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Давно,
іще в шістсот якомусь році,

ну, цебто більш як три віки тому,
коли носили шпаги ще при боці

і розважали стратами юрму,
коли відьом палили при народі,
коли наук не знали ще ладом, –

кажу, давно, кажу, у Вишгороді
підсудна Анна стала пред судом.

Було тій Анні, може, десять рочків,
Її привів розлючений сусід.

Багряне листя, кілька тих листочків,
останнє листя із кленових віт

було на стіл покладене, як доказ,
і шаруділо тихо на сукні.

Осіннє сонце, яблуко-недоквас,
стояло в голих кленах у вікні.

І той сусід сказав тоді у тиші:
– Панове судді! Я її привів.

Вона робила... кольорові миші
з оцих ось жовтих і сухих листків.

Ото складе листочок до листочка,
два рази хукне – так і побіжать.

У мене діти, в мене син і дочки,
у них цяцьки так жужмом і лежать.

Вони були нормальні і здорові,
а ця чаклунка збила їх з пуття.

Вночі їм сняться миші кольорові.
Од тих мишей немає нам життя!



Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав:
– Життя – це справа без гарантії.

Чаклунок ми караєм по закону.
Перехрестіться, пане, на ікону.

Скажіть суду: вона із димаря
вночі літала чи згасила зірку?

Чи вам ті миші згризли сухаря,
а чи прогризли у підлозі нірку?

Сусід сказав, що миші ті якраз
такої шкоди не чинили зроду,

що в господарстві наче все гаразд,
а йдеться швидше про моральну шкоду.

Суддя спитав: – Вони на вас гарчать?
– Та, – каже, – ні. Але вони яскраві. –

Два рази хукнув писар на печать.
Сиділа тихо дівчинка на лаві.

Був сірий день. І сірий був сусід.
І сірий стіл. І сірі були двері.

І раптом нявкнув кольоровий кіт.
Залив чорнилом вирок на папері.

                                       Ліна Костенко
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ВСТУП

Актуальність теми. Під терміном народна проза у 
фольклористиці прийнято розуміти сукупність жанрів 
усної народної прози, які сформулювалися і функціонують 
в загальній системі фольклору. Епічні жанри фольклору – 
легенди, казки, повір’я, перекази у своєму розвитку  мож-
на поділити на декількох етапів. Спочатку був період  від-
творення мотивів, сюжетів, образів у художній літературі 
(Г. Сковорода, І. Котляревський, П. Білецький-Носенко, 
Г. Квітка-Основ’яненко, О. Сомова, М. Гоголя тощо). По-
тім – збиранняя та публікації фольклорних творів у збір-
никах, альманахах, періодиці (видання Я.Головацького, 
І. Вагилевича, М. Шашкевича, І. Срезневського, П. Куліша, 
І. Рудченка, П.Чубинського, І. Манжури, М. Драгоманова, 
І. Франка, Б. Грінченка, В. Гнатюка та ін.).

Найвагоміші результати дослідження української на-
родної казки, легенди, повір’я належать таким філологам, 
як О. Потебня, М. Драгоманов, М. Сумцов, В. Гнатюк. 

У ХХ столітті через політичні обставини – боротьбу з 
національною свідомістю, культурною спадщиною, істо-
ричною пісенністю та прозою, вилучення будь-яких про-
явів релігійності – і у фольклористичній науці відбулась 
переорієнтація проблематики, внаслідок чого народна 
проза була у стані своєрідної «зцементованості» впро-
довж багатьох років. До середини 90-х років ХХ століт-
тя до шкільної програми було включено деякі казки про 
тварин та соціально-побутові казки, а культура, побут та 
звичаї не розглядалися взагалі. До 80-х років радянська 
наука в Україні свідомо ігнорувала народну прозу, бага-
то видів переказів та легенд, топонімічну прозу, чарівну 
казку. Саме цим пояснюється відсутність досліджень  цих 
епічних жанрів, хоча у видавництвах дитячої та художньої 
літератури виходили казкові збірники, серед яких новиз-
ною матеріалу відзначалися упорядкування та вступні 
статті В. Бойка, В. Юзвенко, П. Лінтура, І. Чендея, М. Іва-
сюка, С. Пушика. Дослідження народної прози 90-х років 
позначені великим науковим фактажем, національним 
фольклорним матеріалом. Серед них монографії «Укра-
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їнська міфологічна легенда» (1992) В.Давидюка, дисерта-
ційне дослідження «Поетика фольклорної прози східно-
слов’янських народів про Другу світову війну» (1993) Н. 
Пазяк, «Народні легенди та перекази українців Карпат» 
В. Сокола (1995), «Первісна міфологія українського фоль-
клору» (1997) В. Давидюка. Кожна із цих праць відзна-
чається новизною дослідження жанрових  особливостей 
легенди і казки, зв’язок народної прози з історичною дій-
сністю.

Предметом дослідження є українська народна проза 
(народні оповідання, перекази, оповідки, народна топоні-
мічна проза, побутові казки) в записах та публікаціях ХІХ 
і ХХ століття, архівні матеріали НАН України, бібліотек, 
власні записи та записи, зроблені студентами Луцького 
НТУ протягом 2011–2019 рр.

Мета і завдання дослідження – виявлення еволюції 
епічних традицій народної фольклорної прози Західно-
го Полісся та західної частини Волині, дослідження куль-
тури та побуту вказаних регіонів у текстах переказів, 
оповідань, оповідок, казок. Зміст монографії передбачає 
осмислити своєрідність культури та побуту населення 
Західного Полісся та західної частини Волині в народній  
прозі в системі фольклору, національної культури зага-
лом, розкрити жанрову специфіку легенди. казки, опо-
відання, переказу, встановити явища історичної досто-
вірності праобразів української оповідальної творчості в 
розрізі національної свідомості та історичних реалій. 

Народна проза – це ділянка фольклору, що належить 
до найвразливіших сфер, оскільки становить одне з най-
динамічніших явищ  народної  творчості. Зі спорадични-
ми змінами ландшафту, змінами історичних та культур-
них понять та реалій, викликаних господарською діяль-
ністю людини, одні зразки народної прози зникають, інші 
– з’являються. Таким чином, перебуваючи в постійному 
русі, зумовленому техногенними навантаженнями, впли-
вом на соціум, народна етимологія потребує постійної 
уваги. Крім природних факторів впливу, традиційна спад-
щина народної прози Західного Полісся та західної части-
ни Волині зазнала надмірних утрат у роки тоталітарного 
режиму в Україні, коли нищилась фольклорна традиція, 
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розмивалась багатовікова, невидима для стороннього ока 
система творення мотивів та сюжетів народних легенд, 
казок, оповідань, переказів.

Народна проза синтезує пізнавальний та естетичний 
рівні освоєння народом дійсності. При аналізі її зразків  
повсякчас стикаємося з цілими “скарбницями” давньої 
минувшини в усіх сферах народного буття – етнології, 
антропології, географії, біології тощо. Народні сюжети 
вміщують інформацію не лише про звичаї, а й про родин-
ні стосунки, ведення населенням господарства, про давні 
промисли та ремесла, реліктові форми житла, відобража-
ють військові конфлікти різних часів. Велика кількість 
зразків народної прози пов’язана з тваринним і рослин-
ним світом.

Така багатоплановість змісту народної прози поясню-
ється тим, що вона належала колись до тих сфер народних 
знань, які заміняли простим селянам наукові джерела.  
Сьогодні її функції інші. Одна з них полягає в тому, щоб 
слугувати матеріалом для вивчення причин  та способів 
народної інтерпритації етимології, в т.ч. й помилкових. 
До того ж – це джерело інформації не лише для фолькло-
ристів, а й для істориків, етнографів, біологів, географів, 
культурологів, лінгвістів.

Регіонально-краєзнавчий аспект цього питання від-
криває широкі можливості для його використання як 
історичного джерела. Закономірності наявності чи від-
сутності тих чи інших тем та мотивів нерідко знаходять 
свої причини в історичних чинниках. Певною мірою це 
стосується і таких сфер, як ландшафт, господарська, де-
мографічна, етнічна специфіка краю.

Українська фольклористика, на жаль, немає моно-
графічних узагальнень ні на тему культури та побуту у 
народній прозі, ні на тему її специфіки в межах жодного 
з етнографічних регіонів. У цьому виявляється актуаль-
ність дослідження народної культури та побуту населен-
ня Західного Полісся та західної частини Волині в народ-
ній прозі.

Ступінь вивченості теми. Основні мотиви, сюжети 
народної прози відображено й у працях українських до-
слідників: М. Костомарова («Слав’янська міфологія»), 
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О. Потебні («О доле и сродных с нею существах», «О ми-
фологическом значении некоторых обрядов и поверий»), 
М. Драгоманова («Українські народні оповідання у фран-
цузькій мові»), І. Франка («Як творять слов’янську міфо-
логію», «Пісні та казки про Правду і Неправду»), В. Гнатю-
ка («Останки передхристиянського релігійного світогляду 
наших предків», «Деякі уваги над байкою», «Словацький 
опришок Яношік в народній поезії» та ін.). На початку ХХ 
століття опублікована праця Г. Булашева «Украинский 
народ в своих легендах, религиозных верованьях. Космо-
гонические украинские народные взгляды и верования», 
де дослідник розробив етнографічну концепцію аналізу 
культури, побуту, світогляду українського народу ХІХ– 
ХХ століть, акцентувавши увагу на оповідальних тради-
ціях, народних культурі, побуті та обрядовості.

Функціонування народної прози підпорядковано біль-
ше практичним, ніж естетичним запитам. Де постає пи-
тання народних традицій, вірувань, звичаїв та обрядів, 
життя і побуту населення, тільки там і виникає передумо-
ва для появи фольклорної мотивації. Таким чином, етіо-
логія таких народних оповідань у часовому вимірі значно 
відстає від етіології самих звичаїв.

Цей пласт народної прози у великій кількості потра-
пив до записів відомих українських збирачів і дослідни-
ків фольклору XIX ст.

Чимало зразків народної прози зібрали І. Срезневсь-
кий, О. Стороженко, О. Афанасьєв-Чужбинський, І. Ман-
жура, Я. Новицький, Д. Яворницький1. М. Драгоманов 
намагався здійснити першу в українській фольклористи-
ці спробу класифікації неказкової прози2.

На Західному Поліссі одним із перших дослідників на-
родної прози, культури та побуту населення Західного 
Полісся  був М. Теодорович. У своїй 5-томній праці «Ис-
торическо-статистическое описание Волынской губер-
нии» (1884-1889) він торкається змісту і багатьох народ-
них переказів, і особливо легенд Західного Полісся. Бага-
то часу дослідженню культури та побуту регіонів  приді-
ляв П.Тутковський. Найбільшу цінність становлять його 
записи  легенд та переказів. Так, у праці П.Тутковського 
«Побережье реки Левы (географическое и геологическое 
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описание)»3, можна побачити не тільки описи поліських 
краєвидів, а й опрацювання прозового матеріалу. Західне 
Полісся певний час було об’єктом дослідження польських 
вчених, серед них Я. Контрим, Т. Стецький, Ю.Крашев-
ський4. У післявоєнний період цю роботу було продовже-
но, але лише на лінгвістичному рівні.

У радянські часи, коли українська фольклорна тради-
ція нищилася, увага до народної прози була не в пошані. 
Тому справжнім проривом у цій галузі став збірник ле-
генд та переказів П. Г. Ігнатовича «Легенди Карпат», який 
вийшов у світ у 1968 році. У текстах виведені мотиви пер-
шопоселенництва, мотиви боротьби із завойовниками та 
порятунку від стихійних лих, соціальні мотиви, а також 
наявні легенди про утворення замків5.

Народні легенди та перекази вміщено і у збірнику «Ле-
генди нашого краю», упорядкованому П. М. Скунцем6.

У 1985 році у збірнику “Легенди й перекази” (за упо-
рядництвом А. Л. Іоаніді) було вміщено й легенди та пере-
кази, де описано традиції, культуру та побут українців.

Зразки народної прози знаходимо й у збірнику  «Укра-
їнські перекази», укладеному М. Возняком7. У 1992 році 
вийшли збірники народних легенд та переказів: «Славні 
рицарі» та «Євшан зілля». У збірнику «Євшан-зілля» ви-
ведено ряд народних легенд та переказів, зокрема, пред-
ставлена народна проза з історичними мотивами (татар-
ські мотиви, мотиви, пов’язані із визвольною війною під 
проводом Б. Хмельницького), соціальні мотиви (побу-
тові, мотиви кріпацтва), а також героїчні та міфологічні 
мотиви, пов’язані з гідронімічними легендами та перека-
зами8. Зразки народної прози вміщено й у збірнику «Ли-
царі волі»9, упорядкованому М.Дмитренком та в “Леген-
дах Полісся”, де представлені власні записи В. Давидюка 
(1993) 10.

Найвагоміше місце серед народної прози 90-х років 
ХХст. посідає укладене В. Соколом зібрання легенд та пе-
реказів «Писана Керниця»11. У ньому укладач надав пере-
вагу архівним матеріалам і саме таким, які зберегли “ав-
тентичні мовні особливості виконавців”12.

Чимало зразків народної прози у збірнику В. Дави-
дюка “Золота скриня”13 та укладеному В. Чабаненком на 
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основі раніше опублікованих І. Срезневським, О. Сторо-
женком, О. Афанасьєвим-Чужбинським, І. Манжурою, Я. 
Новицьким, Д. Яворницьким, але мало доступних текстів 
у збірнику “Савур-могила”14.

Серед ширших досліджень української народної про-
зи сиротливо стоїть розділ про неї в монографії  В. Со-
кола “Народні легенди та перекази українців Карпат”. Тож 
українська народна проза вимагає ще багатьох зусиль до-
слідників. Важко переоцінити її ж фактологічну вартість. 
Ще І.Франко та В.Гнатюк, закликаючи збирати і вивчати 
легенди та перекази, наголошували: “Збирайте ці традиції 
і перекази, не дайте загинути їм у завірюсі нашого часу! 
Інші народи назбирали їх велику силу і тепер заходяться 
коло їх видання. Невже ж ми одні лишилися позаду і опи-
нимося колись бездомними сиротами, яких ніщо не в’яже 
з їх родом і рідним гніздом”15. Ці відомі світові науковці 
зазначали, що в цих оповідках поєднуються елементи іс-
торичних переказів, народних вірувань. 

Ще й досі не розроблено класифікації сюжетів, моти-
вів. Немає єдиної думки щодо жанрового розмежування 
легенд і переказів, недостатньо проаналізовано району-
вання певних тем. На сучасному етапі уже багато зробле-
но українськими лінгвістами, чимало досягли  історики.  
Методологія збору та дослідження цього матеріалу поки 
що також не вироблена. Головно через різнобій підходів 
до самого предмета вивчення.

Усі вказані проблеми стосуються й народної прози 
Західного Полісся та західної частини Волині. Цей пласт 
народної культури  потребує невідкладного досліджен-
ня. Детальне вивчення  сюжетів легенд, казок, переказів, 
оповідань може дати фольклористам багато інформації 
про історію, давні традиції, вірування, культуру нашого 
народу.

Специфіка досліджуваного об’єкта, ступінь вивченос-
ті обраної теми визначили мету роботи – дослідження 
багатофункціональності тфольклорної народної прози 
регіонів у поєднаності сюжетів, мотивів та тематик з  іс-
торико-етнографічними та географічно-біологічними да-
ними, аналіз народної прози Західного Полісся та захід-
ної частини Волині на мезо- і мікро- рівнях.
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Досягнення поставленої мети передбачає вирішення 
таких завдань:

– уточнити розмежування жанрових різновидів на-
родної прози;

– простежити взаємозв’язки народної та наукової ін-
формації, дослідити, які конкретні історичні, соціальні, 
географічні чинники вплинули на творення народної 
прози різної тематики;

– простежити за специфікою зосередження тих чи ін-
ших базових мотивів у різних районах західнополіського 
та західноволинського регіонів;

– простежити особливості районування сюжетів і мо-
тивів за допомогою картографічного методу.

