, бо ж у такий веселий час все
повинно бути в парі.
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Ляля, Лада й Ладо
За стрим стилем 22 квітня, 5 травня за новим, напередодні Юріє-

вого дня, святкується Ляля. Для цього хороводи звичайно збираються о
третій годині пополудні на чистому лузі. Вибравши найкращу з дівчат,
хоровідниці перев’язують їй шию, груди, руки й ноги різним зіллям, а
на голову кладуть вінок із свіжих квітів. У такому вбранні садовлять дівчину на дерновій лавці, на яку ставлять також глечик з молоком, сир,
масло та інший почастунок, кладуть кілька вінків із свіжої зелені; дівчата
танцюють навколо Лялі і співають пісні. Коли пісні закінчаться, Ляля
роздає своїм товаришкам сир, масло та все, що біля неї покладено; потім
кидає їм вінки, дівчата намагаються їх схопити на льоту. Вінки ці дівчата
зберігають до наступної весни”.
В селі Забужжя на Волині Ляля (у них Леля) “справляється” трохи інакше, тут дівчата теж вибирають з-поміж себе найкращу і вбирають
її Лелею, вони плетуть вінки з лісових або польових квітів; руки, ноги і
ввесь стан дівчини квітчають дрібними гілячками з липи чи дуба, але так,
щоб уся вона була вкрита зеленим листям, з ніг до голови, щоб виглядала
як лісова мавка.
Так убрана Леля сідає на пеньок або на спилене дерево, якщо це в
лісі; на горбок чи на якусь дернину, якщо це на лузі або в полі. Поруч із
Лелею дівчата кладуть почастунок: дзбанок молока, грудку масла, шматок сиру та червоні крашанки, а також вінки зі свіжих квітів. Вінків має
бути стільки, скільки дівчат бере участь у цій грі.
Коли вже все готово, дівчата беруться за руки і водять хороводи навколо Лелі, співаючи веснянки, де найбільше згадується про милого та
про весілля.
Коли хороводи закінчаться, дівчата по черзі підходять до Лелі, а та
кожній з них кладе на голову вінок і промовляє:
Будь щаслива і гожа як сонце;
весела, як весна;
робоча, як бджола;
багата, як земля!

! 53 !N

Кожна з дівчат, одержавши свій вінок, відколупує крихітку масла,
сиру – все це кладе собі в рот і запиває молоком; бере й червону крашанку. Отак “причастившись”, дівчина вклоняється Лелі і відходить, а на її
місце приходить друга, третя і т. д., аж поки всі дівчата матимуть на головах свої вінки.
Вінок від Лелі кожна дівчина зберігає до наступної весни, а те гілля
чи листя, що ним була уквітчана Леля, дівчата несуть до річки і пускають
на воду.
Іноді дівчат застає ніч, тоді вони розкладають вогнище і при його
світлі продовжують гру. Можна собі уявити, що це справді чарівне, майже містичне видовище: спокійний ліс, замріяні дерева, палаюче вогнище,
миготливі тіні дівчат у коловому танці, білі сорочки, вінки на дівочих голівках, – усе це мусить бути таке гарне, що жодні чужинські маскаради не
годяться і в порівняння з цією чарівною грою наших українських дівчат.
Обидва варіянти цієї гри, – і Ляля, і Леля, – походять з Волині, здається, що тільки в тій частині України ще зберігається ця стародавня і
така цікава гра.
Інокентій Гізель у своєму “Синопсисі...” пише таке: “... Такожде й матерь Лелеву й Полелеву Ладу поюще: Ладо, Ладо...”
Отже, виходить, що Леля (ймовірно вона ж і Ляля) – це дочка Лади,
старослов’янської “Венери”. Тепер зрозуміло, чому роль Лелі, або Лялі,
повинна виконувати найкраща з дівчат, бо дочка богині краси.
Стає зрозумілим і зміст цієї гри, яку виконують дівчата напередодні
дня св. Юрія, – гри з вінками свіжої зелені, з “причащанням”, з висловами побажань: це не що інше, як заворожування дівочої краси.
В Україні ще й донині існує прислів’я: “Гарна, як Ляля” – іноді “Лялька”; у білорусів: “Пригожа, як Ляля”.
Під словом “ляля” або “лялька” часто розуміють іграшку, якою бавляться діти; але ж ляльки у наших селянських дітей, де найбільше поширене це прислів’я, робляться з ганчірок або з качана кукурудзи і не
такі аж привабливі, щоб з ними можна було порівнювати аж красу наших
дівчат. Це, без сумніву, Ляля з великої літери.
Що ж до ім’я Леля, то воно зустрічається часто, але важко визначити, якої воно статі: чоловічої чи жіночої?
Ці два близнюки були особливо шановані лігійцями (старогерманський народ з родини свевів, жив до ІІІ ст. н. е.); там, за свідченням Таціта
(найвеличніший римський історик ІІ ст. н. е.), жрець, приносячи їм жертву, одягався одночасно і в чоловічу, і в жіночу одіж. У народних традиційних забавах подібне явище зустрічається часто; у нас, наприклад, так
одягається “Маланка” на Щедрий Вечір.

! 54 !N

Крім того, двостатеві мітичні істоти відомі і в інших мітологіях. Так,
індійці уявляють собі уособлений всесвіт в образі двостатевого бога; щось
подібне мають єгиптяни. Шамани всіх народів одягають жіночо-чоловічий одяг.
За Костомаровим, ця двостатева мітична істота уособлювала собою
природу первісну, таку, яка ще не виявлялася у протилежностях, природу
остаточну й абсолютну...
Та це трапилося не тільки з “дітьми”, а й з “батьками”, бо що таке Лад
і Лада?
Ми знаємо, що в старих пам’ятках поетичної творчості (і народньої, й
ненародньої) Лад і Лада визначали чоловіка й жінку або коханого і кохану,
але як воно було в слов’янській мітології: чи це було два божества, чи одно?!
Польський історик Стрейковський свідчить, що “Дідис Ладо” (Dzidzis Lado) – це був великий бог, якому приносили в жертву білого півня.
Час шанування Дідис Лада тривав від 25-го травня до 25-го червня; в цей
час чоловіки зазвичай збиралися в корчмах, а дівчата й молодиці десь
на лузі чи на вулиці. Там вони влаштовували танці й, узявшись за руки
та ставши в коло, жалібно приспівували: “Lado, Lado, Lado Didis musu
Dewie” (Ладо, Ладо, Ладо, великий наш боже!). “Це і тепер ще виконується в Литві, в Лапляндії та на Русі”, додає той самий автор.
В чеській мові “Лада” ще й тепер значить – красуня, а в нашій мові
прикметник “ладна” – значить гарна, як ось:
Прибігаю до криниці, –
Беруть воду молодиці –
Беруть воду, дають пити;
Не жаль ладну зачепити!
Або:
“Най він любить... котра йому ладна!”
А звідси “Лада” – це кохана дівчина або дружина. Так, у лемківському весільному обряді свашки співають:
Ні Лади, ні перини, Ні найменшої дитини.
У Терещенка записаний весняний хоровод, де є такі слова:
Я ищу себе Ладу милую, Ладу милую – жену верную!
В іншій хороводній грі:
Ой дід мій, репей, Ой, Лада молода!
На закінчення згадаємо, що чимало існує й географічних назв, що
пов’язані з ім’ям Лади або Ладо. Так, на Холмщині є місто Більгорай, що
стоїть на річці Лада – притоці Танви. На Київщині є містечко Ладижинка, а на Вінниччині – Уладівка, і Ладижин. Подібні географічні назви є й
на інших слов’янських землях.
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“Перегони”
на цукрових буряках
Серед стародавніх хліборобських звичаїв України є вже чимало й

таких, які поволі відмирають, забуваються й живуть лише в спогадах старих людей. До таких призабутих уже звичаїв належить і “перегоня” на
цукрових буряках.
Буряк звичайний (Beta vulgaris L.) у дикому стані росте на побережжях Середземного, Чорного та Каспійського морів, а також у Середній
Азії, Індії та Китаї. Як овочево-листова та лікарська рослина, цей її вид
був відомий стародавнім асирійцям та вавилонцям ще задовго до народження Христа. Але буряк почав культивуватися значно пізніше; у всякому разі його вже добре знали в стародавній Київській Русі-Україні, бо
в літературних джерелах X–XI століть про буряк уже згадується як про
культурну рослину. Ось чому, коли на початку XIX століття була введена
цукрова форма буряка (B. vulgaris f. sacharifera), то для наших селян це
вже була добре відома рослина і вони знали, як треба з нею поводитися та
як її обробляти. Дуже ймовірно, що вже тоді існували народні звичаї, що
були пов’язані з культивуванням цієї рослини.
У всякому разі, на Київщині, де буряк був відомий уже давно, існував звичай водити “перегоню” на плантаціях цукрових буряків.
В селі Росаві на Київщині Павлина Ляшенко, 65-літня селянка, розповідала Олені Курило про “перегоню” таке:
“... Коли буряки поллють, то по роботі всі гуртом, дівчата й хлопці,
водять “перегоню”: дівчину всю до ніг обмотують червоними поясами,
що їх із себе знімають, залишаючи тільки місце для очей... Руки дівчина
підносить над головою й долонями їх складає; руки теж обмотують червоним поясом і між долоні вставляють квітку. А шию обв’язують білою
хусткою, щоб знати, де голова. На таку дівчину кажуть “перегоня”. Вона
йде попереду й усе кланяється. Коло неї йде парубок, що зветься “козаком”. “Козак” навхрест обв’язаний теж червоними поясами, – то наче
її, “перегоні”, муж. За “перегонею” йдуть дівчата й парубки, всі гуртом,
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співають, танцюють, музика грає. “Перегоня” все їм кланяється, просить
співати й танцювати. Якщо “перегоня” – дівка висока, то вона пішки йде,
а як невеличка на зріст, то вона стає на плечах в одного невисокого парубка, а з двох боків її піддержують двоє парубків, щоб не впала, – на тих
парубків кажуть – підпірки. Так “перегоню” несуть у двір до пана, там
вона панові кланяється. Пан їм платить за роботу, а тоді вони розходяться. “Перегонь” може бути кілька”.
У тому ж селі, Росаві, дід Віталій Кравченко інакше розповідав про
“перегоню”; він казав, що дівчину обмотують, бувало, всю поясами, а голову обмотують стрічкою чи хусткою, так, що пізнати дівчини не можна:
видно тільки очі, ніс і рот. На голові вона має вінок із стрічок і польових
квітів; за вінок застромляють дві, обмотані хусточками, ложки, – це наче
роги, а вся дівчина на козу схожа. Далі вибирають двох охочих хлопців;
вони стають поруч тієї дівчини-“перегоні”, пригинаються до неї й “перегоня” стає одному з парубків на праве плече одною ногою, а другою ногою другому парубкові на ліве плече. Парубки держать сапильна, і вона
тримається за ті сапильна руками. Позаду “перегоні” скрипач грає, а далі
всуміж ідуть дівчата й хлопці, придержуючись рядків буряка, бо ж це все
відбувається на плянтації. А далі йдуть таким самим порядком до панського двору. Там стають півколом, а “перегоня” й скрипач посередині.
Спочатку всі танцюють під музику, а всередині півкола – “перегоня”, стоячи на плечах у парубків, “чудує” (робить різні чудні рухи). При кінці й
вона злазить із плечей та йде до пана. Пан їй дає гроші в руку. Потім вона,
як і всі інші, танцює; натанцювавшись, усі розходяться.
Це оповідання діда Віталія Олена Курило записала в 1922 році
В селі Семигорах, теж на Київщині, баба Степанида Олихвиренко
ще інакше розповідала за “перегоню” (вона каже “перогеня”). Дівчину
обмотують червоними поясами, не залишаючи місця для очей і рота, але
вона все одно бачить, бо пояси в’язані, дірчасті. “Перегоня”, хоч би й була
високого росту, стоїть на плечах у двох парубків, і щоб вона не впала, двоє
хлопців несуть попереду граблі, що за них вона держиться, маючи не обмотані поясами вільні руки. Вона у вінку. За словами баби Степаниди,
“перегоню” водили тільки там, де були фільварки, як-от у селі Миронівці, а в самих Семигорах “перегоню” не водили.
У селі ж Миронівці на Канівщині дід Рахолом Чемерес, 76 літ, казав,
що “перегоні” давали в руки ложки, і вона ними, йдучи у двір до пана,
клацала. Той дід запевняв, що “перегоню” водили й у свята, на Тройцю,
на Спаса; його ж дружина, баба Чемериска, заперечувала це й казала, що
“перегоню” водили тільки на буряках.