Для ефективності у досягненні результату необхідно 
застосувати описовий, історико-порівняльний, історико-
географічний, статистичний та картографічний методи.

Особливість цього дослідження полягатиме в тому, що 
воно не обмежене  рамками фольклористики. Аналіз на-
родної прози проводитиметься з позиції інтердисциплі-
нарного підходу, оскільки “сучасний розвиток наук дає 
нам все нові підтвердження того, що кастова замкненість 
тої чи іншої науки не може сприяти вирішенню проблем, 
які стоять перед нею”16.

Об’єктом вивчення є народні перекази, оповідання. 
казки та легенди Західного Полісся та західної частини 
Волині. Під Західним Поліссям мається на увазі терито-
рія, обмежена з західного боку річкою Західний Буг, із 
північного – державним кордоном між Україною та Біло-
руссю, зі східного – річкою Горинь та з південного – трак-
том  Устилуг – Володимир-Волинський – Луцьк – Рівне.

Західне Полісся – регіон з унікальним фольклорним 
середовищем. Він, як стверджують науковці, є одним “із 
найцікавіших в етнокультурному плані країв. З огляду 
побутування і збереження багатьох архаїчних і високо-
художніх зразків фольклору, міфології він може конкуру-
вати на Україні з Карпатами”17. М.Грушевський у свій час 
стверджував про те, що увага збирачів і дослідників фоль-
клору повинна бути звернена на регіони Полісся і Кар-
пат, оскільки вони “найбільше консервативні в народній 
традиції і найменше захоплені змінами життя в останнім 
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століттю”18. Р.Кирчів також вказує на те, що “особливістю 
фольклорної традиції Полісся є наявність у ній яскраво 
виражених архаїчних елементів”19. Про те, що в усній по-
етичній творчості Полісся можна виявити багато давніх 
фольклорних пам’яток, зауважував і К.Мошинський у 
листі до Ф.Колесси, де запрошував його взяти участь у 
зборі і вивченні поліського фольклорного матеріалу20.

У минулому протягом довгого часу фольклору Захід-
ного Полісся не приділялося належної уваги. В. Давидюк, 
зокрема, вказує на те, що “доля ніколи не була милости-
вою до Полісся. Бездоріжжя, яке відрізало його від усього 
зовнішнього світу і викликало певний дискомфорт у при-
їжджих, не давало змоги їм побачити й пізнати його спо-
вна. Найчастіше такі подорожні, які б мусили розумітися 
хоч трішки в культурних явищах, бачили зовнішню сто-
рону життя поліщуків – злидні й безпросвітність”21. Так, 
один із першопрохідців теренів Західного Полісся П.Тут-
ковський у “Поліських вікнах” згадує таке: “На галявинах 
трапляються зрідка злиденні сільця, при вигляді яких ми-
мохіть стискається від жалю серце. Сиротливо туляться 
під лісом низенькі, похилені і почорнілі від сирості, по-
гано побілені, сяк-так збиті рублені хатинки поліщуків з 
маленькими вікнами, оточені жалюгідними подвір’ячка-
ми, стіни хатинок іноді для захисту від зимових холодів 
обшиті очеретом або соломою, непривітне кладовище з 
кривими дерев’яними хрестами, на якому буквально – ні 
билиночки, лежить біля самісінької дороги, інші сільця 
розмістились у чорному болоті. Із здивуванням запитуєш 
себе, як можуть жити люди на цих похмурих, підозрілих 
трясовинах”22.

Однак, як стверджує М.Чорнописький, “умови тяжкої 
іноземної окупації, цілеспрямованого національно-куль-
турного етноциду не дали змоги українським ученим у 
XX столітті належно розгорнути розпочаті студії у цій ді-
лянці і фольклористи повинні тепер надолужувати втра-
чене”23.

Питання дослідження української народної прози та-
кож залишається. Та все ж, не зважаючи на це, учений 
більшу частину свого життя присвятив дослідженню по-
ліських земель. В одній зі своїх праць науковець говорить 
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про те, що це “цікава і маловивчена місцевість ще ніким 
не описана і цілком невідома”24. Особливо вчений наголо-
шує на тому, що в регіоні “варто було б зробити спеціаль-
ні досліди з фольклору і діалектології”25.

У структурі фольклору Західного Полісся досить по-
мітні регіональні особливості, які, на думку Р. Кирчіва, 
“зумовлені різними причинами історичного і культурно-
побутового характеру і в найбільшій мірі тим, що Полісся 
– зона складних міжетнічних культурних взаємовпливів, 
які в різних його районах виражаються по-різному”26.

Однією з таких особливостей можна вважати суцільну 
фольклоризацію місцевої народної прози. Ще у 30-х ро-
ках XIX століття Ю.Крашевський відзначав у своїх запи-
сах, що тут не виявлено ні одного урочища, роздоріжжя 
чи могили, про які б не було складено якогось поетичного 
сюжету27. Подібні висновки через століття часу повторив 
і Т.Стецький28. “Перевагу серед оповідних жанрів фоль-
клору місцевих  легенд і переказів” виявляє і сучасний до-
слідник Полісся Р. Кирчів”29.

Народна проза представляє поєднання не лише різних 
мотивів, а й  різні галузі наук: фольклористики, етногра-
фії, історії, географії та ін. Тим-то й специфіка досліджен-
ня цього об’єкта полягає в необхідності його комплексно-
го розгляду. За допомогою даних історії, етнографії, гео-
графії та біології спробуємо відтворити первісну основу, 
що стала передумовою для появи народної фольклорної 
прози. Тому допоміжним матеріалом для реконструкції 
процесу її утворення є дані вказаних вище наук.

Джерельною базою служать архівні матеріали По-
лісько-Волинського народознавчого центру НАН Укра-
їни (далі ПВНЦ), тексти легенд та переказів, вміщені в 
збірнику В. Давидюка “Золота скриня”30, документи Дер-
жавного архіву Волинської області, власні записи автора, 
записи, зібрані студентами Луцького національного тех-
нічного університету протягом 2011–2019 рр.

Наукова новизна одержаних результатів полягатиме:
- в осмисленні специфіки народної прози ;
- у залученні для відтворення генеалогії фольклорного 

тексту даних етнографії, археології, історії, географії, біо-
логії;
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Практичне значення одержаних результатів у тому, 
що її основними положеннями можуть скористатися 
спеціалісти різних галузей: етнографи, фольклористи, 
культурологи, історики, географи, біологи. Поданий у  
дослідженні фактичний матеріал, загальні положення та 
висновки можуть бути використані у навчальних посіб-
никах з усної словесності, історії, етнографії, у лекційних 
курсах з усної словесності.

Особистий внесок автора полягає у систематизації 
народної прози Західного Полісся та західної частини 
Волині та в комплексному дослідженні генеалогії фоль-
клорного тексту в площині міжсистемних зв’язків різних 
галузей науки.
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×ÀÑÒÈÍÀ I

Êóëüòóðà òà ïîáóò íàñåëåííÿ Çàõ³äíîãî Ïîë³ññÿ 
òà çàõ³äíî¿ ÷àñòèíè Âîëèí³ â íàðîäí³é òîïîí³ì³÷í³é 

ïðîç³ òà íàðîäíèõ êàçêàõ

Розділ перший

ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Жанрова специфіка народної фольклорної 
прози

Український народ створив чимало усних оповідань. 
У них зафіксовані різні теми народного побуту. Одна ж 
із найбагатших – це тема культури та побуту, яка існує 
на всій території України, має типологічно схожі мотиви 
та сюжети. Доступність у їх виявленні сприяє тому, що 
народна проза часто привертає увагу записувачів. Та до 
теоретичних розробок справа доходить рідко. Тому на 
сьогодні не існує навіть національного канону її назви, не 
кажучи вже про серйозніші теоретичні розробки.

Для того, щоб і собі зупинитися на чомусь одному, га-
даємо, корисно буде вдатися до історії вживання цих тер-
мінів.

Ще українські дослідники XIX ст., здійснюючи фіксацію 
усної народної творчості, постійно вказували на необхід-
ність записувати перекази про географічні назви. Пред-
ставники “Руської трійці” М. Шашкевич, І. Вагилевич та 
Я.Головацький у своїй народознавчій програмі, розробле-
ній у 50-х роках XIX ст., виділяли в окремий розділ пере-
кази1. І.Франко та В. Гнатюк у “Квестіонері для збирання 
місцевих переказів” бачать у них “місцеві перекази..., що 
в’яжуться з певними місцями, селами та особами”2.

По сьогоднішній день у фольклористиці нема чіткої 
одностайності думок щодо цього неординарного пласта 
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народної неказкової прози. Виділення її в окремий жан-
ровий різновид пов’язане з багатьма проблемами.

Перша із них та, що, будучи однорідними тематично, 
більшість із таких творів істотно відрізняється жанрово. 
Часом етимологія тексту знаходить найпростіший вихід 
– вона легко вкладається в формулу хроніката, першою 
частиною якого служить фраза “тому що...”. Далі все по-
яснюється просто й доступно якимись кількома речення-
ми. Але трапляється й інший варіант виходу творчої фан-
тазії. Опираючись на якусь відому сюжетну схему, опові-
дач знаходить вихід на фабульну реалізацію своєї версії. 
Зрозуміло, що за таких умов про якийсь канон жанру чи 
жанрового різновиду навіть не йдеться.

У зв’язку з цим, маючи безмір матеріалу для опису од-
нієї із найбагатших тем усної народної прози, дослідники 
навіть не робили спроби її класифікувати. Тому стосовно 
цієї теми в науковій літературі найчастіше йдеться про її 
прояви в контексті легенд та переказів.

Деякі дослідники висловлюють сумніви в доцільності 
виділення народної фольклорної прози як окремого те-
матичного підрозділу, відносячи до історичної народної 
прози. Можливо, через таку різновекторність зацікав-
лень топонімічною прозою, яку легко підпорядкувати до 
будь-якої теми, й існує непривабливий стан теоретичного 
осмислення цього тематичного пласта в жанровому кон-
тексті. Так складається, що його постійно обходять ува-
гою.

Інтерес до вивчення неказкової прози особливо по-
силився у радянській фольклористиці у 60-х р. ХХ ст. Це 
було зумовлено тим, що вона стала предметом міжнарод-
них досліджень. Так, на початку 70-х років відбулось два 
міжнародних форуми (1963 – у Будапешті і 1964 – у Мо-
скві), де розглядались питання укладання каталогів не-
казкової прози. У Будапешті комісія з неказкової прози 
виділила такі розділи: виникнення поселень і предметів 
культури, перекази, пов’язані з місцевостями, про ранню 
історію, війни і катастрофи, видатні особи, виступи про-
ти порядку3.

У Москві було внесено поправку до попередньої кла-
сифікації, весь матеріал об’єднали під заголовком “Істо-
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ричні події (суспільство) і виділили сім рубрик: стосовно 
місцевості, стосовно часу, катастрофи і катаклізми, війни, 
стосовно видатних осіб, стосовно інших норм4.

1974 р. у Мінську відбулась наукова конференція “Про-
заїчні жанри фольклору народів  СРСР”. У звіті, видру-
куваному в журналі “Советская этнография” № 6 за 1974 
рік, вказувалось: “Народна проза взагалі привертала мен-
ше уваги, жанри неказкової прози, що мають велике іс-
торико-культурне та художнє значення, стали у нас пред-
метом наукового вивчення лише останніми роками”5.

З цього часу в радянській фольклористиці з’явилось 
чимало публікацій, ґрунтовних монографій теоретичного 
плану з питань неказкової прози.

Так, у 60-х роках Г. Сухобрус, здійснюючи класифікацію 
легенд, в окрему групу виділила ономатологічні легенди6.

Уже в цей час між українською і російською фолькло-
ристикою намітилися розходження в трактуванні понят-
тя “легенда”. Російські дослідники, в поняття “предания” 
вписували все, крім бувальщин (“сказов”) та тих же бу-
вальщин, але на  міфологічну тему (“быличек”), а також 
сюжетних оповідань-фабулатів на цю ж міфологічну тему, 
окреслених назвою “бывальщины”.

До легенд російські фольклористи традиційно, як і по-
над сто років тому, відносили лише оповідання на релі-
гійну тематику, які в Україні розглядалися як жанровий 
різновид – “апокрифічні легенди”. Тому 1960 р. Л. Еліасов 
при систематизації  східносибірських переказів виділяє в 
окремий цикл  перекази7.

Виваженіше оперують термінами ті російські вчені, які 
спеціально займалися питаннями диференціації неказко-
вої прози.

У 1965 році С. Азбелєв, заглиблюючись у диференціа-
цію жанрів неказкової прози з точки зору їх відношення 
до дійсності, пише про присутність побутової теми як се-
ред переказів, так і серед легенд. Перекази і легенди, на 
його думку,  розмежовуються за тематикою на історичні, 
топонімічні, релігійні, демонологічні, побутові та ін.8.

Подібної позиції дотримуються й інші теоретики з пи-
тань класифікації народної прози.  К. Чистов, досліджую-
чи російські сюжети про рятівників (“избавителей”), сам 
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жанр фабульних оповідань на цю тему окреслює як соці-
ально-утопічні легенди (1967)9.

1976 р. М. Кравцов, розглядаючи перекази, виділяє в 
окрему групу топонімічні, відмежовуючи їх від історич-
них. За основу поділу бере об’єкт зображення: “серед пе-
реказів можна виділити дві основні тематичні групи: пе-
рекази історичні та топонімічні. У перших розповідається 
про події та осіб, що залишили слід в народній пам’яті, в 
других – про заснування міст, походження назв поселень, 
місць, річок”10.

Тим часом, М. Кушнірюк 1978 р. вводить в науковий 
обіг терміни “етимологічна легенда”, щоправда не відо-
кремлюючи їх від переказів11.

Діада “легенди та перекази”, яка не зобов’язує до ди-
ференціації цих двох жанрів, на деякий час стає загаль-
ноприйнятою нормою української фольклористики, а 
заодно й відповідником російського терміну “предание”. 
Таким чином, при подвійному перекладі наші “легенди й 
перекази” часто поверталися тільки переказами.

У зв’язку з цим російський термін “предания” в укра-
їнській традиції слід було сприймати не як “перекази”, а 
як “легенди та перекази”. Це повною мірою стосується й 
інших тематичних груп, охоплених в українській фоль-
клористиці терміном “предание”, тобто історичних, по-
бутових, релігійних тощо.

У підручнику 1983 р. М. Кравцов та Є. Лазутін далі ви-
діляють серед “преданий” побутові, але розглядають їх як 
різновид історичних12.

І хоч українська фольклористика в часи тоталітарної 
системи була змушена йти лише в фарватері російської, 
О. Дей у передмові до академічного видання “Легенди та 
перекази” (1985), пише чомусь не про топонімічні пере-
кази, а про легенди13. Що спонукало вченого до цього, не-
відомо. Вочевидь, йому видалося, що російському “пре-
данию” адекватнішою назвою буде легенда, яку на той 
час в українській фольклористиці вже було окреслено як 
фантастичний твір.