! 57 !N

18-літня молодиця з Черкащини, що випадково була в Миронівці,
розказувала, що й у селі Сумках на Черкащині 10–12 років тому було
щось подібне на “перегоню”, як обжинки справляли. Назви того звичаю
вона не пам’ятала. По жнивах вибирають дівчину; вона стає й руки над
головою знімає, сплівши їх пальцями. Всю дівчину обвивають рядном,
а руки, де вони пальцями сплетені, обв’язують хусточкою, – це наче голівка. Де пояс, там дівчину перев’язують перевеслом. Руками дівка “чудує” – робить різні рухи, то згинаючи їх, то випростовуючи наперед, то
здіймаючи їх над головою, – для глядача це рух голівки. Дівка йде по
землі; поруч неї йде той, що несе вінок із пшениці. Так вони всі гуртом
ідуть до панського двору.
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Зелені Святки
Тиждень перед Трійцею тепер називається “зеленим”, “клечаль-

ним” або “русальним”, а три останні дні цього тижня і три перші дні троїцького тижня називаються “Зеленими Святами”.
В час Зелених Свят цвіте жито й, за народним віруванням, прокидаються мерці, виходять з води русалки. Люди квітчають свої житла клечанням і встеляють пахучими травами; дівчата завивають вінки.
Під час Зелених свят (Трійці) в кінці травня – на початку червня виконувалися русальні пісні. Як уже зазначено вище, наші предки вірили
в русалок, або мавок (нявок), тобто істот або духів, які поселялися серед
рослин у лісах, полях, водах. Русалками ставали дівчата-утоплениці або
ті, що померли наглою смертю, чи неназвані діти. Вважалося, що ці істоти
можуть як сприяти, так і шкодити людям. Тому для них треба було мати
обереги – полин або любисток, подекуди – м’яту, лепеху, часник тощо. Не
можна було в ці дні ходити в жито, купатися в річці, щоб русалки не залоскотали. Слово “оберег” означає те, що треба було мати “о березі” (при
березі), звідси – оберігати. Пахучі трави – це жертви берегиням.
Звичай вносити до хати зілля на Трійцю означав запросини русалок,
бо вони живуть у травах і квітах. Це був своєрідний обряд вшанування
русалок як своїх прародичів. У перший день Трійці русалок “виводили
із села”. Дівчата в полі готували обід – поминальну тризну, заквітчували
себе вінками. Після “русалій” дівчата кидали свої віночки на город, вірячи в їхній магічний вплив на врожай.
Другим лейтмотивом русальних пісень є прохання русалок, щоб дівчата дали їм сорочки, а жінки – намітки:
Сиділа русалка на білій березі,
Просила русалка в дівочок сорочки: –
Дівочки-сестрички,
Дайте мені сорочки,
Хоч не біленької,
Але тоненької...
Тому жінки чи дівчата в ці дні вивішували в лісі, в гаю на деревах
шматки полотна як своєрідне жертвоприношення русалкам.
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Отже, русалії – це звичай поминання предків. У час, коли половіли
жита, люди боялися, щоб із цвітом не сталося чогось лихого. Тому й зверталися до предків.
У деяких місцевостях України дівчата ходять по селах з вінками на
голові. Вінки в’ють з конвалії, незабудок, васильків, чебрецю, вплітають
і полин. Ставлять стіл під березою, а на стіл – випивку і закуску. Серед
закуски завжди є смажена яєшня.
По деяких селах, переважно в східніх районах України, довго зберігався звичай завивати березку. Найповніший запис цього звичаю ми знаходимо у Терещенка з села Березівки на Саратовщині. В четвер із самого
ранку дівчата печуть пироги, різні солодощі, готують яєшню, в полудень
починається головна дія. Подвір’я, куди дівчата зійшлися, чисто виметене. Посеред двору стоїть зрубана молода деревина, а під нею – горщик із
водою. Дівчата ходять по дворі або сидять на лавах, на призьбі... Кілька
хлопчаків тримають у руках заготовлену їжу, а інші – відра з пивом на
палицях. Одна з дівчат відділяється від гурту, підходить до дерева й перекидає горщик з водою, а потім бере дерево в руки й заспівує пісню... З
її голосом з’єднуються голоси інших. Ворота відчиняються, і весь гурт,
оточивши дівчину з деревом, рухається по вулиці в напрямку до лісу. В
лісі розстеляють обрус, ставлять їжу і питво. Сідають навколо й починають їсти й пити. По закінченні пиру дівчата розсипаються по лісі й вибирають одну з березок для завивання на ній вінків. Якщо дівчат багато, то
вибирають кілька березок такої величини, щоб можна було дістати гілля,
стоячи під деревом. Розділившись по двоє, кожна пара з гілля берези в’є
собі один вінок, не відриваючи гілок від дерева. Як вінок уже готовий,
кожна пара кумується: одна одній через вінок дає жовту крашанку. Обмінявшись крашанками, цілуються крізь вінок. Після цього приступають
до вибору старшої куми: скручують свої хустки, кидають їх вгору, і чия
хустка підлетить вище, та з дівчат і буде старшою кумою.
Після завивання вінків дівчата повертаються в село. В неділю, в день
Трійці, дівчата йдуть у той самий ліс, де завивали вінки, щоб знову розвивати їх. Кожна пара оглядає свій вінок: чи ще свіжий, чи вже зів’яв? По
цьому судять про своє щастя чи нещастя. Про це співається і в пісні:
Пусти мене, мати,
У гай погуляти,
До білої березоньки,
Про щастя спитати...”
На Харківщині та на Полтавщині в Зелений тиждень дівчата водили
колись “тополю”; для цього вони збиралися до гурту, вибирали з-поміж
себе найвищу на зріст дівчину, яка й повинна була зображати “тополю”.
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Дівчина піднімала руки догори, з’єднувала їх над головою; на руки їй надівали намисто, стрічки, барвисті хустки, – все це так було рясно поначіплювано, що з-під тих оздоб голови майже не було видно. Груди і стан
теж оздоблювалися різнобарвними хустками. Та не завжди “тополя” мала
зв’язані руки й не завжди піднімала їх догори над головою; частіше біля
пліч прикріпляли дві палички, а над головою їх зв’язували під гострим
кутом, і вже на ці палички чіпляли барвисті оздоби.
Вбравши так “тополю”, дівчата водили її не тільки по селу, а й по полях,
де в той час колосяться жита. Зустрівши людей, “тополя” їм низько вклонялася, а господарі частували дівчат і давали подарунки “тополі на стрічки”.
В Білорусі на другий день Зеленого тижня в березових гаях дівчата
в’ють вінки, а потім їх розвішують по деревах, співаючи:
Русалочки, земляночки
На дуб лєзлі, кору гризлі,
Звалилися, забилися, –
Тройця!
Завивши вінки, дівчата стрибають під деревом і, б’ючи в долоні, співають:
Ми вінки завивалі,
Ми горєлочку попівалі
І яічніцу поєдалі...
На ознаку дружби обмінюються перснями. Потім старша з дівчат
сідає на землю, її накривають хусткою і ніби припинають до забитого в
землю кілка. Вона робить вигляд, що заснула. В цей час дівчата, взявшись за руки, танцюють навколо “сплячої русалки”; раптом “русалка”
прокидається, підстрибує високо вгору й скаче в танці, б’ючи дівчат по
руках. Піднімається сміх, жарти, а потім починається частування вином.
Частування супроводжується музикою.
У неділю, в день Тройці, дівчата ворожать про довговічність батьків,
сестер, братів і наречених. Ворожіння відбувається при розвиванні вінків: чий вінок ще не засох, тому довго жити. Отже, вінки були сплетені на
батька, матір, сестру, брата й нареченого. Зів’ялі вінки кидають у воду: як
попливе – щастя, а як потоне – біда!
Подібний звичай є тепер, чи був ще донедавна, і в інших європейських народів. Так, у хорватів і словенців у день весняного Юрія водять
із собою хлопця, що з ніг до голови покритий зеленим гіллям. Водять
таку заквітчану постать теж естонці, вони називають його “Мауо”, німці
– “Fustige mai”, а чехи –“Зеленого Юра”.
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Проводи русалок
Після Русального (Зеленого) тижня, у понеділок, відбувався обряд