У російській фольклористиці тим часом акцент у ви-
значенні переказу все більше робиться на історичність 
змісту.
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У 1986 році О. Лазарев у статті “Неказкова проза” без 
претензій на остаточну вичерпність питань класифікації,  
усі “предания” ділить на три групи: топонімічні, генеало-
гічні та перекази про історичні події та особи. До топо-
німічних він зараховує ті, які “розповідають про історію 
походження різних географічних назв: річок, озер, скель, 
каменів, урочищ, сіл, міст, заводів, окремих будівель”14.

Та ж історична акцентація народної прози простежу-
ється і в працях інших провідних російських дослідни-
ків.

1986 р. В. Соколова, аналізуючи жанрові особливості 
історичних переказів і легенд, культурно-побутові від-
носить до історичних, пов’язаних з конкретними об’єкта-
ми15.

Того ж року виходить монографія Н. Криничної “Рус-
ская народная историческая проза. Вопросы генезиса и 
структуры”. У ній вона фактично  уникає термінів “пере-
каз”, “легенда” і вводить інший – “мотив”. Але фактично 
також підпорядковує побутові мотиви історичній народ-
ній прозі. Народну історичну прозу вона структурує за 
принципом об’єднання його у тематичні цикли і виді-
лення у кожному циклі мотивів. Щодо  мотивів, то вони, 
на її думку, присутні як периферійні у кожному циклі іс-
торичної прози. Н. Кринична спостерігає властивість мі-
грації  мотива, який може входити до різних тематичних 
циклів16.

У 1987 році В. Анікін та Ю. Круглов у підручнику з 
фольклору “Русское народное творчество” подають дві 
групи “преданий”: історичні та топонімічні, роблячи при 
цьому такі застереження: “Історичні перекази легко пере-
ходять, як це видно з рязанського фольклору, в топоніміч-
ні перекази. Такі перекази пояснюють походження назв і 
навіть саму появу гір, урочищ та інших місць на землі”17. 
Таким чином, наголосивши на етіологічних мотивах то-
понімічних оповідань, російські автори підручника по-
ставили остаточну крапку в тому, що вони можуть роз-
глядати тільки в контексті народної історичної прози. 
Цей варіант більшість російських дослідників сприйняли 
як остаточний і до цього питання не повертались.

Роком раніше від виходу в світ підручника В. Анікіна 
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та Ю. Круглова в Мінську була захищена дисертація В. Да-
видюка “Українська міфологічна легенда та її еволюція”18, 
зміст якої українському читачеві став доступний лише з 
1992 р. з виходом в світ монографії з подібною назвою19.

В. Давидюк узагальнив розрізнені і часто суперечливі 
думки відомих російських та українських фольклористів, 
скористався висновками представників “фінської школи” 
і подав визначення ключових наукових понять народної 
неказкової прози: легенда і переказ.

В основу диференціації цих жанрів він поклав: 1) 
сформульований С. Азбелєвим та К. Чистовим принцип 
відношення до дійсності, який передбачає скерованість 
на фантастичність або реалістичність; 2) запропонова-
ний представником “фінської школи” К. Сидовим прин-
цип поділу народної прози залежно від ступеня розвитку 
сюжету на меморати, хронікати та фабулати, а також 3) 
висловлені українським дослідником С. Мишаничем кри-
терії епічного ракурсу та епічної дистанції, які характе-
ризують ступінь наближення чи віддалення оповідача від 
описуваних ним подій. Два останні критерії В. Давидюк 
об’єднав в один, перейменувавши його в епічну позицію. 
У такій редакції термін прижився в українській фолькло-
ристиці.

Разом із тим автор із власних спостережень доповнив 
характеристики кожного з виокремлених у такий спосіб 
жанрів. До жанрових ознак переказу він зачислив: 1) реа-
лістичність (як у самій природі персонажів, так і в струк-
турі мотивів); 2) зовнішню форму вияву епічної позиції, 
повну відсутність зв’язку з очевидцем на основі загальної 
значимості подій, відображених в оповіданні; 3) хронікат 
або ембріональну форму фабулата; 4) ознаку порівняно 
давнього часу; 5) відкриту форму сюжетного оформлен-
ня; 6) відсутність яскравих персонажів20.

Легенда ж, на думку В. Давидюка, характеризується 
такими ознаками: 1) фантастичність; 2) фабульність, що 
включає послідовність викладу подій та традиційність 
форм сюжету; 3) ретроспективність, ознака давнього 
часу описуваних подій; 4) зовнішня форма епічної по-
зиції; 5) драматизм змісту; 6) яскравий вияв причиново-
наслідкових зв’язків, які переважно випливають з давніх 
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уявлень про навколишній світ; 7) наявність чітко вираже-
них персонажів.

Щодо генези легенд і переказів В. Давидюк приходить 
до висновку, що “при історичному підході до природи 
фантазії у сучасних жанрах фольклору треба врахувати 
й те, що тоді, коли існувала віра у ці давні мотиви, легенд 
та переказів теж могло ще не існувати навіть у зародкових 
формах, оскільки вони відбивають якісно вищий етап в 
освоєнні людиною навколишньої дійсності”21.

У 1992 році вийшли два збірники народних легенд та 
переказів: “Славні лицарі” та “Євшан зілля”. У передмовах 
до них як М. Дмитренко, так і М.Медведик подають  роз-
межування понять “легенда” і “переказ” та виділяють в 
окрему групу  легенди і перекази22.

Значимою у плані історії розвитку теоретичної думки 
з цього питання є праця В. Сокола “Народні легенди та 
перекази українців Карпат”. У ній автор описує погляди 
на народну прозу, висловлені представниками Західної 
України23. Думки членів гуртка “Руська трійця” М. Шаш-
кевича, Я. Головацького, І.Вагилевича, висловлювання 
щодо переказів та легенд І. Франка, В. Гнатюка, відомих 
фольклористів К. Заклинського, Зоріана Доленги-Хода-
ковського, Ф.Колесси, аналіз основних положень праць 
російських учених дозволили йому утвердитись на тра-
диційному тлумаченні основних понять неказкової прози 
- переказ та легенда. Спираючись на міжнародну рубри-
кацію, яка пропонувалася для каталогізації сюжетів та 
мотивів, у зв’язку з чим у її основу було покладено тема-
тичний принцип, він пропонує схожу власну рубрикацію, 
яку підносить у ранг класифікації. У ній знаходять своє 
місце все ті ж топонімічні легенди й перекази.

У рецензії О. Бріциної на цю працю було вказано на 
недосконалість самої класифікації і на ігнорування досві-
ду попередників новіших часів24. Найбільша заслуга авто-
ра у справі класифікації народної  прози полягає в тому, 
що дослідник визнав фольклорним жанром25.

Не треба бути великим фахівцем, щоб помітити: те, що 
об’єднує усі оповідання, присвячені культурі, побуту, на-
родним звичаям, – це їхня тема. Якщо ж характеризувати 
їх з погляду жанрово, серед них легко помітити як сюжет-
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ні, так і безсюжетні (фабулати і хронікати), як реалістичні, 
так і фантастичні (перекази і легенди), як із зовнішньою, 
так і з внутрішньою епічною позицією (оповідач може 
виступати як сучасником появи назви, так і транспонтан-
том почерпнутих від інших знань про неї). Ступінь роз-
витку оповідання може залежати від “віку”, тобто від його 
історії. Неважко переконатися, що фабульну мотивацію 
мають давні тексти, серед яких найчастіше трапляють-
ся міфічні сюжети. Те ж саме спостерігаємо й тоді, коли 
текст залишений у спадок представниками дуже давніх 
поколінь чи й узагалі інших народів. У таких випадках на 
допомогу його дешифрування приходить сюжет. Коли ж 
текст ще зрозумілий й доступний, то й пояснення обмеж-
ується кількома словами.

Серед сюжетних оповідань на побутову тематику тра-
пляються твори з різними функціями. Одні з них мають 
на меті пояснити сам сюжет, інші ж – культурологічну 
функцію об’єкта, що криється за нею. І ті й інші мають 
підстави вважатися народною прозою. Але тільки доти, 
доки за основу не буде взято мотив. Бо такі тексти функ-
ціонально прив’язані до етіології. І тут доведеться вже 
розрізняти оповідання з побутовими, культурологічни-
ми, народознавчими мотивами та оповідання з етіоло-
гічними мотивами. Та як за одним, так і за іншим підхо-
дами обидва різновиди  більше чи менше торкатимуться 
історичної теми, бо шукають відповіді на питання: коли?, 
чому? та як?

Постає питання, чи дає це підстави зараховувати їх 
до історичної прози? З нашої точки зору – хіба функці-
онально. Вони справді прагнуть докопатися до історії 
назви чи означуваного нею об’єкта. Але коли одні позна-
чені рисами історичного часу, то в інших він безумовно 
міфологічний. Історична тема в такому разі не може на-
бувати ознак домінанти, як і будь-яка інша. Тому думки 
російських учених С. Азбелєва та В. Соколової щодо від-
несення оповідань з побутовими мотивами до неї не мо-
жуть сприйматися ні як остаточні, ні навіть як детально 
аргументовані. На користь нашого, можливо, дещо  ка-
тегоричного твердження свідчать і міркування з цього 
приводу, які належать іншому російському вченому В. 
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Васильєву. Вони де в чому суголосні з нашими сумнівами 
щодо неправомірності такого об’єднання внаслідок нео-
днорідності представлених у цих оповіданнях категорій 
часу. Усні оповідання історичного змісту він поділяє на 
такі групи:

- ті, що розповідають про події, які мають чітку хро-
нологічну прив’язку. У цьому випадку відома точна дата 
події, фольклорний сюжет підтверджується достовірни-
ми історичними джерелами, найчастіше архівними доку-
ментами;

- ті, у яких розповідається про історично достовір-
ні факти, які проте не мають документального підтвер-
дження хронології. Водночас немає підстав сумніватись  
у реальності подій, оскільки переконливі докази містить 
топоніміка. Правдивість історичного факту підтверджу-
ється системою топонімів26.

За схожим принципом здійснює відбір матеріалу В. 
Мельник у праці “Історія Закарпаття в усних народних 
переказах та історичних піснях”27. Основним, на думку 
вченого, є збереження історичної традиції, тобто подача 
важливих суспільних подій у строгій хронологічній по-
слідовності. Побутове призначення історичних переказів 
– це аналіз епохи, прив’язка до часу, до суспільно-полі-
тичних умов певного періоду життя.

Цінні думки у плані розмежування географічних та іс-
торичних понять знаходимо у працях О. Купчинського 
та Л. Пушкарьова28. Останній чітко диференціює життя 
суспільства і функціонування природи, переконливо до-
водячи, що лише деякі тексти можуть бути джерельною 
базою для історика29.

Зрештою, нас цікавить не це. Однозначно претенду-
ючи на з’ясування питання, який вплив на формування 
культури та побуту в народній прозі в межах конкретно-
го регіону мала його історія, для початку добре було б ви-
значитися з номенклатурою базових понять.

В. Сокіл у розділі “Історичні перекази” розглядає лише 
ті перекази, які повідомляють про видатних осіб або про 
історичні події30.

При такому відборі матеріалу цикли переказів про за-
селення та освоєння краю, про першопоселенців, які Н. 
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Кринична зараховує до історичної народної прози, випа-
дають із її складу, хоч, безумовно, базуються на історичній 
функції, а часто-густо мають і історичний зміст. Твори за-
значених циклів часто не розглядають у цьому контексті 
ще й тому, що вони, як правило, мають форму короткого 
інформативного повідомлення. Деякі дослідники народ-
ної прози взагалі ставлять під сумнів приналежність та-
ких текстів до фольклору, зокрема. Н.Кринична їх взагалі 
не розглядає31.

В. Сокіл низький інтерес фольклористів до таких тво-
рів  пояснює насамперед їхнім суто прикладним характе-
ром32.

Щоб усвідомити, що являють собою такі висловлюван-
ня, необхідно, по-перше, пригадати умови і спосіб відтво-
рення зразків неказкової прози і, по-друге, зіставити ці 
повідомлення з позафольклорним процесом суспільного 
життя, що закорінений  у тому ж таки фольклорі.

Своєрідність передачі народної  прози полягає в тому, 
що її важко виділити з потоку побутового мовлення. В. 
Соколова про це пише так: “...перекази часто не виділя-
лись зі звичайного мовлення і розповідались у тому ви-
падку, коли мова заходила про якийсь об’єкт або особу. 
Часом інформатори обмежувались, як уже вказувалось, 
дуже короткою довідкою, або навіть однією-двома фра-
зами”33.

Що ж до неможливості виділення неказкової прози з 
загального потоку мовлення, то такий шлях від початко-
вого синкретизму до жанрової дискретності пройшли всі 
без винятку жанри фольклору. Ігнорувати в цьому ви-
падку номінативну фразу як складову частину народної 
прози рівнозначно ігноруванню народження  оповіда-
ння. Можливо, це дитя загине, щойно народившись, і про 
нього забудуть, але ж можливо, що й виживе і досягне 
свого зросту в майбутньому переказі чи й легенді. То ж 
коли йдеться таки не про жанр, а про жанровий масив, у 
якому можуть фігурувати різні форми і жанри, то в ньо-
му мусить бути місце й для таких ембріональних прозо-
вих форм.

Так, це інформація довідкового характеру, вона безсю-
жетна, і невідомо, чи в час науково-технічного прогресу 
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набере сюжетності. Це своєрідні узагальнення про функ-
ціонування природи і життя людини, зміст яких на рівні 
народних спостережень пояснити важко, бо вони вима-
гають наукової перевірки, і за певних умов можуть роз-
горнутись у наукові повідомлення. Серед фольклорних 
жанрів функціонування такої інформації видається недо-
цільним. Але залучення до вивчення її інших, суміжних 
за змістом повідомлень наук дозволяє зробити цікаві ви-
сновки про суспільно-політичне життя народу та функці-
онування природи.

У жанровому плані не буває ні побутової, ні історич-
ної прози. Ознаки, якими наділені ці оповідання, легко 
знайти й в інших тематичних відгалуженнях. І в жодно-
му випадку вони не виступають ні самодостатніми для 
жанрового окреслення, ні тим більше – жанротворчими. 
Тому з жанрового підходу легше говорити й про побутові 
мотиви у складі різних жанрів, тих же легенд, причому як 
героїчних, так і міфологічних, чи переказів такого ж різ-
ного штибу або ж номінативних повідомлень. Об’єднані 
за критеріями теми та функцій, вони становлять вже не 
лише тематичний, а водночас і жанровий масив, оскільки 
кожна із форм становить різну стадію у формуванні єди-
ного жанру, вищим проявом якого є сюжетне оповідання, 
тобто легенда. В такому окресленні народна топонімічна 
проза постає як умовна назва, яка охоплює надзвичайно 
великий і різноманітний за тематичним наповненням, 
поетичним вираженням фольклорний  тематично-жан-
ровий масив, який стосується сфери народних знань, уяв-
лень, вірувань і функціонує у формі переказів.
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Розділ другий

КУЛЬТУРА ТА ПОБУТ НАСЕЛЕННЯ 
ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 

ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНІ 
В НАРОРДНІЙ ТОПОНІМІЧНІЙ ПРОЗІ

2.1. Тематична специфіка народної топонімічної 
прози Західного Полісся

За результатами досліджень провідних учених у галузі 
фольклористики В. Давидюка, В. Сокола, В. Соколової, С. 
Азбелєва, Е. Померанцевої, В. Анікіна уся неказкова про-
за об’єднана домінуючою інформативною функцією1. За 
спостереженнями Е. Померанцевої, “у неказковій прозі 
незалежно від того, чи носить розповідь дидактичний, 
моралізаторський, патріотичний характер, пріоритет має 
пізнавальний момент. Це перш за все повідомлення, тоб-
то семантична інформація”2.

Іншою, не менш важливою ознакою неказкової прози, 
на думку С. Азбелєва, є те, що вона не створювалась спе-
ціально, з певною установкою ні професійними інфор-
маторами, ні вченими, а виникла стихійно на базі усних 
розповідей. Виникнення її обумовлене не естетичними, а 
практичними потребами3.

Позначені практицизмом й усі без винятку топоніміч-
ні мотиви, особливо ті, що входять до легенд та переказів. 
Вивчаючи найдавніші слов’янські топоніми, О. Купчин-
ський вказує, що виникнення їх зумовлене суспільними 
потребами, бо “уже від найдавніших часів склалося так, 
що підставою для появи назв була необхідність позна-
чення окремих об’єктів з метою орієнтації в місцевості, 
об’єктів особливо важливих у господарському відношен-
ні, хоч би це було ще в докласовому суспільстві (місця ба-
гатих рибних ловищ, вдалих полювань, тощо)4.

Власне прагматичною скерованістю топонімічної на-
родної прози зумовлений відбір фактів, що становлять 
основу або для сюжетотворення, або для мотивування 
номінацій. Легенди та перекази на топонімічну темати-
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ку містять полісемантичну інформацію. Це можуть бути 
будь-які соціально значимі факти суспільно-побутового 
характеру або повідомлення природничого плану, про 
що О. Купчинський висловився так: “Ознака, покладена 
в основу топоніма, часто містить дуже точні географічні 
характеристики. До них належать особливості ландшаф-
ту, принцип заселення людиною території, природні ба-
гатства та інші географічні особливості терену”5.

Не менш важливо для розуміння своєрідності топоні-
мічної прози з’ясувати і спосіб відображення дійсності: 
реальний чи з елементами фантастики. Дослідники не-
казкової прози стверджують, що вона існує у формі пере-
казів і легенд. Так, М. Дмитренко пише: “Обидва жанри 
дуже споріднені. На думку дослідників, критерієм жан-
рової приналежності прозових творів є ступінь досто-
вірності їх зображень, характер ставлення до дійсності 
або, іншими словами, питома вага істинного, реального, 
можливого, чи, навпаки, – вигаданого, фантастичного й 
неймовірного”6. Ці ж жанри виділяють і в топонімічній 
народній прозі О. Дей, Я. Кушнірюк, П. Медведик, В. Со-
кіл7.

Своєрідною ознакою топонімічних легенд є відбір по-
етизованих текстів про походження природних об’єктів. 
Це, як правило, виникнення озер, гір. Неспроможність 
людини пояснити природне явище з позицій науки спо-
нукає шукати відповідь на питання у світі фантазії.

В. Соколова висловлює думку, “зв’язок з міфами чітко 
простежується в “преданиях”, що розповідають, як вини-
кли ті чи інші особливості місцевості, що стало основою 
для їхнього називання. Подібні на якісь фігури окреслен-
ня гір і скель народжували розповіді про скам’янілих лю-
дей чи тварин, джерела протікають від пролитих у цьо-
му місці кимось сліз чи крові, червоний колір грунту чи 
трави – пам’ять про кровопролитну битву”. Такі мотиви 
й можуть виступати в ролі сюжетотворчих. На думку до-
слідниці, це вже пізніше топоніми почали пов’язувати з 
“реальними географічними ознаками без будь-якого по-
яснення їхнього походження (наприклад, річка Крутозір-
ка називається так тому, що у неї круті береги, Кам’янка 
– тече по камінні і т.п.)”8.
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Не можна пристати до цієї думки повністю, бо, воче-
видь основна причина тут не в “раніше-пізніше”, а в тому, 
які потенційні можливості для розвитку пояснення схо-
вано в самій назві.

Показовим є той факт, що топонімічні мотиви є досить 
стійкі й інтернаціональні. С. Лазарев вбачає серед них ті, 
у яких “озеро утворюється зі сліз дівчини, є слідом бога-
тиря чи коня, залишеним на землі і заповненим водою; 
гора, камінь, скеля – результат чудесного перетворення 
в них людини чи тварини: гора, вал, насип – плоди рук 
“разінців”, “пугачовців”, “суворовців” і т.д.”9.

Цю ж думку знаходимо і в М. Кравцова, який  заува-
жує, що найчастіше повторюються лише деякі сюжетні 
мотиви: чудеса перетворення людей на каміння, зник-
нення під землею, передавання імені людини тій чи іншій 
місцевості10.

Спеціалісти з неказкової прози не раз висловлювали 
думку про те, що поняття вигаданого у легендах є віднос-
ним,  історично мінливим. Те, що фантастичне з погляду 
сьогодення, перебувало у площині реалій у далекому ми-
нулому, бо людина свято вірила в існування чудодійних 
сил.

Специфікою неказкової народної прози є не лише наяв-
ність реального чи вигаданого факту, а й відносна сюжет-
ність переказів. Вчені неодноразово стверджували, що їх 
важко виділити з мовленнєвого потоку, бо не мають  ні 
зачинів, ні кінцівок, не вимагають створення спеціальних 
оповідальних умов. В.Соколова до “преданий” зараховує 
і такі, що виражені одним-двома реченнями11. На думку 
ж С. Азбелєва, поняття “сюжету” в живому побутуванні 
фольклору взагалі відносне. Адже коли “оповідач точно 
передає те, що відбулось у дійсності, нічого не придумую-
чи, не можна сказати, що розповідаючи, він створює сю-
жет. Основу розповіді становлять реальні факти, що від-
бились у свідомості оповідача, і сам він ніби виступає у 
ролі реєстратора їх. У такому оповіданні сюжет зазвичай 
існує, але існує як відбиток реальності”12.

Цікаві спостереження про повноту сюжетів переказів 
і легенд наводить В.Давидюк. Перекази, на його думку, 
як і легенди, мають загальновідомий характер, а тому не 
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потребують посилання на очевидця. “Водночас переказ 
– найчастіше хронікат або ембріональна форма фабулата, 
наявність розвиненої розповіді властива лише тим із них, 
у яких ім’я історичного героя чи події є лише доповне-
нням до традиційного легендарного сюжету. Такі опові-
дання і повинні вважатись легендами”13.

Два види народної прози розрізняє Я. Кушнірюк. За ха-
рактером розповіді “...одні з них розповідаються з чисто 
“утилітарною” метою – дати справжнє пояснення тій чи 
іншій назві”, в інших “самий об’єкт назви служить при-
водом для поетичної розповіді, позбавленої будь-якого 
реально-історичного змісту”14.

На думку ж С. Лазарева, поетична назва спонукає й до 
створення поетичного сюжету15.

От тільки у чому ж критерій поетичності чи непоетич-
ності назви? На наш погляд, доцільніше було б говорити 
про загадковість чи повну ясність топонімічної мотива-
ції.

Здійснюючи класифікацію за тематичним принципом, 
радянські фольклористи довгий час не враховували спо-
собів зображення дійсності, тому російські вели мову 
лише про топонімічні “предания”, які деякі українські 
перекладали як топонімічні перекази. Тим часом укра-
їнський дослідник Я. Кушнірюк навпаки всі оповідання 
топонімічного змісту зараховував тільки до легенд. Він 
поділяв їх на такі групи:

- легенди про походження назв гір, вершин, скель, по-
лонин, лісів, курганів;

- про походження назв населених пунктів;
- про історію назв рік, озер;
- про історію окремих географічних об’єктів (Трояно-

ві вали, святилища, гради, феодальні замки, зниклі села і 
міста)16.

Після того, як українські фольклористи О. Дей, Г. Су-
хобрус, В. Давидюк чітко розділили наукові поняття “пе-
реказ” і “легенда”, значно зріс науковий рівень їх дифе-
ренціації17. Тому цілком справедливо поставив під сумнів 
правильність вище наведеної класифікації В. Сокіл 18.

Зовсім обійшов увагою це питання О. Дей у своїй пе-
редмові до академічного зібрання легенд і переказів, хоча 
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рівень наукового видання прямо зобов’язував до цього. 
Учений лише зауважив, що топонімічні легенди і перека-
зи мають здатність:

- походження певних загальновідомих та вузькомісце-
вих географічних назв пов’язувати з історичними особа-
ми та подіями;

- топонімічні легенди пов’язані з творами про скарби;
- окрему групу топонімічних легенд і переказів склада-

ють такі, в основі яких лежать соціальні та побутові кон-
флікти й події (про походження річок, гір та ін., через ме-
таморфозу людей внаслідок трагічних ситуацій і под.)19.

Як бачимо, головним критерієм для виокремлення 
дрібних одиниць поділу топонімічної прози залишалася 
все та ж тема. Тематичний принцип, покладений в осно-
ву виокремлення виду народної прози, проектується й на 
наступні градації.

Дещо інший підхід для такої систематизації запропо-
нувала російська дослідниця Н. Кринична. В основу поді-
лу вона поклала мотив. Свій вибір вона пояснює тим, що 
основана на принципі домінантного мотиву класифікація 
буде детальніше структурована,  науково обгрунтовані-
ша, бо здійснюватиметься згідно з вимогами до будь-якої 
класифікації, де, по-перше, в основу диференціалції по-
кладено одну понятійну основу, наприклад, за способом 
зображення дійсності, за прив’язкою до об’єктів дійснос-
ті, за соціальними потребами; по-друге, у такій структу-
рі знаходиться найменша одиниця, за межами якої будь-
який поділ або об’єднання матеріалу припиняється. Най-
меншою понятійною одиницею у класифікації неказкової 
прози якраз і є поняття мотиву20.

Вчення про мотиви розроблене такими відомими фоль-
клористами, як А.Веселовський, Б. Путілов, В. Пропп, 
Є. Мелетинський та С. Неклюдов21.

Але й поняття мотиву на той час мало уже декілька па-
радигм. Його основоположник А. Веселовський під мо-
тивом розумів найпростіше, нейелементарніше вислов-
лювання, реакцію людини на оточуючу дійсність. Вчений 
дав два визначення мотиву, що взаємодоповнюють одне 
одного. Перше: “Під мотивом я розумію форму, що на 
перших порах суспільності дала відповідь на питання, що 
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їх природа скрізь ставила людині чи закріплювала осо-
бливо яскраві враження від дійсності, що або видавалися 
важливими, або повторювалися”22 і друге: “Під мотивом 
я розумію найпростішу оповідну одиницю, що образно 
відповіла на різні запитання первісного розуму чи на спо-
стереження за побутом”23.

Б. Путілов, інтерпретуючи вчення А. Веселовського, 
виділяв мотив як елементарну частину, водночас передба-
чаючи більшу структуру – сюжет, що являє собою еволю-
цію мотивів, тобто мотив переростає у сюжет24. З одного 
боку мотив – зерно сюжету, а з другого сюжет – комбіна-
торика мотивів. Б. Путілов диференціює мотиви за їхнім 
смисловим навантаженням. Він виділяє мотиви-ситуації, 
мотиви-мовлення, мотиви-дії.

За Б. Путіловим мотиви-ситуації позбавлені дії, ста-
тичні моменти сюжету, не пов’язані з переміщенням пер-
сонажів, з їхньою активною боротьбою, з їхніми діями.

У фольклорних творах, як правило, активність героя 
збуджується чиїмось повідомленням, викликаним нака-
зом чи пропозицією, розмовою, суперечкою, одержаним 
листом, сновидінням. Роль мовлення (у вигляді монолога, 
діалога, репліки, листа) дуже велика. У цьому випадку він 
виділяє мотив-мовлення.

І, нарешті, мотиви-дії, що пов’язані з просторовими і 
часовими переміщеннями персонажів, з їхньою активніс-
тю, тобто з моментами, коли події безпосередньо відбува-
ються. Мотиви-дії він ще називає мотивами-єпізодами25.

Вчення про мотиви намагався удосконалити С. Неклю-
дов, який слушно зауважив, що встановити єдиний підхід 
до виділення мотивів украй складно. У ході розміркову-
вань дослідник приходить до конструктивного висновку: 
“За своїм об’ємом мотив варіюється надзвичайно широ-
ко, хоча, завжди дотримується однієї тематичної конфігу-
рації”26. С. Неклюдов увів у науковий обіг термін “варіант 
мотиву”, що дозволяє говорити про домінантні і перифе-
рійні мотиви у межах однієї тематичної групи мотивів27.

Деякі українські фольклористи (О. Дей, П. Медведик, 
М. Дмитренко) відзначають поліфункціональність неказ-
кової прози, що обумовлена варіативністю мотивів28.

Так, М. Дмитренко зауважує: “Часом один твір містить 
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у собі кілька типів, за якими здійснюється класифікація: 
топонімічні легенди та перекази часто є й історико-геро-
їчними, тобто походження певних вузько місцевих гео-
графічних назв вони пов’язують з історичними особами 
та подіями, розкривають на тлі певної доби в житті наро-
ду. Іноді ці твори мають і міфологічні характеристики. Та 
це й не дивно, бо багатьом жанрам фольклору властива 
поліфункціональність”29.

П. Медведик, аналізуючи топонімічні легенди та пе-
рекази, пише: “Нерідко одна і та ж легенда цього циклу 
містить подвійну, потрійну інформацію – історичну, по-
бутову, міфологічну тощо, але найголовніший елемент у 
ній – походження топоніма”30.

Це ж саме спостерігла й Н. Кринична. Історичні пере-
кази з топонімічними мотивами, за її визначенням, мають 
здатність до мігрування з циклу в цикл31.

Отже, класифікація неказкової прози за мотивами до-
зволяє більш чітко виділити її особливості і здійснити де-
тальнішу рубрикацію матеріалу.

Мотиви у топонімічних легендах і переказах розвива-
лись у міру пізнання людиною світу. Загальна тенденція 
– відхід від міфологічного мислення у їхніх структурах і 
заміна їх реалістичними елементами. Оскільки пізнання, 
освоєння середовища та називання стратегічно важливих 
для життя об’єктів відбувалось здебільшого паралельно, 
то серед топонімічної народної прози будуть переважа-
ти новіші твори. Зрозуміло, що на синхронічному зрізі 
вони позбавлені критерію міфологічного мислення. Тому 
в конкретний історичний період в окресленні топоніміч-
них об’єктів домінують такі твори, які видаються досто-
вірними. Відтак їх можна вважати переказами.

Лише невеличку частку такої спадщини в кожному 
синхронічному періоді становлять твори, які не викли-
кають довіри. Вони побутують завдяки привабливому 
сюжету, незвичному перебігу подій, отриманому завдяки 
фантастичним подіям, що лежать у його основі. На синх-
ронічному зрізі – це легенди. Легенди, як правило, супро-
воджують назви гір та тих водойм, які не відзначились 
якимись особливими природними характеристиками або 
назва їхня походить з давніх часів.
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Особливість топонімічної прози, на що уже неоднора-
зово вказувалось, полягає у її необмежених можливостях 
при відборі життєвих фактів.

Тому у її фонді спостерігається багато таких вислов-
лювань: “називається так, бо тут росли сосни; розводили 
багато свиней...”. Інформація носить мотиваційний харак-
тер, будь-який сюжет  чи навіть натяк на нього відсутні.

Н. Кринична взагалі не брали до уваги таких вислов-
лювань, вважаючи, що ними повинна займатись лінгвіс-
тика32.

В. Сокіл, зваживши на те, що вони не є повноцінними 
фольклорними творами, бо не мають сюжету, не вносить 
їх у досліджуваний ним матеріал33.