проводів русалок. У цьому святі брали участь і чоловіки, й жінки. Жінки
прикрашали себе квітами, гілками дерев, різними травами. Вони ходили
серед лісів, полів і співали пісень: “Проведу русалочок до бору, сама вернуся додому...”. Русальні обряди, як і пісні та хороводи, приурочені до цього свята, належать до найстаріших, найархаїчніших календарних обрядів.
Із прийняттям християнства Зелені Свята було названо Свято Трійці, а пісні перейменовано на троїцькі пісні.
До давніх звичаїв належать процесійні обходи поля, які відбувалися
на межі весняно-літньої обрядовості. Цей обряд мав назву “Ходіння на
жита”, найпоширенішим він був на Лемківщині та Бойківщині й пов’язаний з мотивами охорони врожаю. Пісні, які співали при цьому обряді, своїм характером близькі до колядок, називаються царинними. (Царина – засіяне й огороджене поле). Ці пісні співали діти, молодь, чоловіки й жінки.
Детальний опис цього давнього обряду подає Степан Килимник,
який записав його з вуст старого священика о. Віктора Мельника з Волині. Цей цінний документ зберіг історичні свідчення обряду “на жита”
кінця XIX ст.
“Перед сходом сонця вирушав величезний похід-шестя всього населення села (поселення) на ниви “серед жита” з тим, щоб перші проміння
сонця зустріти вже на нивах. У цьому поході брали участь і діти – хлопчики й дівчатка, і молодь – хлопці і дівчата, і господині і господарі... Усі
святочно одягнені: хлопчики й дівчатка у вінках на голові з живих польових квітів; дорослі дівчата також у вінках з барвінку з додатком польових квітів та колосся; хлопці в гірляндах через плече з житнього колосся – молодого й зрілого минулорічного; жінки та чоловіки переодягнені
та замасковані. Чоловіки з бубнами, сопілками, цимбалами тощо; жінки
майже всі заквітчані польовими квітами. В окремих місцевостях під час
цього шестя брали й козу, прибрану в зелень-квіти та колосся.
Попереду шестя йшли хлопчики та дівчатка, передні безперестанку
били в калатала, а пізніше ще й дзвонили у дзвіночки. Під час вступу
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“на ниви” діти й дорослі здіймали неймовірний галас: діти калатали та
дзвонили, музиканти грали, дівчата й хлопці співали – це знаменувало
“вигнання злих сил із житів”... Цей гук продовжувався до появи перших
сонячних променів...
Лише блиснуть перші промені сонця, як гамір утихає, всі вмить стають навколішки й з простягнутими руками до сонця могутньо співають:
... Вийди-виглянь, сонечко, усміхнись!
Наше зело-житечко, колосись!
Виглянь-виглянь, сонечко, усміхнись!
Наливайся, житечко, колосись!
Шестя поволеньки посувалося серед житів. Усі учасники співали
магічних пісень. Дівчата по черзі з хлопцями співали і веселих веснянок,
і русальних, і петрівчаних. Періодично співали й діти, що йшли попереду, потім співали чоловіки та жінки, грали на “дудах”, сопілках та цимбалах... Під час походу молоді, вже одружені чоловіки та жінки, зокрема
переодягнені та замасковані – танцювали, скакали, жартували, оббігали
межами та суловками поля, одне одного ловлячи... Такі грища проводили
лише чоловіки та жінки, а молодь лише співала.
Старший шестя (певно в давнину старійшина роду) кропив жита
“благовіщенською” та “юр’ївською” водою, а одна з господинь злегка кропила по межах молоком.
За шестям сунулись вози з їжею та іншим. Так поволеньки обходив
цей феєричний похід “жита”. Серед дня зупинявся, коли бували серед нив
лужки-бережки, поблизу польової криниці – увесь похід; старший розпалював вогонь, а господині гріли вже готову, зварену дома їжу. Коли не було
“лужка” – шестя зупинялося на суловках, розташовувалось по межах.
Спочатку годували дітей, а потім проходив загальний вибуялий
“пир”. Люди розташовувались і в загальному гурті й окремими групками
на межах”.
Обряд “на жита”, як видно з наведеного документа, наші пращури
справляли урочисто й святково. Своїми мотивами він присвячений поминанню душ предків. Частуючи русалок, мавок, люди задобрювали їх,
аби вони сприяли доброму врожаю. Вершинним мотивом була хвала
Сонцю, Дощу, яку співали діти: “Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику”.
Із прийняттям християнства обряд “на жита” трансформувався
в церковні хресні ходи на поля. Але суть його залишалася первинна –
закликання природних сил на допомогу людині в плеканні врожаю. І
ось – вершина літа, ознаменована сонцестоянням та купальськими молодіжними забавами, що їх справляють у буянні природи з очисними
вогнями-ватрами.
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В сусідній із нами Білорусі, в Могилівському повіті, обряд проводів
русалок зберігся повніше; там на перший день Петрівки, надвечір, дівчата плетуть собі вінки і вибирають з-поміж себе русалкою найкращу, високу дівчину, її вбирають квітами й стрічками. Вечором, коли вже зійде
місяць, дівчата в білих сорочках і намисті, з розплетеними косами і вінками на голові, беруться за руки й довгим ключем ідуть за село на поля.
Попереду йде русалка. Дівочий ключ рухається так, як у хороводі: перша
пара піднімає руки і робить ворота, під якими, схилившись, проходить
увесь ключ. Вся ця процесія супроводжується русалчиними піснями, в
яких співається про те, що русалки просять у дівчат сорочки, а в жінок –
намітки.
Прийшовши в поле, дівчата розкладають вогнище і стрибають через
нього, як на Івана Купала. До дівчат приєднуються й хлопці. В кінці забави дівчата спритно й несподівано кидають свої вінки на хлопців, а самі
розбігаються. В цей час русалка намагається когось із дівчат спіймати.
Якщо зловить, то полоскоче й пустить, а потім і сама повертається додому в село.
Буває й так, що русалку не вибирають з-поміж дівчат, а роблять її з
соломи. Солом’яне опудало одягають в жіночу сорочку й гуртом несуть у
поле, на жита. Там, в житі, з опудала стягають сорочку, розривають його
на шматки, а солому розсівають по полі.
Як бачимо, скрізь і у всіх випадках проводи русалок відбуваються в
полі, на житах. Тут, очевидно, неважко догадатися, що колись це робилося для того, щоб накликати ліпший врожай збіжжя на полях, але пізніше
та головна мета обряду забулася; проводи русалок, якщо вони ще десь
відбуваються, є не що інше, як гарна і весела забава дівчат.
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День Купала
Івана Купала – це день літнього сонцевороту, що тепер сходиться

з християнським святом Різдва Святого Пророка Предтечі і Хрестителя
Господнього Івана, 24-го червня за старим календарем, або 7-го липня –
за новим. Це рівно, день у день через півроку після Різдва. Саме ніч на
передодні цього свята найкоротша, і найдовший день.
Як народне свято, день Івана Купала відбувається з багатьма своєрідними обрядами та піснями.
У старих писаних джерелах Купало характеризується як поганський бог земних плодів, якому приносили в жертву хліб – головний
плід землі. Так, у Густинському літописі записано таке: “Купало, якоже
мню, бяше богъ обилія, якоже у еллинъ Цересъ, ему-же безумныи за
обиліе благодареніе приношаху въ то время, егда имяше настати жатва.
Сему Купалу-бесу еще й доныне по некоих странахь безумныи память
совершають, наченше іюня 23 дня, въ навечеріе Рождества Іоанна Предтечи, даже до жатвы й далей, сицевымъ образомъ: сь вечера собираются
простая чадь обоего полу й соплетають себе венцы изь ядомаго зелія
или коренія, й препоясавшеся быліемь возгнітають огнь; индеже поставляють зеленую ветвь, й емшеся за руце около, обращаются окрестъ
онаго огня, поюще свои писни, преплетающе Купаломъ; потомъ чрезъ
оный огонь прескакують”.
В “Житії Володимира” (ХVІ століття) свято Івана Купала описується так: “Въ вечеръ зобравши ся младенцы й панны плетуть собе венки изъ
зеля розного, которіе кладуть на голову й опоясуються имы; кладуть зась
огонь й берутся за руки й около огня оного скачутъ, спеваючи песни, въ
которыхъ часто споминають Купала, а потомъ презъ оный огонь прескакують, бесу оному Купале оферуючи сами себе, й иныхъ много вымысловъ бесовскихъ бридькихъ на той чась на оныхъ соборищахъ чинять”.
У ХVІІ столітті український історик Інокентій Гізель про Купала висловлювався так: “Идолъ Купало, его же бога плодовъ земных быти мняху и
ему прелестью бесовскою омраченіи благодареніе и жертву въ началі жнивъ
приношаху”.
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Польський ботанік Мартин, котрий описує добутки (так дівчата називають свято Івана Купала) в кінці ХVІ століття, каже, що дівчата в його
час приносили в жертву трави; плели вінки й ними вбирали себе. У цей
диявольський день, як він висловлюється, розводили вогонь, який добували через тертя дощок, щоб свято було справді диявольське, що в ньому
брали участь самі демони. Співали сатанинські пісні, і з ними стрибали
від радості дияволи, яким вони молилися і їх восхвалювали, а Бога забували. В день святого Івана нікого не було в церкві, бо всі проводили
собітки з бісами з усякими безчинствами. Жіноча стать до розпалювання
вогню ходила в поле шукати різних трав, і зібрані в цей день трави мали
чудесну силу. Найголовніші з них були: Іванів цвіт, лопух, богородська
трава і ведмеже вухо. Дівчата плели з них вінки, пускали на воду і ворожили по тому, як ті вінки пливли: чий тонув, та з дівчат не вийде заміж.
Інші, сплівши вінки з богородської трави, святили їх у церкві та зберігали
протягом усього року. Під час хвороби людей, чи тварин, напували хворих настоєм із зілля тих вінків. Цей запис Мартина кінчається словами:
“Такий звичай був і в Червоній Русі”, – в Галичині.
Купайло, за язичницькими віруваннями, – бог шлюбу і земних плодів. У цей день земля має найбільшу силу, яку віддає цілющим травам.
До схід сонця треба було збирати трави. Перед початком збирання приносили жертву землі – клали хліб-сіль або монету як плату за щедрість,
за цілюще зілля.
Купальське дійство складається з багатьох елементів: плетіння вінків, запалювання вогнища і стрибання через нього, прикрашання дерева
(Марени) і водіння хороводів навколо неї, запалювання колеса (як символа сонця) і спалювання Купайла (солом’яного опудала). Всі ці дійства
супроводжувалися піснями, веселим сміхом молоді, ворожінням на вінках, купанням, шлюбною ніччю. Ті прадавні пісні співають і в наш час,
хоча в них часто вже переплутана християнська символіка з рідновірською. Втім, залишились і такі, що зберегли природну чистоту.
У купальському обряді гармонійно поєднані дві світотворчі первини – Світло і Вода, і він супроводжується паруванням, пошлюбленням
зрілої молоді. Цей глибоко інтимний ритуал духовно-природного добору
знаменує купальський вінок – символ зрілості природи й дівочого єства.
Парний добір під заступництвом Купала завершується післяжнивними
весіллями – зародженням нових родин під заступництвом Рода й Рожаниць. Цей циклічний процес життєтворення в людському світі через самозародження родини у взаємній любові та в гармонії з природою – вияв
нескінченного всеєдиного процесу Світотворення.
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Отже, цілий комплекс купальського священнодійства слід сприймати як усенародний весільний обряд на честь космічно-земного шлюбу
Світла й Води. Ладовим духовно-енергетичним осередком цього обряду
є ритуальні співи й танки на честь Духа літнього Сонця Хорса – хороводи, як це відзначає М. Грушевський. Саме купальський хоровод позначається вегетаційним характером і сповнений високої енергетики, чого не
мають інші рокові обрядові дійства. Основними мотивами у купальських
піснях є славлення Природи, Сонця, Води, Вогню, а також теми кохання,
добирання пари, одруження та ін. У піснях основними образами є Купало і Марена, Мара та Кострубонько.
Пісні Купальського обряду співають громадою, гуртом. Очолював
обряд волхв, або жрець, який виголошував “магічну” частину обрядового
тексту, а інші повторювали незмінний приспів. За останні два сторіччя
цей обряд трансформувався наче в інтермедійну народну виставу, де звучить невелика кількість купальських пісень, а основу складають розважально-ігрові, ліричні пісні, які й не прив’язані до цього свята.
Різновидом купальських пісень є собіткові пісні, які поширені в Західній Україні, зокрема на Лемківщині.
З давніх-давен в Україні дівчата й хлопці виходять із села з радісними
співами, розкладають вогнища на горі або десь у лісі поблизу ріки, танцюють навколо того вогнища й стрибають через вогонь. Дівчата ще співають
ворожбицьких пісень і за різними прикметами примічають, чи здійсняться їх сердечні бажання. Ранком до сходу сонця вмиваються “іванівською”
росою на красу. В Карпатах дівчата оперізуються перевеслом з пахучих
трав, із тих самих трав плетуть вінки й кладуть собі на голови.