Поняття мотив дуже умісне там, де нема сюжету, під 
яким прийнято розуміти комбінацію мотивів. Литовська 
дослідниця Б. Кербеліте називала ці дрібніші складові сю-
жетів ще елементарними сюжетами34. Останнім часом їх 
ще називають і мотифемами.

Якщо взяти до уваги, що переважну більшість топоні-
мічної прози складають перекази, тобто позбавлені ознак 
фабульності хронікати, то для їх класифікації на дрібні-
ші підзаголовки найбільш придатною одиницею можна 
вважати саме ці дрібні елементи оповіді. Питання їхньої 
назви – мотив, мотифема чи елементарний сюжет не ви-
дається нам принципово важливим. Тому підтримуючи 
українську наукову традицію стосовно цього, назвемо їх 
мотивами.

Спираючись на базові мотиви зразків народної топо-
німічної прози, здійснив її класифікацію й В. Сокіл35. Він 
окремо аналізує топонімічні легенди й топонімічні пере-
кази, досить детально описує легенди з домінуючими мі-
фологічними мотивами.

В окремий цикл об’єднує легенди про велетнів, що до-
зволило йому в свою чергу виділити такі мотиви: прожи-
вання велетнів на вершинах гір, перекидування між со-
бою кам’яних брил, палиць, сокир; мотив “культурного 
героя”, перетворення велетнями ландшафту.

Цикл легенд про скам’яніння людини, про перетво-
рення її в іншу істоту об’єднує таку групу мотивів:

– мотив магічної дії голосу півня;
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– мотив сили прокляття, сказаного у певний час;
– мотив перетворення живого в неживе, мотив закли-

нання і скам’яніння;
– мотив перетворення людини у вовка;
– перетворення, пов’язані з епідеміями хвороб.
Проаналізувавши цикли легенд та групи мотивів, які 

вони об’єднують, щодо карпатського фольклору, В. Со-
кіл робить такий висновок: “топонімічна проза даного 
регіону містить відносно обмежене коло міфологічних, 
релігійних мотивів, які виконують сюжетотворчу функ-
цію. Це зумовлено тим, що, по-перше, давній пласт фоль-
клору взагалі слабо зберігся. По-друге, у фольклористиці 
не приділялось належної уваги його фіксації. По-третє, 
на топонімічній прозі особливо позначилась тенденція 
переосмислення міфологічних, релігійних версій на ко-
ристь історичних”36.

В основу класифікації топонімічних переказів В. Сокіл 
кладе об’єднання за темами і виділення в кожній з них 
групи мотивів.

Велику групу топонімічних переказів об’єднано  за до-
мінуючими природно-географічними мотивами. Вони 
супроводжують назви населених пунктів і тісно пов’язані  
з темою заселення краю. В карпатському регіоні цей цикл 
переказів об’єднує такі мотиви: заселення полян, розта-
шування населених пунктів поблизу джерел, річок з вра-
хуванням особливостей ландшафту, флори, фауни.

Карпатська топонімічна проза також представлена мо-
тивами побутового змісту (сімейних та родинних колі-
зій), мотивами господарської діяльності та особливостей 
побуту, мотивами освоєння життєвого простору першо-
поселеннями.

Немає жодних сумнівів, що перелік основних мотивів, 
які складають ядро топонімічної прози кожного регіо-
ну, різний, оскільки детермінується ландшафтними, іс-
торичними, звичаєвими чинниками. Тому П. Медведик 
кількома роками раніше від В. Сокола, дуже обережно 
поводячись з номінаціями жанрів топонімічних опові-
дань, стосовно подільських топонімічних переказів ви-
діляє мотиви оборони від турецьео-татарських орд, ви-
звольної війни українського народу під керівництвом 
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Б. Хмельницького, побутових пригод. Окремою тематич-
ною групою автор вважає гідронімічні легенди – головно 
сюжети про чудодійне виникнення легенд, на які багатий 
подільський край37.

І все ж, критерій теми чи мотиву не може визначати 
жанр чи жанровий різновид, він може лише виступати 
позначкою цієї теми в межах окресленого поетичними 
критеріями жанру.

Хоч жодних заперечень стосовно присутності топоні-
мічної теми серед легенд у нас не виникає, є вони й на 
Західному Поліссі.

Кожний регіон має свою специфіку орієнтації й істо-
ричної інформації. Топонімічна проза Західного Полісся, 
функціонуючи у фольклорній традиції народних творів 
про власні географічні назви, повністю зберігає її основні 
жанрові ознаки. Її основне завдання у сфері побутування 
– обґрунтувати топоніми, що виконують роль орієнту-
вання на місцевості. Вона зберігає і передає інформацію у 
двох формах – реальній та фантастичній, звідси є перека-
зи і легенди, що супроводжують в основному мікротопо-
німи. Особливістю мікротопоніміки західнополіської то-
понімічної прози є перевага фактологічних повідомлень, 
що супроводжують топоніми, так званих мотивацій, се-
мантика яких сягає в основному різних характеристик 
функціонування природи регіону та його населення.

Суспільно-політичне життя людини і функціонуван-
ня природи і є тими основними темами, навколо яких і 
формуються мотиви про історію і динаміку цих основних 
сфер та позначення місцевості їхніми хронотипами.

Західне Полісся за багатьма історіографічними згадка-
ми було краєм, який лежав на узбіччі найдраматичніших 
подій давньої історії. Якимсь чином це позначилось й на 
його топонімічній прозі. Чимало назв цього регіону, не-
зважаючи на свою недоступність із погляду сучасної лек-
сики, не мають і топонімічних обґрунтувань, які як пра-
вило стають виплодом народного етимологізування. Це 
свідчить лише про одне – про їхню давність.

Але це й ознака того, що деякі із назв залишили по собі 
нащадки тих племен, що розмовляли іншими мовами. За-
хідне Полісся на початку нашої ери було місцем жвавих 



43

міжетнічних контактів. Тут жили готи і кельти, тут був 
тісніший, ніж будь де на теренах України зв’язок із Захід-
ною Європою. Все це позначилось на звучанні багатьох 
західнополіських топонімів, але не знайшло відбитку в їх 
фольклорній інтерпретації. Кожен етнос шукає пояснен-
ня назви в своїй історії, у своїй мові, а до чужого ставить-
ся якщо не вороже, то принаймні стримано.

Народна топоніміка Західного Полісся рясніє мотива-
ми втікацтва та переховування, мотивами відродження 
рудиментарних форм народної архітектури, мотивами 
іноетнічного суспільства. У цьому й полягає специфі-
ка топонімічних мотивів на тему суспільно-політичного 
життя та родинного побуту, господарські, відетнонімічні, 
антропонімічні.

Розмірений ритм життя поліщуків давав можливість 
для глибоких спостережень над природою. У зв’язку з 
цим важко визначитися, що було головним інструментом 
у створенні топонімікону поліщука: природа чи він сам? 
Стільки об’єктів, співзвучних із назвами рослин та тва-
рин, мабуть не має жоден із регіонів: Тур, Рись, Заячівка, 
Волошки, Веприк, Жабка, Вужиськ, Видричі, Журавлики, 
Гупали, Окунин, Сомин, Карасин, Комарово, тощо.

Серед мотивів, які дають пояснення назвам, пов’яза-
ним із функціонуванням природи, найпомітніші цикли 
становлять лімнонімічні (які пояснюють назви озер), ге-
лонімічні (назви боліт), оронімічні (назви гір), зоогонічні 
та фітонімічні.

Закріплення мотивації за тим чи іншим мотивом за-
лежить від об’єкта, назва якого пояснюється: макрото-
понім чи мікротопонім; від часу виникнення топоніма, 
від способів і можливостей впливу людини на природне 
середовище або зміни його внаслідок дії явища природи: 
блискавки, руху підземних вод, випадання надміру дощу. 
Назви рослин, тварин, птахів, плазунів, комах, як прави-
ло, ставали топонімами при умові великого скупчення їх 
на певній території, або ж навпаки проявлялись в одному 
екземплярі серед природного розмаїття.
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Мотиви військових конфліктів

№ Домінантні мотиви Варіанти мотивів

1.
Набіги татар на 
територію Західного 
Полісся

- Захист місцевого населення від 
набігів татар.
- Багаточисельність татарського 
війська.
- Утворення татарських поселень.
- Життя і побут татар.
- Трагічні мотиви з життя татар.
- Торгівля татар місцевими людьми.
- Про відступників, так званих 
татарських людей.

2. Російсько-шведська 
війна

- Мирне співіснування  шведів з 
місцевим населенням.
- Враження поліщуків від незвичних 
засобів пересування, зокрема 
великих карет.
- Будівництво своєрідних схованок 
від шведського війська.
- Образ шведського воєначальника.
- Конструктивізм поведінки шведів, 
зокрема будівництво мостів та 
зведення гребель.
- Асиміляція  шведів з місцевим 
населенням.
- Закопування скарбів.

3.

Козаки – захисники 
населення Західного 
Полісся від нападів 
ворогів:
-кримських татар
-війська Речі 
Посполитої

- Захист від жорстокої помсти татар 
місцевому населенню.
- Використання вогнепальної зброї 
у боротьбі.
- Спорудження бродів козаками під 
час тимчасових відступів.
- Насипання шапками могили 
героєві.

4. Події російсько-
французької війни.

- Вигуки солдатів при зустрічі з 
Наполеоном.
- Заведення старим дідом 
провідником ворогів у лісові нетрі.
- Участь жінок в обороні краю від 
нападів зовнішніх ворогів.
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Етнічні мотиви

№ Домінантні мотиви Варіанти мотивів

1. Перебування поляків

- Першопоселенцями були три Янеки.
- За національною належністю пана
- За народною назвою поляків: шляхта, 
ляхи.
- За компактним проживанням: 
колонія.

2.

Проживання 
національних 
меншин та тимчасове 
перебування 
людей інших 
національностей:
- євреїв
- німців
- голландців
- циган
- татар
- білорусів
- половців

- Залишки “жидівських” могилок.
- Оренда землі.
- Знищення євреїв німцями під час 
Другої світової війни.
- За національною належністю “німці”.
- За місцем, звідки приїхав пан 
(лісничий).
- Короткочасне перебування.
- Констатація факту проживали.
- Ремесло, яким найчастіше займалися 
цигани, - “ковальство”.
- Відставання від війська.
- Незвичність для корінного населення 
соціальної ролі: жінка керувала 
військом.
- Компактне проживання.
- Наближення до білоруського кордону.
- За лінгвістичною характеристикою 
топоніма.

3.
Міграційні процеси 
в територіальних 
межах України

- Від назви території, звідки прийшли 
переселенці.

Антропонімічні мотиви

№ Домінантні мотиви Варіанти мотивів

1.
Належність людини 
до того чи іншого 
класу або соціального 
прошарку

- Прізвища панів, поміщиків, 
магнатів
- Передача землі у спадок.
- Прізвища відомих в історії 
України представників родових 
українських князів: Чорторийських, 
Вишневецьких та ін.
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2.
Дарування королем 
землі князям, 
воєводам, магнатам, 
шляхті.

- Прізвища відомих в Україні 
землевласників: Заславські, 
Любомирські та ін.
- Маловідомі прізвища панів-
землевласників: Мощіївськіні, 
Кайтан, Комаров, Костантин, 
Набруско, Вікентій, Солтис.

3.
Багаті люди, вихідці з 
селян з часів розвитку 
капіталістичних 
відносин

- Прізвища та імена землевласників: 
Сай, Памас, Іван, Василь, Прокіп, 
Кусінчик.

4. Поля, що дістали назву 
від прізвища власника

- Поля панів Заворніна, Терюхіна, 
Самсона, Кодова, Приказюка

5. Першопоселенництво
- За прізвищами або іменами 
людини, яка першою вибудувала 
житло: Тарас Березина, Олексій, пан 
Галуз, Хома, Кропивник.

6.
Вікові характеристики 
людини, як правило, 
діди.

- Проживання дідів Мирона, 
Якушева, Бирока

7.
Компактне 
проживання людей з 
одним прізвищем

- За прізвищем родини Зая
- За прізвищем однієї сім’ї
- За прізвищем, під яким проживає 
багато людей, не пов’язаних 
родинними стосунками

8. Прізвище однієї 
людини

- Якийсь Горох, Дем’ян, Пендзюк, 
Концин.

9.
Здійснення одним з 
жителів важливого для 
громади вчинку

- Ліс посадив Чмель.
-  Хутір Глови, бо  Глова погодився 
охороняти село від злодіїв.
- Янчишин був партизаном.
- Іван оповістив про ворогів.
- Люба втекла від турків, селяни її 
переховували.

Родинно-побутові мотиви

№ Домінантні мотиви Варіанти мотивів

1. Почуття кохання та 
шлюбні стосунки

- Нерівні шлюби. Вибір пари із 
соціально нижчого середовища.
- Нещасливе заміжжя.
- Небажання молодої коритись 
соціально уставленим нормам
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2.
Індивідуальна та 
загальна трагедія як 
результат конфлікту

- Почуття незадоволення, 
злопам’ятства з боку батьків.
- Спалення цілого містечка.
- Затоплення поселення підземними 
водами.
- Утоплення молодих у день їхнього 
весілля.
- Смерть молодих від отруєння 
вишнями.
- Всихання вишень у всій окрузі.

3.
Порушення 
людиною правил, 
норм, традиційного 
суспільного устрою.

- Запрошення на весілля без дружок.
- Потопання весільного вінка у 
криниці

4. Міжетнічні шлюби
- Одруження поляка з українкою.
- Одруження українця зі шведкою.
- Одруження татарина з українкою і 
перехід його в християнство.

5. Сімейні стосунки

- Чоловік оберігає дитину, щоб не 
вкрав вовк, а жінка жне ниву.
- Передача батьком синові у 
спадщину землі.
- Розподіл батьком землі між 
синами.
- Передача дівчатам землі у придане.
- Багатодітність сімей.

6.
Конфлікти родинного 
характеру та їх 
вирішення.

- Порушення рівномірності у 
розподілі спадщини.
- Виконання складного завдання..

7. Народжування дітей - Народження дитини у 
несприятливих умовах.

8.
Трагічні події у сім’ях, 
у долях окремих 
людей

- Втрата сина внаслідок хвороби.
- Доля вдів або дівчат, які не вийшли 
заміж.

Мотиви застосування реліктових форм 
житлобудування

№ Домінантні мотиви Варіанти мотивів

1. Архаїчні форми житла
- Курінь – дерев’яні кліті-конуси
- Буда – тимчасове житло
- Будка
- Будочка
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2. Перші дерев’яні 
споруди

- Халупки
- Кліті

3. Спорудження 
землянкового житла

- Печи – великі ями, у яких жили 
взимку
- Житло у період суспільного лиха

4. Житло, детерміноване 
природними умовами

- Плотіна – житло в умовах 
надмірної заболоченості

5. Будування хат

- Вид деревини, що з нього 
будується хата
- Побутуваня поняття будівельної 
жертви
- Перевезення хат з хуторів у село

6. Замкнута забудова 
дворів

- Двори, де випасали худобу
- Місце, де були клуні, хліви, сараї

7.
Побудова клуні на 
деякій відстані від 
двору

-Кошари

Господарські мотиви

№ Домінантні мотиви Варіанти мотивів

1. Розвиток скотарства

- Випасання биків у великій 
кількості, відгодівля свійських 
та диких свиней.
- Випаси для свиней, корів, 
качок, гусей
- Розведення овець та кіз
- Стійка для худоби

2. Розвиток землеробства
- Способи обробітку землі
- Розміри орних земель
- Види культурних рослин

3. Сінокоси та види трав для 
вигодовування худоби

- Покоси, згрібання трав
- Наявність великої кількості 
трав

4. Розвиток садівництва - Місця знаходження садків
- Знищення болотом садків

5. Розвиток городництва - Місцерозташування за 
городом

6.
Лісові і лісохімічні 
промислиРозвиток 
садівництва

- Варіння дьогтю і смоли
- Винищення лісів
- Сплавляння лісу
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7.
Промисли:
- мисливство
- рибальство

- Вказівка на місця  скупчення 
диких тварин: кіз, вовків, 
лисиць, зайців, борсуків, 
тхорів, їжаків, видр, бобрів, 
лосів, куниць
- Скупчення птахів: орлів, 
соколів, качок, тетеревів
- Першопоселенство рибалки 
біля водойми
- Добра зарибленість озер 
окунем, сомом, карасем
- Масовість рибного промислу
- Торгівля рибою

8. Розвиток бортництва - Розведення бджіл
- Торгівля медом

9. Виробництво цегли - Місцезнаходження цегелень
10. Обробка злакових культур - Місцезнаходження млинів
11. Розвиток гутництва - Місцезнаходження гут

12. Обробка металу
- Місцезнаходження металу
- Скупчення кузень
- Видобування руди

13. Виготовлення засобів 
пересування

- Наявність стельмахів, 
перевізників

2.2. Специфіка відображення військових 
конфліктів в народній топонімічній прозі 
Західного Полісся

Західнополіські землі неодноразово зазнавали нападів 
завойовників: татар, турків, монголів, поляків, шведів, 
німців. Тут розгортались бої. Однак корінне населення 
не тільки оборонялось, а й знайомилось із чужинцями, 
з їхніми звичаями, побутом. Топонімічна проза цього 
регіону подала широку картину життя загарбників у За-
хідному Поліссі. Вона вивела узагальнений образ “іншої” 
людини.

Набіги татар на територію Західного Полісся займа-
ють провідне місце серед мотивів топонімічної прози. Ці 
ж події знайшли відображення і в історичній літературі. 
Перш за все у Галицько-Волинському літописі, де повідо-
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мляється, що монголо-татари захопили Володимир, Галич 
та  “інших городів багато, що нема їм числа” 38. Літописець 
сповіщає, що коли “Данило  прибув із братом до Берес-
тія, і не змогли вони обидва вийти на поле через сморід 
од безлічі вбитих”39. Люди, яким вдалося уникнути смер-
ті і полону, ховались “по містах і пущах, бо ще весною 
1242 року татари пустошили коло Влодави і по озерах 
Світязьке, Пулемецьке, Луки, на схід від Влодави”40. У Га-
лицько-Волинському літописі ці події схарактеризовано 
короткою, але вичерпною фразою: “А татари пустошили 
до города Володави і по озерах, і вернулися, багато лиха 
натворивши”41. А в місцевій топонімічній прозі мотиви 
про напади татар поширені у Ковельському, Турійсько-
му, Старовижівському, Маневицькому, Ратнівському, 
Любомильському, Любешівському районах. Це дозволяє 
конкретизувати місця перебування загарбників. Специ-
фічною рисою таких творів є не лише повідомлення іс-
торичного факту, а й заглиблення у подробиці військових 
дій ворогів, інформування про знущання їх над людьми. 
Так назва гори Татарська (с. Качин Камінь-Каширського 
району) супроводжується такою  інформацією: “Татари 
табором стояли. Бувало, як граємо малими, копаємось 
у  піску, переливається жовте і червоне. Питаємо мами, 
а вони казали: “То ж татари були, сильно крові пролило-
ся”42. У легенді про урочище Бабиці (с. Березичі Любешів-
ського району) повідомляється, що “як прийшли татари, 
то повбивали всіх людей: і чоловікив, і жинок, і дитей, 
тико остались живеї дві бабці”43.

Цікавим моментом переказів з вказаними мотивами є 
те, що вони  не фіксують фактів оборони західнополісь-
кого населення княжими військами: “Кулу села є луг. Там 
є маленький уструвок, облитий водою. Його назвали Та-
таринець, бо колись, як татари нападали, а люди жили на 
плотінах, то сильно знущались над ними. Ото  і путупили 
татар в тий води”44 (с. Гуща Любомльського району). Фак-
ти розправи над загарбниками у такий спосіб фіксуються 
й у топонімічній прозі Карпато-Балканського регіону45.

Поліські природні умови часто були єдиними по-
мічниками у боротьбі проти татар, оскільки болотяний 
ландшафт перешкоджав планам загарбників. Як підтвер-
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дження – переказ: “Як наступали татари, то вони були 
оде кіньми, і вони втикали. Вже не попали на ту дорогу, а 
через болото їхали і загрузли, і витягали кони за хвости, 
і одирвали хвости”46 (с. Смідин Старовижівського райо-
ну).

В основу назви урочища Зарвихвіст покладено дещо 
незвичайний, але з пректензією на історичність факт. 
Із  народної топонімічної прози дізнаємося про іншу, не 
менш важливу роль поліської природи у виживанні насе-
лення в період нападу татар. Болота ставали своєрідними 
фортецями, що захищали людей від нашестя татар. Уро-
чище Туливка називається так тому, що “люди ховалися 
від татар. Було непрохідне болото, а вони знали стежки, 
по яких ховались” (с. Видраниця Ратнівського району). 
Звідси й назва урочища Ришитець. “Кажут, що Ришитець 
так назвали, бо колись одна баба втикла од турків і хо-
валась у воді, а на голову наклала решето”47 (с. Комарове 
Маневицького району). Подібним є і переказ про похо-
дження назви села Серхова, що у Маневицькому районі 
“Шо був серед лісу отут, так його і назвали Серхів, ше він 
од татарів. Тут ховалися люди в цих болотах”48.

Спостерігаючи за викладом фактів і за ходом подій у  
переказах, звертаємо увагу на зображення таких суспіль-
них перемін, як утворення татарських поселень на тери-
торії Західного Полісся. Деякі з них дістали назву від іме-
ні особи, яка тут селилась. Так вулиця Ханії (с. Любохини 
Старовижівського району), бо “говорять, що тут жив хан 
і ше коли були його помочніки, так і назвали”49. Вулиця 
Кардашів (це ж саме село), бо “будь-то там була хвамілія 
Кардаші, а будь-то говорять, Кардаш ше то од татарщини 
зостався”50.

У топонімічній прозі з татарськими мотивами виділя-
ється група творів, сюжети яких інформують про життя і 
побут татар. Вони, за повідомленнями переказів, на тери-
торії Західного Полісся будували укріплення. “Замчисько 
казали, шо там татари його робили”51 (с. Старі Кошари 
Ковельського району). Гора Тура, бо ”турки під час ви-
ступу наносили її шапками. У давнину тут знаходилась 
дерев’яна вежа”52 (с. Висоцьк Любомльського району). 
Гора Татарка, бо “її татари наносили шапками”53 (с. Пуль-
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мо Любомльського району). Гора Лисиця, бо “куле татар-
ське військо ішло на Польщу, то пруходило через сило. 
Біля Буга їм сподобалось місце. Кожний воїн висипав там 
шапку землі. Вийшла велика гура – Лисиця”54 (с. Забужжя 
Любомльського району). Ця інформація мала показати 
багаточисельність татарського війська, бо скільки ж тре-
ба людей, щоб наносити гору?

Серед переказів з татарськими мотивами знаходимо 
сповнені ліризму оповіді про трагічні моменти з життя 
татар. “Після того, як татари пошли з наших країв, наш ліс 
стали називати Надия. То од імені одної дівчини. Татари 
ховалися по лісі, а жили цілим табором разом із сім’ями. 
Один татарин мав собі коханку. І раз вдень вони спочива-
ли собі під дубом, бо сонце пекло, як жєр, а татарин хотів 
пожартувати з нею, виліз на дуб і хутів налякати її саб-
льою. Але ни вдався той жарт, попав ни в землю, а в серце 
і зразу померла дівчина. А куток лісу стали називати її 
іменем Надиє”55 (с. Ружин Турійського району).

Народна топонімічна проза Західного Полісся зафіксу-
вала ще одну незвичну для місцевого люду характеристи-
ку поведінки татар – торгівлю нашими людьми. Повідо-
млення про те, що татари “палили, руйнували і грабували 
села і міста, захоплювали тисячі людей у ясир (полон), збу-
ваючи їх на східних ринках або використовуючи як рабів 
у Криму”, знаходимо у працях істориків56. Але в жодному 
з історичних джерел не вказується на те, що ринки про-
дажу людей татари відкривали і на українських землях.. 
Ці реалії з побуту татар збереглись у  топонімічній про-
зі. “Ринком називали вулицю тому, що татари продавали 
людей, звідси й пішла назва ринок”57 (с. Нові Кошари Ко-
вельського району).

Як бачимо, зразки топонімічної прози з татарськими 
мотивами здебільшого інформативного характеру. Сто-
совно карпатського регіону це саме помічає й В.Сокіл. 
“Сюжети про “татарські” чи “турецькі” місця не розгор-
нуті, а лише констатують якийсь випадок, що нібито там 
стався”58. Однак, незважаючи на стислість повідомлень, із 
цих переказів  все-таки можна простежити поведінку  як 
завойовників, так і оборонців, вивести їхні загальні ха-
рактеристики. Образ загарбника у них подається без ди-
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ференціації його етнічної належності: турок, татарин чи 
монгол – однаково завойовники, іновірці, невірні, пред-
ставники “іншої крові”. На ці явища у свій час вказував 
М.Костомаров, аналізуючи сюжети народних дум. Він 
стверджував: ”Татарин і турок у малорусів об’єднуються 
в одному понятті невірного, бусурмана, бузувіра. Невірні 
– вороги християнства”59. Це виявляється в текстах топо-
німічної прози: “як наступали монголи і татари, то вони 
були оде кіньми...”, “Зроду звеця Городок. Тут був город. 
Стояло дванадцять церков. На Лісках була золота брама, 
проходили войни, стояла церква. Як були турки, то був 
кругом насип”60 (с. Городок Маневицького району), “веде 
ж, єк турки воювали, вони ж яво стоєли на цій горі. Так і 
називається гора Татарська”61 (с. Смідин Старовижівсько-
го району). Очевидно, виникнення такого образу має іс-
торичне підгрунтя. Як стверджують історики, на Волинь 
і Полісся з 1453 року здійснювали набіги турки і до них 
приєднуються заволзькі татари62. Вочевидь саме ця інва-
зія супроводжувалася появою на поліських землях разом 
з військом жіночого населення. Свідченням цьому може 
вважатися й присутність у розповідях про них багатьох 
деталей, які виявляють порівняну не давність описува-
них подій.

Групування жіночих образів у народній топонімічній 
прозі здійснюється за етнічною належністю: татарки і 
слов’янки. Жінки-татарки – це, насамперед, такі, що зви-
кли до  кочових умов. З текстів дізнаємося, що “одна та-
тарка родила дітей на болоті”63 (с. Бучин Любешівського 
району). З переказу, у якому йдеться про утворення топо-
німа Татарський острів постає інший образ жінки: “Злови-
ли колись татарку на островку, вона десь одстала з конем. 
Вночі поїхала на островок, розложила там вогонь, а коня 
прив’язала до дерева. Люди якісь побачили той вогонь і 
прийшли туда. А татарка роздяглася і грілася, сушила вде-
жу. Хтось її зловив”64 (с. Облапи Ковельського району). 
Серед татарських жінок, якщо вірити переказам, трапля-
лися ватажки татарського війська. У селі Гірках Любешів-
ського району є хутір Татарка. Переказ повідомляє: “Були 
тут татари. Люди говорять, що ними керувала жінка. На-
віть збереглася назва хутора. Він називається Татарка”65.
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Жінки-слов’янки характеризуються як такі, що змуше-
ні виживати в умовах навали. Народ наділяє їх розумом і 
кмітливістю. Образ  такої жінки виводить переказ, запи-
саний у селі Черче Камінь-Каширського району: “Єк були 
колись татари, то вони хотіли вбити одну жинку, вона як 
бігла з села, то кричєла: “Черчель”. Так звали їхнього ко-
мандуючого. Кажут, що вин спас ту жинку, і в його честь 
так зветься сило”66. Із переказу про урочище Чужина, що 
у селі Городку Маневицького району постає ще один об-
раз сміливої поліської дівчини: “Чужина – то густий ліс. 
Дівчина проводила татар, потім од них втикала, вилізла 
на сосну. Думали її зняти. Вломилась гілка, її замучили, і 
вона кричала: “Чужина, чужина, нихто мене ни спасе”67.

У працях істориків згадується про  відступників, які 
приймали владу татар і ставали “татарськими людьми”. 
М.Кучінко пише: ”На грунті порівняної забезпеченості 
“татарських сіл” та “татарських людей” в деяких регіонах 
Західної України, зокрема, між Бугом і Случчю (так звана 
Болохівська земля) почався антикнязівський рух”68. Про 
ці ж події можна дізнатися й із рядків Галицько-Волин-
ського літопису. Так князь Данило пограбував і попалив 
болохівську землю, бо  “зоставили їх, (болохівських кня-
зів), татари, щоб вони їм орали (та сіяли) пшеницю і проса. 
Данило ж на них тим більшу ворожнечу держав, що вони 
од татар велике сподівання мали”69. Ці люди, стверджує 
М.Грушевський, “цілими громадами піддавалися татарам. 
Вони обіцяли дававти татарам данину збіжем, бути під їх 
безпосереднею властю в покорі і послуху”70. Топонімічна 
проза західнополіського регіону теж зберігає образи від-
ступників. Це дівчина Надія, яка була коханкою татарина, 
і помічники хана, які назвали в його честь вулицю. Однак 
народ підмітив ще один, не менш важливий процес, який 
супроводжує будь-які війни: асиміляцію населення. Так 
збереглась оповідь про татарина Карацая, який залишив-
ся в селі за порадою священика, одружився з українкою, і 
від цього шлюбу з’явилися діти змішаної крові.

Аналізуючи “татарські мотиви” народної топоніміч-
ної прози Західного Полісся, не можемо не помітити зна-
чення символіки у створенні образів. Скажімо, спалене 
татарами поселення повсякчас символізувало біду. Ніхто 
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не наважувався будувати нове поселення посеред зга-
рища. “Негоже, – каже – на згарищі нове село будувати. 
Де татари раз вогнем місце позначили, не пошкодують і 
вдруге”71. “Хутір спалили, але той хлопчик на липі живий 
зостався. На згарище ніхто не вернувся, десь у гинчому 
місці побудувались”72. Образами-символами у західнопо-
ліській топонімічній прозі можуть стати будь-які пред-
мети щоденного вжитку, залишені ворогами. Таким пред-
метом, наприклад, є щит із переказу “Зелінка”:  “Але той 
щит, чи шо вже там було, був викований із міді. Люди бо-
ялися його брати, бо татари оставили, то як вернуться, 
не доведи, Господи, то щоб за нього часом не згадали та 
кого не вбили...”73, або ж турецька шапка з переказу про 
місце Турчуки (с. Лобна, Любешівського району): “розка-
зують про турка, єк прийшов і загубив шапку. Тоді з тех 
пір люде говорать, шо він казав: “Я прийду по шапку ше”. 
І до сих пір те місце і людей, шо там живуть, називають 
турчуками.”74 Такі речі, залишені загарбниками, лежачи 
нерухомо, перетворюються на предмети-табу. Наче за-
стигши в часі, вони застерігали, що, зрушивши їх, люди 
розбурхають часи татарських лихоліть.