Купало і Марена
Головними атрибутами свята є Купало і Марена, що в різних місцевостях України готуються по-різному. Так, на Поділлі й Волині дівчата
роблять “Купало” з гілки верби; для цього вони беруть гілку, квітчають її
квітами й вінками, а потім ходять навколо такого “Купала” і співають пісень. Чоловіки й жінки теж сходяться на це видовище, але в співах вони
участи не беруть.
Хлопці кидають квіти на ті стежки, де ходять дівчата.
За якийсь час, коли вже дівчата “Купалом” натішаться, хлопці нападають на “Купала”, обривають з нього вінки й квіти, а саму гілку кидають
у воду. Розкладають вогнище, й коли воно розгориться, то стрибають через вогонь усі присутні: хлопці, дівчата, жінки й чоловіки.
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Молодиці приносять із собою вареники чи інший почастунок, а чоловіки й парубки – горілку; тут же, біля вогнища, частуються, а потім починають танцювати.
На Полтавщині ввечері, напередодні Івана Купала, збираються дівчата на умовлене місце з вінками на голові. Вінки плетуть із кануперу,
любистку, зірок, божого дерева, сокирок, барвінку, васильків, м’яти, рути,
резеди та інших пахучих трав.
Шапки й брилі хлопців теж уквітчані цими самими квітами, але квітчають не вони самі, а ті дівчата, з котрими вони любляться.
Зібравшись, дівчата беруться за руки і ходять навколо “Марени” –
гілки чорноклена або вишні, співаючи:
Ходили дівочки коло Мареночки,
Зелені два дубочки – парубочки,
Червона калинонька – то дівочки.
Як пішли дівчата в ліс по ягодочки,
Та й прийшлося їм три річки бристи,
Три річки бристи і Дунай плисти.
Усі дівки Дунай переплили,
Дівка Марина в Дунаї втопилась.
На дівці Маринці плахта-чорнитка.
Як дійшли слуги та до мачухи:
“Не жаль мені дівки Маринки,
А жаль мені плахти-чорнитки”.
Як пішли дівочки в ліс по ягодочки,
Та й пришилося їм три річки бристи,
Три річки бристи і Дунай плисти.
Усі дівки Дунай переплили,
Дівка Маринка в Дунаї втопилась,
На дівці Маринці плахта-шовківка.
Як дійшли слуги та до матіньки:
“Не жаль мені плахти-шовківки,
А жаль мені дівки Маринки!”
Зелені два дубочки – парубочки,
Червона калинонька – то дівочки “).
Переспівавши пісню, дівчата зупиняються. Одна з них бере солом’яне опудало, одягнене в жіночу сорочку, й ставить під дерево або поруч
із гілкою-“Мареною”; інші дівчата вбирають голову того опудала стрічками, а на шию чіпляють намисто – це “Купало”. Буває й так, що ставлять опудало з дерев’яними руками, на які чіпляють плетені вінки. Такого “Купала” обкладають купою соломи з кропивою і запалюють. Коли
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вогонь розгориться, хлопці й дівчата беруться за руки й перестрибують
через вогонь, а інші в цей час співають:
Ой, на горі, на горі,
Там горіли вогні.
То ж не вогні горять,
То дівоньки ходять,
Білу лозу ложать.
Коли б же я знала,
Хто на неї ляже,
Постелила б йому
Шипшину під боки,
Каміння в головки.
Коли б же я знала,
Хто на неї ляже,
Постелила б йому
Перину під боки,
Подушку в головки.
Часом дівчата застромляють у землю зрізане молоде деревце, оздоб
люють його квітами й вінками, а потім запалюють вогонь навколо того
деревця так, щоб вогонь його не пошкодив.
В інших селах, там же на Полтавщині, ввечері напередодні Івана Купала, дівчата роблять опудало з соломи й називають його “Мара”. Коло
тої Мари кладуть купу жалкої кропиви і перестрибують через неї босими ногами. Пізніше на ту кропиву кладуть солому й запалюють, а потім
стрибають через вогонь і дівчата, й хлопці. В кінці вечора, коли вже гра
кінчається, Мару несуть до річки й топлять у воді. Коли топлять Мару, то
дівчата здіймають з голови свої вінки й розвішують їх на деревах; буває й
так, що ті вінки дівчата несуть додому й вішають їх у хатах або в стайнях
як засіб охорони від нечистої сили для людей і для тварин.
Ще в інших селах під зрубаним деревцем, “Мареною”, замість солом’яного опудала садовлять дитя, котре вбирають квітами і вінками.
Отже, тут дитя грає роль Купала. Дівчата, взявшись за руки, ходять навколо “Марени” й “Купала”, співаючи:
Ой, Купалочка купалася,
Та на берегу сушилася,
Та й тому люди дивувалися.
Ой, не дивуйтеся сему, люди,
Бо я бачила дивнішеє:
Щука-риба красно ткала,
А рак на байрак цівки сучить,
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А муха-горюха діжу місить,
Комар пищить, воду носить.
Наспівавшись, дівчата йдуть до річки, купаються й там топлять у
воді “Марену”. Далі розкладають вогонь, тут же на березі, й, побравшись
за руки, дівчата й хлопці стрибають парами через вогонь. Якщо при стрибанні пара не розійдеться, то це знак, що вона одружиться. Веселі вигуки
й плескання в долоні супроводжують кожну пару, котра успішно перестрибне. Тут же біля вогню дівчата співають:
Ой, не стій, вербо, над водою,
Та не пускай зілля по Дунаю.
Ой, Дунай море розливає,
І день, і ніч прибуває,
У верби корінь підмиває,
А зверху вершок усихає,
З верби листя опадає.
Стань собі, вербо, на риночку,
У крищатому барвіночку,
В запашному васильочку.
За спостереженням Н. Петрова, в другій половині ХІХ-го століття
на Київщині, в день свята Івана Купала, ранком, ще до сходу сонця, дів
чата брали довгу тичку, насаджували на неї мітлу, вибігали на вулицю,
розмахували тою мітлою й співали насмішкуватих пісень на адресу хлопців. Як-ось:
Купала Івана,
Сучка в борщ упала.
Хлопці витягали,
Зуби поламали.
Дівчата граблями,
А хлопці зубами;
Дівчата палками,
А хлопці руками...
Хлопці, почувши глузливі вигуки дівчат, нападали на них, віднімали
тичку з мітлою, все це ламали на шматки й розкидали по вулиці. Часом
хлопці й самі брали тичку з мітлою і теж вигукували глузливі слова, але
вже на адресу дівчат.
По обіді дівчата, бувало, рвуть квіти й плетуть із них вінки, а потім
роблять із соломи опудало, насаджують на палицю і доручають чотирьом
дівчатам нести його на призначене місце; ті піднімають опудало на палиці й несуть, а решта дівчат, скільки б їх не було, стрибають навколо і
співають. Коли ж прийдуть на призначене місце, то вбивають палицю з
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опудалом у землю, але так, щоб саме опудало торкалося землі. Потім беруться за руки, ходять колом і співають купальські пісні. За якийсь час
з’являються хлопці, віднімають у дівчат те опудало, розривають його на
шматки й розкидають навколо, а якщо це коло річки, то кидають у воду.
Роблять Марену ще так: беруть вишневу гілляку з трьома сучками,
один із сучків – голова, а два інші – руки; увивають цю гілку вінками, квітами, намистом, стрічками, – роблять ніби опудало на людську подобу.
Потім одній з дівчат кладуть на голову вінок і доручають їй нести Марену
за село, на призначене місце, зазвичай десь на горбок. Дівчина несе Марену мовчки, а інші дівчата йдуть за нею й співають. Прийшовши на місце,
дівчата насипають купу жовтого піску, ставлять на пісок Марену, а самі,
взявшись за руки, водять навколо неї хоровод. За якийсь час з’являються хлопці, віднімають Марену, беруть її в своє коло й собі стрибають навколо неї й співають жартівливих пісень. Дівчата в цей час роблять нову
Марену, але й цю другу віднімають хлопці. Часом буває так, що дівчатам
доводиться робити кілька Марен протягом цього дня, але вони на хлопців не сердяться, мовляв, хлопці обманулися: забрали ту Марену, яка не
гарна, а ось тепер буде ліпша.
Коли вже починає вечоріти, дівчата збираються на заздалегідь умовлене місце і втикають у землю гільце, – невеличку сосну, вбрану різними польовими квітами. Потім, узявшись за руки, ходять навколо гільця,
співаючи. Переспівавши кілька пісень, дівчата беруть гільце, несуть його
врочисто до річки й кидають у воду.
Н. Петров пише, що в його час (1871 рік) старі баби розповідали, що
опудало Купала вбирали значно ліпше й сам обряд відбувався урочистіше. В той час Купала робили так: брали велику гілку будь-якого дерева,
натягали на неї всю жіночу одежу і ставили перед нею запалену свічку, а
потім, узявшись за руки, дівчата ходили навколо й співали:
Зійди, сонечко, на Івана,
Стогни, земля, під Купалом!
Ой, ти наше дитя,
Прийми нас під своє накриття!
Далі Н. Петров наводить ще таку купальську пісню:
Як пішла Ганна в Дунай по воду,
І ступила Ганна на хитку кладку, –
Ганна моя панна, ягода червона!
Кладка хитнулась,
Ганна втонула,
Як потопала, тричі зринала, –