У топонімічних переказах на “татарську” тематику до-
мінують такі способи номінації локусів:

1) за належністю до татарської національності (Та-
тарський острівок, гора Татарська, урочище Татарське, 
Тура-гора та ін.);

2) за предметом чи місцем, що стає засобом схову в 
період татарського нашестя (урочище Решитець, урочи-
ще Туливка);

3) за особливостями татарського побуту (Ринок, За-
рвихвіст, Лисиця, Ханії);

4) рідше знаходимо вживання антропоформул (На-
дія, Черче).

Не менш важливою у дослідженні військових дій на 
території Західного Полісся є шведська тематика. Чима-
ло зразків західнополіської топонімічної прози свідчать 
про те, що даний регіон був військовим осередком під час 
російсько-шведської війни. Документальних історичних 
підтверджень стосовно перебування шведських військ на 
Поліссі небагато, але знайдені матеріали дають можли-
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вість твердити, що саме Західне Полісся було тимчасовим 
“притулком” для шведських військ, і саме тут розгорта-
лись деякі військові події війни 1721 р.

За свідченнями істориків, на початку XVIII ст. Північна 
Волинь і Західне Полісся стають “ареною військових дій 
у зв’язку з тим, що Польща була союзницею у Північній 
війні  зі Швецією”75. На думку М. Костомарова, шведські 
війська рухалися через волинсько-поліські землі у Цен-
тральну Україну76.

Переказів про якісь серйозні битви зі шведами знайде-
но мало, бо, на думку істориків, їх тут не було, це могли 
бути швидше тактичні або розвідувальні дії”77. В.Будзи-
новський зазначає про те, що “шведське військо марши-
рувало на Україну не вкупі, і через те москалі деякі з тих 
частин знівечили”. На Україні, на думку дослідника, “зі-
йшлись тільки недобитки шведів”78.

Хронікати дають інформацію про те, що шведські вій-
ська дійсно зупинилися на Західному Поліссі: “Гувуреле 
тико, шо чериз Шваково пруходиле шведи”79 (с. Домано-
во Ратнівського району). Інші свідчать про факти укла-
дання миру між ворожими таборами: “Куток Сумир так 
зветься, бо відбулося перемир’я, “сумир’я” між військами 
під час війни зі шведами80 (с. Заброди Ратнівського райо-
ну). Деякі офіційні історичні джерела говорять, що при-
хід шведів на поліські, як і, загалом, на українські землі, 
не мав руйнівного характеру у порівнянні з татарською 
навалою. У “Історії Русів”, знаходимо уривок зі звернення 
шведського короля Карла XII до українців: “Я ступаю на 
землю Козацьку не заради завоювання її або покористу-
вання скарбами та пожитками мешканців тутешніх, але 
єдино задля поновлення прав їх вольностей колишніх, 
за які й предки мої, королі шведські, супроти Польщі за-
вжди вступалися і до того зобов’язані були важливими 
заслугами козацькими та союзними з ними договорами і 
трактатами”81.

Вступивши на поліську землю, шведське військо, не-
пристосоване до місцевих природних умов, зазнавало 
втрат і постійно було змушене долати перешкоди. Так, 
зі змісту одного переказу дізнаємось про те, що “шве-
ди йшли великими силами, було багато кінних роз’їздів, 
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тому мілкі місця вони дуже розбили, що після них про-
братися було неможливо. Таких бродів після шведів зали-
шилось кілька. В одному з них загрузла карета, в якій їхав 
великий шведський начальник, це місце й досі називають 
Карета”82 (с. Ворокомле Камінь-Каширського району”). 
Західнополіські болота не витримували масивного осна-
щення потужної шведської армії. Топонімічні перекази 
містять інформацію про те, що шведи пересувалися не 
лише пішки чи кіньми, а їхали великими валками і каре-
тами, що дивували місцеве населення своїми розмірами: 
“а трохи далі є урочище Відьма. Там втопилась ще більша 
карета зі шведами”83 (с. Ворокомле Камінь-Каширського 
району). М.Костомаров теж вказує на той факт, що біль-
шість шведів при відході їхало верхи, лише деякі із них не 
мали коней84.

Налякане постійними набігами татар населення Захід-
ного Полісся, за звичкою, втікало у ліси, ховалося по бо-
лотах, будувало укріплення й загорожі: “Спочатку були 
корчі, ліси, а потім Кортеліса, Кортеліси. Під час швед-
ської війни люди тікали в хащі. От і стало Кортеліси”85 
(с. Кортеліси Ратнівського району). До цих пір назва уро-
чища Града свідчить про захист від ворогів у минулому. 
“Града була, як загорожа, от татар, монголув, шведув”86 
(с. Смідин, Старовижівського району). Зауважимо, що 
згадка про шведів у даному переказі проскакує мимоволі, 
адже тяжкий слід, залишений татарами, узагальнив образ 
ворога, незалежно від того, якими були завойовники.

Шведський генерал Адлер Фельд так описує свій при-
хід на волинсько-поліські землі: “Вступивши на Волин-
ську землю, ми знайшли чудовий край, прекрасні великі 
села, але вони були зовсім безлюдні, бо мешканці при на-
шому наближенні розбігалися на всі боки. Чудова країна 
була зовсім пустинна. В селах, які дуже великі, не зустрі-
чалось жодної живої душі і ніяких припасів, все було за-
мкнено в містах”87.

Помітними серед “шведських мотивів” народної то-
понімічної прози Західного Полісся є образи керівни-
ків-генералів. “Кажуть, що на Красній гірці під час пере-
ходу зупинився шведський начальник”88 (с. Ворокомле 
Камінь-Каширського району), або ж “...загрузла карета, в 
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якій їхав великий шведський начальник ”89 (с. Ворокомле 
Камінь-Каширського району). Порівняймо ці перекази з 
переказами з татарськими мотивами, де військом керу-
ють татари-кочівники або навіть жінки-татарки. І взага-
лі, при зіставленні “татарських” і “шведських” переказів 
можна зробити висновок про набагато вищу організова-
ність і облаштування шведської армії, вищий її культур-
ний рівень у порівнянні із татарськими ордами.

Як “татарські” перекази, так і “шведські” містять ін-
формацію про побут шведів під час їх перебування на За-
хідному Поліссі. “Назву лісу Печища пов’язують зі шведа-
ми. Кажуть, шо тут вони зробили велику піч, у якій пекли 
хліб”90 (с. Ворокомле Камінь-Каширського  району). Уже 
цей факт вказує на  те, що шведи були цивілізованішими 
не тільки у військово-стратегічному плані, а мали вищий 
рівень життя і побуту, ніж татари-кочівники.

Поліська природа спонукала шведське військо само-
тужки будувати греблі для перетинання води, дерев’яні 
мости, просіки. “За переказами старожилів, гребелька, що 
знаходиться за селом, теж була збудована шведами. Вони 
зробили її з дерев’яних колод”91 (с. Ворокомле Камінь-Ка-
ширського  району). ”Там за селом у нас є таке урочись-
ко, що на нього кажуть “Шведський міст”. То дехто каже, 
шо на тім місці, як москалі воювали зі шведами, шведи 
моста збудували.”92 (с. Житнівка Камінь-Каширського ра-
йону). “Шведський мосток там зробили. То ше як шведи 
наступали”93 (с. Градиськ Маневицького району). Про те, 
що Карл XII наказував своїм підлеглим будувати мости 
для переправ, згадує й М.Костомаров у праці “Мазепа”94. 
Як бачимо, шведи власноруч створюють споруди, назви 
яких переростають у топоніми. Порівняймо ці мотиви із 
татарськими, де татари насипають гори шапками, теж у 
такий спосіб створюючи назви географічних об’єктів. Але 
шведські споруди на декілька рівнів цивілізованіші.

Серед зразків топонімічної прози шведської тематики  
трапляються напівлегендарні перекази про шведські схо-
ванки або ж про закопування скарбів на горах. “На гірці, 
що зветься Золотниця, шведи закопали свій прапор і зо-
лото”95 (с. Ворокомле Камінь-Каширського  району).

Зауважимо, що такі гори отримували назви золотниць. 
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Мотивація переховування шведами своїх скарбів на горах 
пов’язана знову ж таки з особливостями поліської при-
роди, оскільки шведи не змогли перевезти скарби через 
болото. Ці напівлегендарні розповіді спонукали людей до 
переконання у їх достовірності. “У 1908 році польський 
пан робив розкопки, але нічого тут не знайшов”96 (с. Во-
рокомле Камінь-Каширського району).

Порівнюючи образні характеристики топонімічної 
прози “татарського” й “шведського” зразків, знову бачимо 
образи людей, які зі зміною життєвих умов змінюють на-
ціональну належність. Серед “татарських” мотивів таки-
ми є вже згадані легенди “Карацаї” і “Надія”. Серед “швед-
ських” мотивів знаходимо аналогічний образ. “Кажуть, 
що в далекому кутку під назвою Вокчув колись шведи за-
лишили жінку, яка заснула, коли всі відпочивали. Про неї 
забули, вирушили в дорогу. Знайшов її ворокомлівський 
парубок, одружився. Тут вона жила, народила дітей”97 
(с. Ворокомле Камінь-Каширський район).

Способи номінації локусів у переказах зі “шведськи-
ми” мотивами мало чим відрізняються від “татрських”, 
проте в емоційному сприйнятті військових подій різниця 
між ними дуже велика. Шведи, на відміну від татарів,  по-
стають не як руйнівники, швидше – як творці життєвих 
благ. Основний тематичний спектр топонімічної прози 
цієї тематики складають :

1) відетнонімні назви (Шваково);
2) назви, що фіксують життєво-побутові умови швед-

ської армії під час її перебування на Західному Поліссі 
(Печища, Карета, Відьма);

3) топоніми-позначення схованок від ворога (Кортелі-
си, Града);

4) топоніми про об’єкти напівлегендарного походжен-
ня (Золотниця, Красна гірка);

5) топоніми на означення штучно утворених об’єктів 
(Гребелька, Броди).

6) топоніми на означення психічні відчуттів людей, які 
перебували в означених ними лдокусах (Сумир).

Перекази із “шведськими” мотивами трапляються в 
основному у Ратнівському, Камінь-Каширському, інколи 
– в Старовижівському районах. Таке географічне розмі-
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щення зразків топонімічної прози із вказаними мотива-
ми пов’язане, очевидно, із фактором переходу шведської 
армії через ці райони.

Характеризуючи військово-історичні мотиви тих пе-
реказів західнополіської топонімічної прози, що мають 
приблизне становлення у XII–XVIII століттях, варто звер-
нути увагу на козацьку тему.

Аналізуючи стан армій-завойовниць, неможливо ви-
пустити зі спектру оглядових подій військо, яке захища-
ло населення Західного Полісся від зазіхань ворога впро-
довж періоду XV-XVIII  століть.

На початку XV століття Волинь стала одним з осеред-
ків козацького війська. Ці події не могли не торкнутися 
території Західного Полісся. Простежуючи за образами 
“козацьких” переказів, візьмімо до уваги той факт, що 
населення Західного Полісся вбачало у козацтві єдиний 
захист від ворога. За твердженням істориків, “у XV-XVI 
століттях все відчутнішими стали нові набіги кримських 
татар на Волинь. Литовський уряд, ослаблений внутріш-
ньою боротьбою та війною проти Москви, не мав сили 
боронити Волинь. Замість боротися, вони хотіли від-
купитися подарунками, погоджувались навіть щорічну 
данину платити, але даремно.”98 Подібну інформацію по-
чергуємо і з легенд : “За своїх убитих татари почали жор-
стоко мститися, не жаліли ні старих, ні малих. Людською 
кров’ю наповнився струмок, що протікав біля села. Мало 
кому пощастило сховатися у хащах та лісах. Але кара не 
минула татар. Козаки, що вже кілька днів йшли слідом за 
татарами, враз появилися на згарище”99.

Говорячи про козацькі мотиви в народній топоніміч-
ній прозі Західного Полісся, не можна не згадати подій 
визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. 
Події під Берестечком сягнули й території Західного По-
лісся. Із переказу, записаному в селі Нові Кошари Ковель-
ського району дізнаємось, що “На пагорбі, що в селі, зупи-
нявся Богдан Хмельницький”100. Очевидно, йдеться про 
події, що передували битві під Берестечком, коли Богдан 
Хмельницький їхав на місце майбутньої битви. Урочище 
Козаківщина, що у селі Градиську Маневицького району 
“то от колишньої війни”101.
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Перебування військових на землях Західного Поліс-
ся, каральні походи війська Речі Посполитої, повернення 
магнатів і шляхти після битви під Берестечком приводи-
ло до обезлюднення багатьох міст і сіл. За твердженням 
істориків, “...сприяли цим процесам і дії кримських татар, 
які грабували українське населення, а багатьох людей за-
бирали у полон”102. Як бачимо, козацтво чинило опір зві-
дусіль. Західнополіська топонімічна проза зберегла згад-
ки про поєдинки козаків з ворогами. “Козацька гора – бо 
воювали козаки”103 (с. Видраниця Ратнівського району). 
“Колись були покопані рови, як козаки тут воювали”104    
(с.Видраниця  Ратнівського району). У переказі про по-
ходження топоніма Рови вказується на можливе застосу-
вання на цьому місці вогнепальної зброї.

Після поразки під Берестечком козаки ще довго боро-
лися за своє життя. Із переказу, записаному у с. Старі Ко-
шари Ковельського району, отримуємо інформацію про 
те, що “на Різанці були козацькі могили, бо там колись 
билися міцно, не хотіли козаки утікати, людей багацько 
полягло, поризалось, то й так назвали”105. Відступали ко-
заки знову ж таки на поліські болота, споруджуючи броди 
на шляху. У “козацьких” переказах за аналогією до “швед-
ських” простежуються мотиви штучно утворюваної то-
поніміки. “Типиро тут є ричка Вижовка і Прип’ять, а між 
ними є Брид. Колись козаке його прореле”106 (с. Якуші 
Ратнівського району.). Звернемо увагу на легенду “Куч-
мина гора”: “Похоронили Кучму за козацьким звичаєм, 
а могилу, яка має назву Кучмина гора, козаки шапками 
висипали”107. Нам уже відомо із сюжетів з татарськими 
мотивами про звичай насипання шапками могил героїв. 
Зауважимо, що традиція насипання шапками гір просте-
жується як в “козацьких”, так і в “татарських” мотивах 
Західного Полісся. Це говорить про взаємопроникання 
звичаїв. На це ж вказує й М.Костомаров. На його думку, 
козаки переймали деякі татарські звичаї108.

Перекази з козацькими мотивами є свідченнями того, 
що події Визвольної війни 1648-1654 років розгорталися 
і в Ратнівському та Ковельському районах. Підтверджен-
ня цьому знаходимо в історичних джерелах. Найбільший 
загін повстанців під час визвольної війни під проводом 
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Богдана Хмельницького діяв у районі Ковеля-Турійська.  
Менші загони  боролися зі  шляхтою під Ратном, Затурця-
ми, Литовижем109. Переказ, записаний у селі Серхові Ма-
невицького району, теж містить інформацію про ці події. 
“Перші жителі нашого села були слов’яни, які ховались 
від польської шляхти, оселились вони коло лісу хвойного 
і болота”110.