! 73 !N

Ганна моя панна, ягода червона!
Ганнина мати громаду збирала,
Громаду збирала – усім заказала, –
Ганна моя панна, ягода червона!
Не беріть, люди, у Дунаї води,
У Дунаї вода – Ганнина сльоза, –
Ганна моя панна, ягода червона!
Не ловіть, люди, у Дунаї щуки,
У Дунаї щуки – Ганнині руки, –
Ганна моя панна, ягода червона!
Не ловіть, люди, у Дунаї сомів,
У Дунаї соми – Ганнині ноги, –
Ганна моя панна, ягода червона!
Не ломайте, люди, по луках калини,
По луках калина – Ганнина краса, –
Ганна моя панна, ягода червона!
Не рвіть, люди, по луках терену,
У лузі терен – Ганнині очі, –
Ганна моя панна, ягода червона!
Не косіть, люди, по луках трави,
По луках трава – Ганнина коса, –
Ганна моя панна, ягода червона!
П. В. Іванов, описуючи народні звичаї Куп’янського повіту на Слобожанщині, на самому початку ХХ століття, 1907-й рік, пише, що напередодні Різдва Івана Предтечі, вечором по заході сонця, коли вже стемніє, дівчата й хлопці збираються святкувати Івана Купала. Збираються
звичайно десь над річкою, подалі від будівель. На степових хуторах звичайно збираються десь на високому місці, на горбі. Зібравшись, хлопці й
дівчата розводять вогонь, здебільшого з соломи.
У самому місті Куп’янську та ще в деяких великих слободах вогню
не запалювали, а клали купи жалкої кропиви, або колючих будяків, чортополоху, і перестрибували через ті купи. Це здебільшого робили підлітки, – доросла молодь участі в цьому не брала.
У деяких слободах зберігся стародавній звичай купатися в ріках перед тим, як стрибати через вогонь. Скупавшись, дівчата кладуть собі на
голови вінки, сплетені з польових і городніх квітів: із сокирок, барвінку,
нагідок, дзендзіверу та дикої рожі. Хлопці рубають молоде деревце чорноклена. Дівчата надівають на чорноклен свої вінки й несуть його на заздалегідь вибране місце, де втикають у землю, а вінки знову кладуть собі
на голови. Це деревце називається “Купало”.
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Через вогонь, який тут розкладається, перестрибують звичайно парами: хлопець із дівчиною. Перед тим, як стрибати через вогонь, парубок
здіймає з голови дівчини вінок і кладе собі на голову, а на дівчину одягає свою шапку. Отак обмінявшись, беруться за руки й стрибають. Перестрибнувши, пара проходить навколо “Купала” й стає позаду інших учасників гри, розмінявшись шапкою і вінком.
У слободі Арапівка після того, як кожна пара перестрибне через вогонь три рази, хлопці вогнище гасять і всі учасники гри розходяться по
домах. Якщо ж стрибають через кропиву чи будяки, то цей бур’ян несуть
до річки й кидають у воду. Прийшовши додому з іванівського вогнища,
дівчата здіймають з голови свої вінки й одні кидають їх через голову на
дах хати, а інші зберігають на горищі, вірячи, що зілля, з якого сплетений вінок, має цілющу силу. Існує вірування, що, відходячи від “Купала”,
не можна оглядатися, щоб не догнала відьма, яка обов’язково є присутня
на купальському грищі: “Якщо бажаєте довідатися, котра з бабів на селі
відьма, то візьміть купальського попелу, зав’яжіть його у вузлик та йдіть
додому не оглядаючись. Другого дня відьма з’явиться до вас і попросить:
“віддай мені те, що в тебе є!”, розуміючи під тим “купальський попіл”, –
так радять знатоки.
Ранком, у самий день Івана Купала, в цій же слободі Арапівка, дівчата, одягнувши на голови купальські вінки, йдуть у ліс, рубають гілку
клену й несуть її в слободу. В слободі роблять ляльку з трави, надівають
на неї дитячу сорочку, намисто й прив’язують до гілки клена. І ось ця
лялька разом із гілкою називається “Марена”.
На чистій площі, зазвичай на вигоні, застромлюють гілку з Мареною
в землю, щоб стояла. Перед Мареною ставлять стіл, покривають його білою скатеркою. На стіл кладуть хліб із грудкою солі, потім усі беруться
за руки й ходять навколо столу і Марени, співаючи:
Три місяці ясних – три молодці красних.
Купало! Грало сонечко на Івана.
Три зіроньки ясних – три дівоньки красних.
Купало! Грало сонечко на Івана.
Первий місяць – молодий Іванко.
Купало! Грало сонечко на Івана.
Другий місяць – молодий Федірко.
Купало! Грало сонечко на Івана.
Третій місяць – молодий Федотко.
Купало! Грало сонечко на Івана.
Три зіроньки ясних – три дівоньки красних.
Купало! Грало сонечко на Івана.
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Перша зіронька – молода Катричка.
Купало! Грало сонечко на Івана.
Друга зірочка – молода Маричка.
Купало! Грало сонечко на Івана.
Третя зірочка – молода Галинка.
Купало! Грало сонечко на Івана.
А Іванко каже: Я Катрусю люблю,
я Катрусю люблю – черевички куплю!
Купало! Грало сонечко на Івана.
А Федірко каже: Я Марічку люблю,
я Марічку люблю – золотий перстень куплю!
Купало! Грало сонечко на Івана.
А Федотко каже: Я Галину люблю,
я Галинку люблю і за себе возьму.
Купало! Грало сонечко на Івана.
Далі співали ще таку пісню:
Ой, славний город Куп’янка,
А ще славніша Аралівка,
На чотири вулиці стояла:
Перва вулиця кропова,
Друга вулиця роменова,
Третя вулиця дубова,
А четверта вулиця калинова.
Що зелений кріп – мужички,
Біленький ромен – жіночки,
Зелені дубочки – парубочки,
Червоная калинонька – то дівочки!
Переспівавши ці пісні, дівчата беруть Марену й несуть її вулицями
через усе село до річки, співаючи тих самих пісень. Прийшовши до річки,
стають гуртом на березі, роздягають Марену й кидають її у воду разом із
гілкою, співаючи:
Потонула, Мареночка, потонула,
Наверх кісочки зринула...
В цей момент з’являються хлопці з горілкою і всі сідають тут же на
березі біля річки й починають пити горілку, закушуючи тим хлібом, що
лежав на столі перед Мареною.
Повернувшись додому, дівчата здіймають свої вінки й ховають їх до
наступного року, але якщо зайде потреба протягом року, то вживають ці
вінки як ліки.
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На хуторі Єгорівці солом’яну Марену садять на гілку чорноклена, а
часом і на патик будь-якого іншого дерева; носять навколо криниці, навколо ставка, співаючи купальських пісень, а потім несуть до річки і там
топлять у воді. Іноді роблять опудала з куска грубого дерева, обмотавши
його соломою. В цьому випадку до опудала прив’язують камінь, бо ж як
кинуть у воду, то Марена повинна втопитися, а не пливти зверху. Часом
ліплять опудало-ляльку з жовтої глини, обличчя намащують червоним, а
брови – сажею. Глиняну Марену теж кидають у воду.
У слободі Преображенській ляльку Марену виносять на вулицю й
ставлять на стілець, до цього ж стільця прив’язують невеличке вишневе
деревце. Поставивши Марену, дівчата співають:
А в бірку, в бірку,
Строїв Хведір комірку,
А до нього Маруся приходила,
Йому хорошенько говорила:
– Роби, роби, Хведірко, комірку,
Та проруби віконечко в причілку,
Щоб до мене соловейко прилітав,
Щоб він мені хорошенько заспівав
Та раненько розбуджав.
– Нащо ж тобі, Марусенько, соловейко?
Єсть у тебе, Марусенько, свекорейко,
Він же тебе ранесенько розбуде,
Вийде за воротеньки та й осуде!
Після цього починають носити Марену по селі, з вулиці в вулицю і
при цьому співають:
А в мого батька двір невеличкий,
Двір невеличкий – зілля велике,
А в тім зіллі вовки завили,
Вовки завили – нелюба з’їли.
А я за нелюбом три дні тужила,
Три дні тужила – піч хліба з’їла.
А я одна в батька була,
Я молода, як ягода!
А в мого батька двір невеличкий,
Двір невеличкий – зілля велике,
А в тім зіллі вовки завили,
Вовки завили – милого з’їли.
А я за милим тиждень тужила,
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Тиждень тужила – півхліба з’їла.
А я одна в батька була,
Я молода, як ягода!
В містечку Куп’янське дівчата кидають у річку не лише Марену, а
разом із нею й Купала. Кинувши ці обидва опудала в воду, дівчата й самі
починають купатися і співати:
Утонула Мареночка, утонула,
Тільки її кісочка зринула.
Пішла Маренка топитися,
А за нею дружки подивитися.
Не топися, Мареночко, не топися,
Оглянися та на своє дитятко подивися!
Але старші жінки кажуть, що купатися з Мареною не слід, бо як тільки Марена пірне у воду, то налітає сильний вихор: це нечиста сила з’являється за Мареною, бо ж Марена – це старша русалка. Очевидно, й Ганна,
про яку пісня каже, що вона, втопившись, обернулася в різні риби і різні
рослини, – теж є русалка, імовірно, Ганна і є Марена.
Як розійдуться з вулиці всі дівчата й хлопці, то вже геть уночі, на
тому місці, де стояла Марена, відьми збирають листя, що обсипалося з тої
гілки, на якій була Марена; те листя “згідливе” від всякої хвороби.
В селі Дуфинівці під Одесою купальський обряд починається так:
дівчата беруть гілку якого-будь дерева, вносять до хати, де збирається
багато дівчат. Хлопців до хати не пускають. Гілку ставлять посеред хати
й квітчають її квітами й паперовими різнобарвними стрічками – це купальське гільце.
Під час квітчання гільця дівчата співають купальських пісень. Хлопці в цей час намагаються ввійти до хати, але двері замкнуті й дівчата їх не
пускають.
Коли вже гільце готове, то дівчата з піснями йдуть до моря. По дорозі хлопці обливають дівчат водою, щоб вони покинули гільце. Гільце звичайно несе одна з найміцніших дівчат, яка при потребі може відбитися від
хлопців. Буває так, що коли хлопці нападають, то одна з дівчат випустить
гільце, а друга підхопить. Баби, котрі зустрічаються по дорозі, сваряться
на хлопців, щоб вони не обливали дівчат водою. Коли вже прийдуть до
моря, то хлопці перестають нападати на дівчат і всі разом, хлопці й дівчата, сідають на один великий човен і пливуть у море, весело співаючи,
а часом і граючи на гармоні чи якомусь іншому інструменті. Відпливши
від берега, дівчата кидають гільце в море. Потім усі разом повертаються
до берега, й на цьому обряд закінчується.
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Обжинки
Для опису обжинкових обрядів звернемось знову ж таки до Олек-

си Воропая: “Жнива скінчилися. Поля густо вкриті копами. В той день,
як скінчили жнива, дожали останню ниву, женці ходять по полю, збирають колоски, плетуть один спільний вінок з того колосся і співають:
Кінець нивочці, кінець,
Будемо плести вінець.
Добре нам було жати,
Бо було з ким розмовляти.
Ой, добре було жниво,
Бо була горілка й пиво...
Або:
Котився віночок по полю,
Просився у господаря в стодолу:
“Пускай, господаре, в стодолу,
Вже я набувся на полю,
Вже я на полю набувся,
Буйного вітру начувся,
Ранньої роси напився.
Я не довго полежу,
Зараз на поле побіжу”.
“Зараз на поле побіжу” – на озимий посів збирається бігти вінок з
жита-пшениці, щоб і в наступному році було женцям чого жати.
На Поділлі, крім вінка, ще плететься “квітка” – це п’ять чи шість
окремих невеличких снопиків або пучків, сплетених разом в одну цілість
так, що зовні це все справді нагадує велику квітку.
Коли “квітка” і вінок вже готові, дівчата й молодиці вибирають з-поміж себе звичайно найкращу дівчину; кладуть їй на голову вінок, дають
“квітку” в руки і пускають її вперед, а вже за нею на певній відстані йдуть
женці, співаючи:
Зашуміла діброва,
Залящала дорога,
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Господареві женці йдуть,
Золотий вінок несуть.
Нарешті женці заходять на подвір’я господаря, стають перед хатою
й співають:
Вийди, господарю, в цей час,
Викупи вінок у нас:
Дай нам таляр битий
За цей вінок витий,
Бо то дівоньки плели,
Що горілоньку пили.
Віночок – на кілочок,
Нам горілочки дзбаночок.
Господар виходить з хати, бере “квітку” з рук дівчини й запрошує до
хати всіх женців. У хаті вже накриті столи і приготовлений смачний обід
з горілкою. Обідаючи та п’ючи горілку, женці співають:
А ми жито ізжали,
Щоб за рік знов діждали:
Скільки на небі зірочок.
Стільки на полі копичок.
Ой, обжинки, наш паночку, обжинки,
Дай нам ще меду й горілки...
Застольні пісні, що їх співають женці при обжинковому обіді, цікаво
змішують мотиви величальні з мотивами весільними. Якщо в обжинковому
вінці приходить дівчина, то їй бажають стати у церкві під весільний вінець.
Яків Головацький, подаючи обжинкові пісні села Тури, Золочівського повіту, описав момент, як господар запрошує женців до хати.
Дівчина здіймає з голови вінок, віддає господареві й каже:
Нате ж вінець,
А нам дайте на танець!
Господар дає їй кілька дрібних монет, приймаючи вінок, а потім вішає той вінок у хаті на кілочку. Між тим дівчата й молодиці продовжують співати:
Нива ся хвалила,
Що добре зродила;
Єще ся хвалила,
Ліпше буде родила.
З стріхи горіхи летіли,
Женці горілки хотіли:
Віночок на кілочок,
Горілка на столочок!
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На Чернігівщині по закінченні жнив женці обходять ниву, збирають
не зрізані серпом колоски і в’ють вінок, а часом два вінки: один із жита,
а другий із пшениці. Кожний вінок, звичайно, переплітається польовими квітами: синіми волошками, червоними маками, білим ромен-зіллям.
Сплетений вінок кладуть на голову найкращій із дівчат і всі гуртом ідуть
на господарський двір, співаючи пісень. Попереду йде хлопчик і несе
уквітчаний сніп жита чи пшениці. Підходячи до господарських воріт,
женці співають:
Одімкни, пане, нові ворота,
Несем віночок з щирого злота;
Ой, вийди, пане, хоч на ґаночок,
Ой, викуп, викуп злотий віночок...
Господар виходить на ґанок і зустрічає женців із хлібом-сіллю, а потім запрошує до хати й частує обідом з горілкою. Вінок і сніп даються
господареві в руки зі словами:
“Дай, Боже, щоб і на той рік уродився хліб!”
Цей сніп і вінок зберігаються в хаті на покутті під образами, а в день
Спаса їх несуть до церкви й святять разом із хлібом, що спечений з борошна нового врожаю.
Щоб узнати, котрий посів буде ліпший – ранній, середній чи пізній, – господарі колись ворожили так: відривали від обжинкового вінка
три колоски й закопували їх у землю; один із тих колосків мав визначати
ранній посів, другий – середній, а третій – пізній. Потім дивилися, котрий із цих трьох колосків швидше й ліпше давав зелені сходи, і робили
відповідні висновки. Розуміється, це була свого роду традиційна гра, а не
поважне визначення часу осіннього посіву.
Всі ці обжинкові звичаї виконуються тільки з озимими хлібами: з житом і пшеницею; закінчення жнив ярого збіжжя не відзначається якимись
спеціальними обрядами, хіба що слід згадати про “обкіски” в Західній
Україні, про які згадує Яків Головацький. Цей автор пише, що звичайно
хтось із косарів по закінченні жнив ярого збіжжя приносить на косі невеличкий віночок з колосків ячменю, вівса чи гречки. Здіймаючи з коси той
вінок і передаючи його господареві, косар виголошував таке побажання:
Дай вам Господь Бог
Обкісків діждати,
Єще вам дай, Боже,
Щасливо зібрати,
Звезти, змолотити,
З Богом ся веселити,
І довгий вік прожити!
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За це господар давав зазвичай косареві кілька дрібних грошей (на
пиво).
Для порівняння коротко розглянемо жниварські звичаї деяких інших слов’янських народів.
У лужичан, наприклад, великий сніп, перевитий польовими квітами,
установлюється на возі стойма, поверх інших снопів, і так привозиться в
село. За возом іде гурт женців (це переважно дівчата й молодиці), одна з
дівчат несе на голові вінок з колосків, а інші мають у руках пучки польових квітів. Далі все відбувається, як у нас: господар їх зустрічає, нагороджує і запрошує до хати.
В Білорусі, на Смоленщині, останній сніп називається іменинником,
йому приробляють з соломи руки й одягають в білу сорочку, а на “голову” кладуть кичку. З піснями й танцями несуть “іменинника” на господарський двір, де вже наготовлений для женців багатий почастунок. При
обіді “іменинник” стоїть на столі, а потім переносять його на покуття й
ставлять під образами.
Болгари роблять з останнього снопа опудало на людську подобу і називають його “жатварка-царка” – жниварська цариця, або “жатварка-мома”.
Опудало одягають в жіночу сорочку й носять навколо села, а потім кидають у річку або спалюють на вогні, а попіл розкидають по нивах. У деяких
місцевостях це опудало зберігають до наступних жнив, і коли трапляється
посуха, то носять його в хресному ході, співаючи обрядову пісню:
Кать жатварка бегаше,
Тих ветрец веєше;
Кога мома плачєшє,
Ситна роса росеше;
Мома-те са засмєя;
Ясно сланце огрєя.”
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Свято “зимового Юрія”
Перший, або весняний Юрій співпадає з пробудженням природи

(6 травня) і як покровитель хліборобства та скотарства вважається одним із найшанованіших свят; він начебто відмикає весні ворота.
Взимку є “зимовий Юрій”, або Георгій Побідоносець, що припадає
на 9 грудня. З ним не пов’язано якихось значущих обрядів. Та все ж...
Це свято найшанованіше в поліському регіоні. Старі люди розповідали, що колись на Юрія відзначалось “Свято вовків”. Ці тварини завдавали найбільшого клопоту, тому наганяли страх та одночасно були шанованими. Чи не найбільше легенд збережено про вовків і вовкулак. Ці
тварини здавна були шанованими в багатьох народів.
У всіх арійських народів вовк був символом і покровителем воїнів.
У германських, індійських, іранських та українських казках, легендах,
переказах згадуються воїни-вовки, вовкулаки, які володіють надзвичайною силою і магією, яких не бере проста зброя. Ще давньоримські автори згадують про існування загонів воїнів-вовків у стародавніх германців
та скандинавів (символом Риму була Капітолійська вовчиця). У стародавній Персії також були воїни-вовки, які складали шахську гвардію. У
стародавніх осетинів військові дружини так і називались “вовчими зграями”. У германських історичних хроніках є свідчення, що саме вовк був
тотемом давніх слов’янських племен боруссів і ободричів. Геродот у своєму описі Скіфії згадував племена неврів, які жили на Поліссі і щороку
на декілька днів перетворювались на вовків.
Давньоруські билини також згадують двох сірих вовків які супроводжують в дорозі богатиря. У “Повісті временних літ” серед воєвод князя
Володимира згадується воєвода Вовчий Хвіст, який переміг радимичів і
змусив їх визнати владу київського князя.
Недаремно покровителем українського козацтва був святий Юрій –
християнське відображення арійського бог Арея (Ареса, Арія) – вважався
покровителем вовків. Священні вовки супроводжують Юрія практично
в усіх його подорожах. Так само як і давньогерманського бога Одина, покровителя воїнів.
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Як свідчать дослідники народної міфології Західного Полісся, сліди культу вовка, як тотема пращурів, збереглися до нинішнього сторіччя.
Люди вірили, що при зустрічі з хижаком достатньо вимовити “І я вовк”,
і він відійде.
Можливо тому, що полісся менше піддавалось політичному впливу,
де поселення важкодоступні, там збереглось багато старовинних обрядів.
Саме в цьому регіоні під час зимового сонцестояння були вельми популярні “вовчі свят”. В ці дні колядники одяглись в вовчі шкури і обходили
оселі. Це співзвучно з найдавнішими обрядами, які побутували на перших порогах розвитку обрядовості.
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Весільні обряди
В Україні шлюби відбувались за згодою дівчини і парубка, а не за

наказом батьків. Хоча і існували деякі нюанси, наприклад, коли хлопець
і дівчина були з різних соціальних кіл, особливо наймити і кріпосні. Крім
того, батьківське благословення мало важливе значення, і якщо з якихось причин батьки не одобрили вибору, недопустимим було одружуватись без їх благословення.
Одружувались звичайно в вісімнадцять чи дев’ятнадцять років.
Цикл весільних обрядів надзвичайно різноманітний і довгий. В кожному регіоні були свої особливості, які, часом, не мали нічого спільного. Та це чи не найконсервативніші обряди, які розпочинали нове життя
двох родів, однієї родини, нових (ще не народжених) людей, і це завжди
викликало деякі переживання. Навіть сучасні весільні обряди зберегли,
крім заксових офіційностей і вінчання в церкві, ряд народних ігор. Щоб
це не було схоже на просту, і затяжну розповідь про обряд, опишемо самі
ключові його моменти, і моменти де має місце одяг. Розглянемо самі загальноприйняті і розповсюдженні.
Розпочинається все з сватання. Мати парубка, взнавши на кому він
планує одружитись вбирається в найкращий одяг, але не в святковий. Це
ще не обрядовий візит, та краще одягнена людина психологічно має деяку перевагу. Мати, взявши сина відправляється додому нареченої. Не
гоже було приходити в будній день, коли всі були зайняті роботою. Часто
було таке, що повертаючись з церкви, між іншим, розмовляли з батьками дівчини про відносини сина і дочки, тим самим розпочинаючи домовлятись про сватання. Так, як само собою, приходили додому нареченої.
Якщо батьки дівчини згодні, розпочиналось офіційне сватання.
Батько парубка вибирав двох сватів із самих поважних людей села,
які добре знають обряд, і “за словом в кишеню не полізуть”. Їх називають
старостами. Потім нареченого благословляють хлібом і образами. Взявши хліб відправляються до нареченої.
Там вже давно чекають. Діти, як шпигуни, криками “ідуть”сповіщають про наближення сватів. Свати стукають в двері, і їх запитують хто
такі, і навіщо прийшли. Після цього розпочинається словесна перепал-
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ка. Чим краснословніше і замислуватіше висловлюються старости, тим
більша їм шана. Зайшовши в хату старости закурюють люльки, і настає
символічне мовчання.
Якщо батьки згодні, на стіл ставлять горілку, а на закуску сметани і
печене сало. Коли ж не згодні, подають солоного сиру і гарбуз. Коли все
ладно, батьки нареченої дають хліб, який по поверненню в дім нареченого віддають батьку.
Наступного дня вся рідня молодого збирається в домі нареченого, і
взявши з собою хліб йде в дім нареченої. Все це відбувається під супровід
музик. Тут хата вже наповнена гостями. Назустріч виходять господарі і
запросивши всіх в дім розсаджують на самі поважні місця. Молодий не
заходить, а сідає на призьбі, і відповідає: “ Спасибі, я постою, щоб більшому вирости”, або ще щось, щоб його гарно запросили.
Всі пригощаються, після чого перепитують чи подобаються молоді
один одному, жартують, намагаються спровокувати молодого так, щоб
він зступився за свою наречену. Потому, підвівши молодого і молоду один
до одного, ставлять їх на застелений рушник. Матері благословляють їх,
після чого наречена бере заздалегідь приготовленні рушники, і перев’язує ними старост, а нареченому на праву руку, трохи вище ліктя, хустку.
Цей обряд називається “брати рушники”, після нього всі знову сідають за
стіл, і молодих вже садять поруч.
Починаючи з дня заручин наречена і в будні дні ходить в вінку, сплетених з різних квітів, чим відрізняється від других дівчат.
В наступні дні батьки наречених домовляються про подробиці весілля. Наречена ж запрошує до себе дівчат допомогти їй шити придане. По
вечорам приходить наречений з гостинцями: печиво, горіхи, соняшникове
насіння, і т. д. Молода в ці вечори багато плаче, чого потребує звичай, і
пісні в хаті не змовкають. Подруги дитинства співають самі сумні пісні, в
яких говориться про щасливу юність, і нагадується про її участь. Щоб звеселити, співають веселі пісні, і так безперервно чергуються сміх і сльози.
За два дні до весілля в хаті нареченої збираються родички, і печуть
шишки; так називаються маленькі пшеничні хлібці. Поки вони печуться,
теж співаються пісні. Крім того печуть ще одну більшу шишку, або калач, з діркою по середині, який називають лежень. Починаючи з п’ятниці,
лежень лежить на столі нареченої а на ньому дві ложки, зв’язані червоною стрічкою. В день весілля молоді їдять лише цими ложками, а лежень
прив’язують нареченій до пояса. В деяких регіонах наречена носила його
в рушнику, зав’язаному вузликом.
Коли шишечки вже готові, наречена одягається в найкращий одяг,
опоясується вишитим поясом, і набравши шишок й де по знайомим за-
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прошувати їх на коровай. Приготування короваю супроводжується великою кількістю обрядів, і обов’язково піснями. Потім сідали обідати, і
обряд приготування короваю закінчувався танцями.
В сам день весілля наречений збирає цілий штат: двох старост, з літніх людей; дружку і подружнього, з молодих; свашку, роль якої частіше
за все грає заміжня сестра; світилку, роль якої також грає молода родичка
нареченого, і бояр, з молодих хлопців. Один з них називається старшим,
і тримає вінець під час вінчання.
Наречена також вибирає собі дружок з молодих дівчат. Одна з них
також називається старшою, і тримає вінець під час вінчання. Всі їдуть
в дім нареченої, де батько поставивши молодих поруч благословляє їх
іконою і хлібом. Потім всі відправляються в церкву. Після вінчання всі
їдуть в дім нареченої. Старші люди залишаються, а молоді влаштовують
катання. Запрягають в вози коней, прикрашених різноманітними квітами і стрічками. На останньому возі сідають музики, і під дзвін дзвоників,
музику і неймовірний галас катаються аж до самого вечора.
Підвечір завозять молоду з її подружками до батьків, а сам молодий
їде до себе додому, де всі сідають за стіл. Після цього батько нареченого
дає дружці і старостам хліб, і вони відправляються в дім молодої. Світилка тримає при цьому шаблю перев’язану хусткою і прикрашену калиною.
Всіх обов’язково має бути дванадцять чоловік, а світилка повинна бути
тринадцятою. Швидше за все, світилка – це відлуння військового культу. Зафіксовані і інші варіанти використання військових обрядів: наприклад, оголену шаблю в церкві тримав боярин, який стояв біля молодої.
Цей старовинний весільний звичай найкраще зберігся на Кубані. В давнину, на козацькому весіллі молодому після вінчання світилка прикрашала шаблю квітами і прив’язувала стрічками воскову свічку. Потім усі
крім старост сідали за стіл, після чого запалювалась свічка, яка прив’язана до шаблі, і тільки тоді дружко тричі просив благословення у старости
завести молодого за стіл. Що цікаво, цю обрядову шаблю в українському
весіллі називали “меч”, що свідчить про давність цього звичаю.
Під’їхавши до будинку нареченої, молодий стукав в ворота. На цей
стук гості виходили з хати, після чого розпочинались запрошення гостів.
Розпочиналась прелюдія перед обрядом “продажу коси”. Поруч з молодою садять її молодшого брата, озброєного коцюбою або чимось іншим
з господарських інструментів, іноді просто палкою. До нього підходить
дружка або подружній, низько кланяються і просять уступити місце біля
нареченої. Брат відмовляється, і приводить доводи, чому не хоче цього
робити. Звичайно доводи ці складаються складають легенди, наприклад.
Що він ліз за сестрою на дерево, розірвав собі одяг, і за так вступати не
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буде. Йому дають гроші, т він відмовляється, і чим більше його просять,
тим більше він ломається. Все це закінчується тим, що він все ж таки бере
гроші. Тоді на нього накидаються бояри, і дуже нецеремонно випроводжають з хати, за те що так дешево віддав сестру.
Між цим молодий сідає на звільнене місце. Потім підходить сестра
нареченої, або якась інша дівчина з близьких родичів, і взявши у молодого шапку одягає її на себе. Після цього вона подає одну руку молодого
його дружині, а іншу бере сама і обводить їх навколо столу з сходу на
захід, (що, як ви вже здогадались, символізувало рух сонця), і садовила
їх за стіл під образами. Потім знімає шапку, а з голови нареченої квітку і
стрічечку, і пришиває її до шапки. Надівши знову на себе шапку, вона починає пританцьовувати, а дружки просять її віддати молодому шапку. Їй
підносять вино і гроші, і якщо вона вирішить що їх не достатньо, починає
наспівувати жартівливі пісні, де висміює скупість молодого. Їй підносять
ще, після чого вона повертає шапку і цілує молодого.
Дівочій вінок символізує “дівочість”, і прив’язавши до шапки молодого квітку і стрічку молодий тим самим отримує право стати чоловіком
своїй нареченій. Разом з тим, він родичається з родичами свої майбутньої
дружини, і отримує право стати частиною її роду.
Після цього дружки розносять подарунки. Чоловікам, переважно,
дарують чоботи, а жінкам і дівчатам полотно і стрічки. Тут же відбувається “взування тещі ”. Під супровід музик молодий припрошує сісти тещу
на лаву, роззуває її, але вона не зовсім з цим погоджується, обмиває ноги
горілкою, обтирає листям з дерев, або якимись пахучими травами, і взуває тещу. Після цього молода, а іноді її мати перев’язують через плече
рушниками чоловіків, які складають штат молодого. Потім відбувається
пригощання всіх короваєм.
Всі сідають за стіл. Після вечері виходять на вулицю, там вже грають
музики, і розпочинаються танці. Молоді парубки танцюють з молодою,
щоб переконатись чи не “не кульгава вона”. Інколи старі дядьки, підпивши, теж танцюють з молодою. Дружка тим часом збирає гроші з танцівників за таку честь, ї віддає їх молодій.
Нарешті запрягають вози, і виносять придане. Ця сцена супроводжується плачем, і вже не лише обрядовим. Молода вже офіційно перебирається до молодого.
Наступного дня розпочинається справжнє весілля. Зранку родичі
збираються в хатах молодих, де пригощаються, і відправляються селом з
піснями і танцями, щоб “показати народу”. Але крім присутніх на попередніх обрядах людей з’являються ще двоє. В “наречену” одягають веселого і якомога кремезнішого чоловіка, а в “нареченого” невисоку жіночку.
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Інколи цю роль виконували свекор і свекруха. Вбрати їх намагались якнайсмішніше, використовуючи все що тільки могла дозволити фантазія:
старі сорочки, плахту з мішковини, головні убори Бог знає з чого, і все
декороване всім чим заманеться, наприклад, реп’яхами, часником, цибулею, перцем, кукурудзою, всіляким гнотям, одним словом, визначених
канонів не було. “Наречені” йшли попереду всіх, пригощали зустрічних
горілкою, і за це брали гроші або подарунки, які потім віддавали молодим. Часто все це робилось безцеремонно, їм дозволялось робити будь
що, головне щоб було весело, і пересічні якомога більше побажали доброго молодому подружжю. Цей обряд називається “перезва”.
Перед вечірньою всі пов’язуються хустками і рушниками, і всі йдуть
до церкви. Там священик накриває молоду хусткою і зверху наміткою.
З цього часу молода вже ніколи не мала право знімати на людях хустку,
і ніколи вже не могла одягти на голову вінок. Офіційно вона перестала
бути дівкою, і стала жінкою.
Повернувшись додому молода востаннє пов’язує всіх гостей хустками.
Тут розпочинається справжнє весілля, з піснями і танцями, де кожен намагається якомога замислуватіше виділитись. Українське весілля крім того
що цікаве обрядами, ще більш цікаве непередбачуваними веселощами.
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Запорізькі козаки
Питання виникнення козацтва має ряд суперечностей, так саме ма-

ють деякі неясності походження і розвиток одягу. Навіть саме походження слова “козак” пояснювали різними варіаціями, і навіть припускали що
це слово татарське, половецьке, казахське чи турецьке. Всі ці припущення дуже аргументовано та фахово розвінчує Олексій Братко-Кутинський.
Спираючись на велику кількість історичного і лінгвістичного матеріалу,
він доводить, що слово “козак” походить від дуже давнього слова (кос)меч, і косак-козак – це мечник. Великий ніж в деяких регіонах України ще
до цих пір називають “косак”, і слова “коса” і “косити” мають той самий
корінь. Отже, козаки –мечники – це каста воїнів-кшатріїв в арійському
світі, пізніше у скіфів (сколотів) – від слова колоти, далі сарматів (саороматів) – оперезаний мечем. До речі, від назви кшатріїв походят такі
військові відомі козацькі терміни, як “кіш”, “кошовий”, “шатро”.
Багато звичаїв кшатріїв, скіфів та сарматів наслідують і звичаї козаків. Так, у кшатріїв священний колір був червоний, мертвих посипали
червоною вохрою; скіфи розмальовували в червоне одяг і зброю, і козаки
найбільшу перевагу в одязі віддавали червоному, а після смерті накривали козака червоною китайкою. Відомий козацький обряд побратимства
побутував і у скіфів. Запорожці братаючись, обмінювались своїми нагрудними хрестами, а це було чи не найдоржче що мав козак (не в фінансовому плані, звичайно).
Навіть одяг у них був спільний. Скіфи, як і козаки носили шаровари,
та у останніх вони були надзвичайно великими. В українців ширина шароварів вважалась показником парубка, яка часто доходила до абсурду.
Ще 1864 року дослідник Стефані зауважив, що верхнє вбрання скіфів
“кроєм нагадує козацький каптан – козакин”. Широкий скіфський бойовий пояс зберігся аж до наших днів. Він (“черес”) є невід’ємною частиною
ансамблю традиційного одягу карпатських верховинців. Носили череси
також і запорізькі козаки.
Багато дослідників вважає, що скіфи – це кочові іраномовні племена, та деякі суперечності заставляють поневолі повірити, що скіфи були
пов’язані з арійськими племенами, або хоча б з їхніми традиціями. За
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свідченням Геродота, боги спустили скіфам на землю золоті плуг, ярмо,
сокиру і чашу. Важко пояснити, навіщо кочівникам плуг, а в українців
він був священним. Також ярмо, яке дозволяло запрягати коней в плуг
і підвищувати ефективність землеробства. Для українців ярмо теж було
священним, і використовувалось в багатьох обрядах, в тому числі і в весільному, коли одягалось на молодих, цим самим символізуючи, що їм
завжди в парі “волокти спільного плуга”. Тепер сокира. В степу навряд
чи це необхідне знаряддя праці. Чаша ж з давніх-давен була надзвичайно
важливим культовим предметом.
Якщо раніше історичні періоди пов’язані з закладенням основ етнічного костюму українців, то в період гетьманщини формується костюм національний, який виступав символом спочатку козацтва, а потім і українства. Він був самобутній і загальноприйнятий майже по всій Україні.
За свідченнями сучасників, одяг запорожців не був одноманітним.
Повсякденний, похідний одяг відрізнявся простотою, про що свідчить
сама його назва – підлий одяг. Натомість, парадне вбрання було дуже
розкішним.
Дані про костюм козаків ХVII ст. є й у відомій праці Г. Левассер де
Боплана. Він перелічує, зокрема, сорочки, шаровари, шапки і каптани
з товстого сукна, що складали повсякденний козацький одяг. Польські
письменники ХVIII ст. зазначали, що запорізькі козаки носили широкі
шаровари з золотим галуном замість опушки, суконні з відкидним рукавом напівкунтуші, білі шовкові жупани, шовкові з золотими китицями пояси й високі шапки зі смушковими окільниками сірого кольору і
червоним шовковим верхом, який закінчувався китицею. Носили також
шовкові кушаки, шапки-кабардинки з видри та кошлаті вовняні буркивільчури. На ноги взували сап’янові чоботи.
Парадний одяг запорізьких козаків виготовлявся з шовку та польського й англійського сукна – кармазину та оксамиту. Штофна шовкова тканина з візерунками називалась у запорожців – шальовою, одяг із
польського і англійського сукна називався састами, а вбрання з червоного східного сукна – кармазинним.
Існує і докладніший опис костюма козаків. Їхні каптани були нижче
колін, кожний мав по два вуси ззаду, як черкеска кубанських козаків, на
кінцях рукавів красувались невеликі відлоги з жовтого оксамиту, прикріплені металевими гачками; в плечах каптани досить широкі, а в перехваті
досить вузькі, підбиті клітчастою китайчатою матерією. Такий крій цілком забезпечував вільність рухів, що було зручно в бою. До цих каптанів
надягали кілька поясів: “один шовкового перського сирцю, ширини дві
з половиною чверті, довжини в одинадцять аршин, буракового кольору
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(для підперізування вони складались втроє на виворіт у середину), з позолоченими кінцями, довжини у три чверті; кожний кінець – із шовковими плетеними шнурками, довжини з аршин, прикріпленого до кожного з
кінців пояса; другий – також із шовку такої ж довжини, сім аршин, бузкового кольору, з посрібленими кінцями і шовковими шнурками н кінцях;
третій – такої ж довжини і ширини, але без позолоти на кінцях, з ошатної
шовкової матерії із квітами і візерунками...”У такі пояси запорізькі козаки вкладали гроші, листи, огниво, нюхальні ріжки і інші дрібні речі.
Основною ж характерною ознакою козака була, звичайно, його зачіска – “чуприна”, або “оселедець”. В арійських племен ця зачіска була
ознакою військової касти – кшатріїв. Кшатрії носили її ще чотири тисячі
років тому. У них вона мала назву “шикхандака” і була властива індійським богам вітру. Подібну зачіску можна побачити на рельєфі у гробниці єгипетського фараона Хоремхеба (ХІV ст. до н. е.), де вона прикрашала
голову одного з полонених мітанійських аріїв.
В древній русі ця зачіска також побутувала. Візантійський літопис
так описує давньоруське військо, яке під проводом Аскольда і Діра 866
року оточило Константинополь: “Ці варвари-руси були хорошого зросту... Значніші між ними голили бороди і носили довгі вуса; на головах з
довгими оселедцями (чубами) і і підголеною чуприною носили гостроверхі шапки; поверх кольчуги були одягнені білі киреї...”Крім того мабуть всім відомо, що князь Святослав також носив оселедець.
Варто було б згадати опис 116-річного запорожця Івана Гнатовича
Розсолода:
“Ходили запорожці добре, одягались ошатно і красиво; голови вони
брили, обриють і ще милом намажуть. Одну тільки чуприну залишали
довжиною з аршин, чорну та курчаву. Заправиться, замотає два-три рази
за ліве вухо та й повісе, а воно й висить до самого плеча.
А інший візьме та перев’яже чуприну стрічкою, закрутить її н лобі і
ляже спати, а зранку розпустить її, і вона робиться точно хвіст у вівці. То
все на вихвалку. Дівчата коси відрощують, запорожці чуприни. А якщо
вже занадто довге виросте, тоді козак замотає її спершу за ліве вухо, потім проведе за потилицю на праве вухо та так і ходить. Бороди теж голили, тільки одні вуса залишали і ростили їх довше.
Інший візьме їх обома руками, підніме вверх, підніме вверх та й позакладає на самі вуха, і вони ще нижче вух висіли. Оце як запорожець
чуприну замотав, вуса розчесав – тоді вже одягається в своє плаття”.
Крім красивого багатого одягу існують розповіді козаків про інші цікаві елементи одягу, а точніше – “аксесуари”: “... Кілька днів запорожців
переслідували кримські татари. А коли коні та й самі переслідувачі вто-
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милися, коли не залишилося зовсім харчів, татарський бей махнув рукою: хай тікають, все одно в степу пропадуть без їжі.
В кожного (з козаків) на шиї висів амулет, який оберігав від голодної
смерті: нанизані на нитку тверді, потемнілі від часу бульбочки. Почали
запорожці оті бульбочки шукати – втамували голод, погасили спрагу, поволі стали повертатися сили... Ніхто не загинув. А по дорозі на січ ще два
татарські загони розбили.
Не раз і не два ставали козакам у пригоді чудодійні бульбочки. Не
раз і не два рятували від явної загибелі. Тому і оберігали запорожці таємницю своїх амулетів, навіть на допитах не зізнавались, що то за кульки
вони носять на шиї.
Та все ж татари якось вивідали таємницю, дізнались, що то не що
інше, як висушені бульбочки любки дволистої...”
Не відомо, скільки ще подібних амулетів існувало у запорожців.
Важливе місце в житті козаків займали обряди, надзвичайно великою була кількість пісень, ігрищ і забав. Ефективним засобом підняття
лицарського духу в козаків були героїчні пісні, де оспівувались та славились подвиги героїв. Професійні співці, виконавці героїчних пісень, були
невід’ємним військової культури усіх арійських народів. Ще з Рігведи
нам відомі військові поети-ріші, які вважались посередниками між богами і людьми. Волхви також славились своїми піснями. У стародавньому Ірані воїнів перед боєм надихав поет, читаючи поему “Шахмане”. Такі
ж традиції спостерігали і в римлян, германців, скандинавів та русичів.
Армії постійно супроводжували співці-скальди, барди, трувери, менерестелі, трубадури, кобзарі, які надихали воїнів на подвиги героїчними піснями. Вони були організовані в окремі співацькі братва. Часто співцями
ставали самі воїни. Недарма на народній картині “Козак-Мамай”, воїн зображений з бандурою, і саме він був одним із символів козацтва.
Пісня підносила не лише дух людини, а й у поєднанні з іншими вправами слугувала важливим засобом вироблення загальної витривалості
організму. В старовину дослідники та очевидці, описуючи козацькі та гуцульські танці, в один голос відзначають, що танці відбувались обов’язково зі співами, що суттєво ускладнювало виконання. Навчання бойовому
мистецтву пластунів, (козацьких розвідників), “Спас” теж обов’язково
відбувалось з піснею, яка дула важливим елементом тренувань. Існувало лікування піснею, про що свідчить опис чорноморського козака Івана
Попки: “Пораненому не давали спати близько трьох діб; коло його голови
били в бубен та співали бойову пісню. Лежав він у польовому таборі чи в
курені, перед його розкладали вогонь, блиск якого полегшував тугу...” Це
дуже нагадує камлання шаманів, що свідчить про древність цього способу лікування.
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Поєднуючи бойові вправи і танці з піснями, наші предки чудово знали що роблять. Самі танці виконували функції своєрідних тренувальних
наборів бойових рухів і прийомів. У таких давніх військових танцях, як
“Гопак”, “Аркан”, “Метелиця”, “Козачок” чітко простежуються зв’язки
бойових прийомів.
І ще, крім ефективності козацьких пісень і танців, існував і аспект
видовищ. Часто козаки влаштовували “танцювальні дуелі”, де хизувались один перед одним майстерністю танцювати.
Невід’ємною складовою козацької тактики ведення бою була традиція поєдинку перед боєм – “Герць”. Та самим цікавим було саме викликання на герць. При цьому козаки тішились і дуріли, як їм тільки хтілось,
цим самим показуючи противнику, що бій для них, немов забава. Судячи
по розповідям, все це відбувалось надзвичайно весело. Одне із таких запрошень описує польський шляхтич Станіслав Освєнцім: “Мультітудо
(безліч) хлопства... почало випадати (з табору), погрожуючи і фіги показуючи, пальто гоноре задки випинаючи...”
Козаки залишили нам величезний спадок, частиною якого є культура, притаманна лише нам. Сьогодні багато їхніх традицій використовують в музичному, хореографічному, театральному і інших пластах.
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Висновок
Коротенько, майже похапцем, ми переглянули значення вбрання в

житті наших предків, прослідкували історію розвитку народних обрядів,
які побутували повсякчасно. А зробити висновки пропоную читачу, повернувшись до вступу, і пригадуючи зміст книги.
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