На початку XIX ст. не обминули Північної Волині і За-
хідного Полісся події російсько-французької війни 1812 
року. Про становище у цьому регіоні генерал О.Торма-
сов у листі до Берклі де Голля писав: “Край цей перехо-
дом австрійських та саксонських військ зовсім пограбо-
ваний, скрізь пустка: жителі...сховались у лісах та боло-
тах”111. Французька армія зазнала остаточної поразки у 
районах Берестечка, Луцька та Рожищ, історичні факти 
інформують про переправу російських військ через Стир 
і про наступальні дії саме в цій місцевості. Рештки напо-
леонівських військ відступали в Польщу, за Західний Буг. 
Інформацію про ці події знаходимо і в народній топоні-
мічній прозі. “Урочище Кричове – бо коли проходив На-
полеон, то там солдати крикнули: “Вра!”, “урочище Вкос-
не називається, бо ше старі люди казали, шо коли була ар-
мія чи Наполеона, чи, може, шведув, то солдати кричали: 
“Заходити вкосую”112 (с. Облапи Ковельського району). І 
знову бачимо уособлений образ ворога, тепер уже євро-
пейця. Як не виділяється окремим ракурсом образ воро-
га-азіата, так не проглядається в топонімічній прозі образ 
ворога-європейця. Як бачимо, ворогів за національною 
належністю знову-ж-таки не диференційовано, не фік-
совані також хронологічні рамки легенд та переказів, але 
інформація, що її містить топонімічна проза, може стати 
повноцінним доповненням до історичних фактів.

Серед уже згаданих образів, фіксованих серед мотивів 
військових конфліктів, досить цікавим є образ західно-
поліського “Івана Сусаніна”, який веде військо через ліси 
й болота. Потужні, добре озброєні ворожі війська знахо-
дили смерть у  західнополіських  хащах, не в змозі про-
братися далі. Із сюжету  вимальовується образ первісного 
поліського лісу: “Куликів – таємний сосновий ліс, куди 
поодинці не вирушали. Тому, хто заблудився тут, нелегко 



63

вибратися. Адже всі дерева, як одне, а під ногами – зеле-
ний мох, що прогинається у болото”113 (с. Ворокомле Ка-
мінь-Каширського району ).

Розгортання сюжету виводить такі образи: старенький 
дід-провідник, який добре знається на місцевості і, розга-
давши таємницю поліської природи, сам робиться части-
ною цієї таємниці. Другий образ – це ліс, що поглинає і 
військо, і діда, і всі їхні проблеми разом. Простежується 
явище персоніфікації поліської природи. Ліс і болото в 
даному випадку не лише німі свідки описаних військових 
конфліктів, вони беруть участь у житті персонажів, керу-
ють їхніми долями: “Кажуть люди, шо через цей непро-
хідний ліс йшла велика армія, яку проводив якийсь дід. 
Довго пробиралися болотяним лісом, заростями і все пи-
тали в діда: “Коли ти нас виведеш, коли, коли?”114 (с. Воро-
комле Камінь-Каширського району). Аналогічні перекази 
В.Сокіл знаходить у Карпатах. У топонімічних переказах 
Карпат, як свідчить науковець, “трапляється мотив геро-
їчного вчинку простої людини, яка завела ворогів у хащі, 
де вони й загинули”115. Підтвердження цих слів бачимо в 
переказі, записаному в с. Оріхові Ратнівського району: 
“Іванова гора – назвали на честь Івана, що оповістив про 
ворогів, а самого його там і забили”116.

Серед перерахованих уже історичних подій, що роз-
горталися на західнополіських землях, не знайшли істот-
ного відображення в топоніміконі Західного Полісся події 
Першої світової війни. Але все ж є один досить важливий 
образ, який не дозволяє проігнорувати військовий кон-
флікт даного періоду. Це образ жінки-воїна.

І.Денисюк у дослідженні “Амазонки на Поліссі” подає  
відомості про споконвічні традиції західнополіських ама-
зонок: “Ну, були такі жонки, вони войовали, із луків стрі-
ляли, бо так вони войовали. Споконвіку воно ото йде, шо 
мол они всі такі здорові. Їздили на конях, вбивали людей 
мечами”117.

Образ жінки-воїна зустрічався серед татарських моти-
вів (згадаймо про жінку-керівника татарського війська), 
але він не є розгорнутим і глибоким. Повну характеристи-
ку образу воїна-жінки подають перекази, записані в селах 
Бихів та Деревок Любешівського району. Це образ Крас-
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ної Пані. “Могила Красна Пані – ше з Міколаївської вуй-
ни. Та була вояка. Боже, яка! Товста баба! Все на чотирьох 
кунєх їздила.”118 Красна пані – напівміфічний персонаж, 
який змушує замислитись не стільки над відображенням 
військових подій Першої Світової війни у топонімічній 
прозі Західного Полісся, а над оригінальністю образу. 
“Та й була та пані полководцем, нияк її вороги не могли 
зловити і вбити. А вона собі їздила бєткою і ничого не 
боялася”119. Цей персонаж уособлює всі вже названі вій-
ськові конфлікти, він. метаморфізуючись, трансформу-
ється в образ війни. Жінка-воїн Красна пані – це символ 
війни. Подібно до олюднення образу лісу, військові події, 
що безперервно тривали на теренах західнополіських зе-
мель, персоніфікуються в образі жінки, з нівеляцією якої 
зникне і явище війни. І дійсно, із загибеллю Красної Пані 
тимчасово затихають військові конфлікти на території 
Західного Полісся. “Вирішили вони її вогнати в глибокий 
рів і вбити. Так і зробили, та й закопали... а в ліси ємку 
викопали, прикрили, а вона з куньми і впала... закупали, 
дий то вуяка була, о!”120

Як бачимо з тексту легенди, цей міфічний образ не 
одинокий. У Красної Пані було військо: “...а її солдати 
вернулися і насипали насип, і досі стоїть могила, хвоїною 
поросла. По цю пору звуть урочище Красна Пані”121.

Символічним образом Красної Пані, цим легендарно-
міфічним втіленням війни, завершується збірний образ 
військових конфліктів в топоніміконі Західного Полісся.

2.3. Відетнонімічна народна 
проза Західного Полісся

Відетнонімічні мотиви – один із найпотужніших плас-
тів топонімічної прози Західного Полісся. Етнонім ставав 
назвою поселення лише тоді, коли мав окреслити неав-
тохтонів. Топонімічна проза Західного Полісся досить 
багата на таку “відетнонімну продукцію”122. Історія назв 
деяких населених пунктів та урочищ сягає ще залізного 
віку. Багато таких топонімів мають балтське походжен-
ня, оскільки Західне Полісся “є зоною найбільш ранніх 
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контактів давніх слов’ян з племенами західних та східних 
балтів”123. Найяскравіше це проявляється на гідроніміч-
ному рівні. Дещо інша ситуація із ойконімією та мікрото-
понімікою, хоч і назви поселень та урочищ – не виняток із 
загального правила. Для прикладу, населені пункти Ветли 
і Вітуле, що у Любешівському районі Волинської області, 
дослідники виводять від апелятива vitols, що у перекладі 
з литовської означає верба124.

Ще більше у досліджуваному регіоні топонімів, пов’я-
заних із проживанням ближчих у часовому плані племен 
та етносів. Серед них такі, як Угриничі, Судче, Мокошин, 
Ківерці та ін. На жаль, переказів про походження таких 
назв до сьогодні не збереглося, оскільки іноетнічність 
населення цих поселень давно втратила своє  значення. 
Ось деякі з них. “Було село Огренича (од назве племені). 
Почале звідте пірисилєтись на лівий бериг річкє і там по-
силелися. І прозвали сило Сєдліще”125 (с. Седлище Любе-
шівського району). “Стариї люди говорать, шо назва міс-
та від племені тиверців, шо жило тутика у давні часи”126 

(с.Ківерці Ківерцівського району). На те, що назва Ківе-
реччини генетично пов’язана з етнонімом тиверці, на-
звою плем’я, яке жило між Дністром і Прутом, вказують 
і мовознавці127.

Та все ж найбільше у топонімічній прозі регіону збе-
реглося тих відетнонімічних переказів, у яких основну 
творчу функцію виконують конотативні топоніми, пов’я-
зані із тими національностями, що проживали на тери-
торії Західного Полісся у XIX – на початку XX століття. 
Серед великої кількості давніх географічних назв, які до-
недавна існували на цій території, знаходимо Озеряни 
Чеські, Красів Руський, Красів Чеський, Голєндерня, Го-
лендри Забузькі, Вільгельмівка та ін128. Якщо порівняти з 
XIX ст., то перелік алохтонів із того часу істотно змінився. 
Так розглядаючи українські народні легенди та перекази 
про “характеристичні особливості деяких народностей”, 
Г.Булашев, зауважує, зокрема, таке: “Українські легенди та 
“побрехеньки” не забули, між іншим, і тих народностей, 
з якими українцям доводилось й доводиться стикатись 
на своєму історичному життєвому шляху. Характеристи-
ки різних національностей свідчать про глибоку народ-
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ну спостережливість... У цих легендах та “побрехеньках” 
найчастіше йдеться про “хохлів” і “кацапів”, або ж “моска-
лів”, потім – про поляків (“ляхів”), татар, євреїв (“жидів”), 
“німців” і циганів”129. Приблизно тими ж народностями 
представлений фольклор національних меншин України 
і в сьомому томі зібрання П. Чубинського130.

Відетнонімічні перекази попри це досі не розглядалися 
не те, що монографічно, а навіть у рамках окремої статті. 
Завдання нашої роботи з’ясувати, які ж “етнічні” мотиви 
переважають у топонімічній прозі Західного Полісся на 
порубіжні XX та XXI ст.

Сучасний національний склад сільського населення  
Західного Полісся остаточно оформився в першій трети-
ні XX століття. Сліди життя і діяльності різних етнічних 
груп цього періоду відбилися й у народній прозі на топо-
німічну тему. Про сам процес перемішування представ-
ників різних національностей дізнаємося із переказу, за-
писаному у селі Розничах  Маневицького району.  “Село 
кулись називалося Разничи. Так воно називалося ше за 
Польши, бо жили разниї люди: українци, поляки, билору-
си, молдавани”131.

Із першого загального перепису населення в 1897 році 
можна зробити висновки, що Волинська губернія була 
серед тих регіонів, де переважало українське населення.  
Другий рядок цього списку посідали поляки, хоч їхня 
кількість була тут дуже мізерною. Польське населення 
було рівномірно розміщене як по всій території Волині, 
так і Західного Полісся132. М. Костомаров, розглядаючи 
образ поляка в українській фольклористиці, зазначає, 
що першою рисою, яка характеризує “ляха”, є відмінність 
його віри, як католика, недовірка, людини, яка, хоча й не є 
“невірним”, “бусурменом”, але й не вірить так, як потрібно. 
Поляк характеризується охочим погуляти і випити133.  Де-
які легенди про походження поляків, зазначає Г. Булашев, 
осмислюють в гумористичному тоні “деякі з найпошире-
ніших прізвищ польських”134. Західнополіські хронікати 
мають набагато простішу конструкцію. Про перебування 
поляків на Західному Поліссі інформують лише окремі 
елементи, такі як “то було ше за Польши, жив польський 
пан, був тут поляк якийсь та ін”.  Село Троянівка, за фоль-
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клорною версією, має таку назву тому, що, начебто, “у селі 
найперше посилились три поляки Яни. Від цього і пішла 
така назва”135 (с. Троянівка Маневицького району). Село 
Осівці Камінь-Каширського району у давнину називало-
ся Ольб’є Ляське, бо, як дізнаємося із  переказу, “розказу-
ют, шо колесь давно жев в силі пан, сам він був поляком. 
Жев він на берегу возира. Пана звали Бобрик, родом він 
був із Польші. Так і назвали сило – Ольблє-Ляцьке. Потом 
вже за совєтув, дале назву Осовці”136. Урочище Панський 
Двір, що у селі Градиську Маневицького району, нази-
вається так, “бо пани жили, до тридцять дев’ятого року 
були пани з Польши”137. Куток Шляхта, що у селі Годови-
чах Турійського району має таку назву, бо “там поляки 
жили до войни”138. Про наявність у селі польської коло-
нії інформується і у переказі про урочище Колонія: “там 
польські були хати, садки були, черешні цвіли”139 (с. Воля 
Любитівська Ковельського району). У деяких переказах 
повідомляється про перебування поляків у регіоні ще із 
часів Хмельниччини. “Урочище Стакор – там жили колись 
польські колонізатори, скіко їх там було! Ше як Польська 
войовала з Богданом Хмельніцкім”140 (с. Годовичі Турій-
ського району).

Утворенню топоніма, зазвичай, сприяють унікальні 
або ж рідкісні явища. Тому виникнення більшості захід-
нополіських етнонімів пов’язане, в основному, із тими ет-
нічними групами, що становили національні меншини і 
були своєрідними “винятками” із правил.

Офіційно зареєстрованих етнонімів сьогодні мало, 
оскільки зі змінами політико-державних устроїв зміню-
вались і назви поселень. Але такі народні географічні 
назви як Олєндри, Німецьке, Оліндерські залишились у 
переказах, що містять інформацію про ті  етнічні групи, 
що проживали на  Західному Поліссі на початку XX сто-
ліття.

Спираючись на соціологічні дані, зауважимо, що у 20-
30-х роках XX століття після українців та поляків третє 
місце за чисельністю займали євреї141. М.Костомаров, го-
ворячи про “єврейські” мотиви в українському фолькло-
рі, вказує на те, що євреїв українці зображували велики-
ми боягузами, лихварями та хитрунами142. У топоніміч-
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ній прозі Західного Полісся єврейська тематика має свою 
специфіку.

Проникнення і розселення євреїв на Україні історики 
відносять ще до періоду Київської Русі143. Розселення їх 
на поліських землях було рівномірним. Топонімічних пе-
реказів, які б фіксували якісь деталі із життя та побуту 
євреїв, майже не знайдено, та збереглися давні єврейські 
могили, що стали своєрідними топонімами-орієнтира-
ми на шляху. Як приклад, могили, розташовані у селищі 
Пульмі Шацького району, народна пам’ять фіксує як “мо-
гили жидивськи”. “Урочище Жидивське – бо там є багато 
жидивських могил”144. Подеколи із небагатьох переказів, 
у яких розповідається про проживання у регіоні Захід-
ного Полісся євреїв, можна дізнатися і про їхні заняття. 
“Кажут, шо жили жиди тутика. Зразу сило невелике було. 
Звідкі прийшли? Хто їх знає. Вони не гурали, не рубили 
на полі, купували шось, прудавали. Завше телята скупо-
вували, різали, прудавали. Перш мало зовсім було хатів. 
Вигун над Стиром – хати. Прийшли ше жити люди, де й 
стало сило Жидичин”145 (с.Жидичин Ківерцівського ра-
йону). Зі змістом вказаного переказу збігається й думка 
М. Костомарова про те, що євреї, не зважаючи на при-
ниження з боку українців і росіян, завдяки хитрощам і 
кмітливості могли наживати багатство146. “Жидивщина 
– бо тут оцього жили жиди, де оцьо магазин, були хати 
жидівські”147 ( с. Галузія Маневицького району).

Топонімічні перекази також зазначають, що євреї, які 
проживали на території Західного Полісся, хоч на землі 
не працювали, але були орендарями земельних ділянок. 
“Берве поле так зветься, бо жид Берко тримав оренду”148 
(с. Видраниця Ратнівського району). Такі повідомлення 
підтверджуються й історичними джерелами. Під владою 
Польщі євреї мали право на вільне придбання земельної 
власності. М. Костомаров стверджує, що євреї, “будучи 
предметом зневаги християн, ніде так не користувалися 
вигодами, як в Україні”149. Причинами цьому, на його дум-
ку, були як незайнятість українців у торгівлі, так і звичай 
віддавати євреям в оренду панські угіддя150.

Проте єврейське населення Полісся зменшилося вна-
слідок масового знищення євреїв під час Другої світової 
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війни. В топонімічній прозі є згадка і про ці трагічні події: 
“Жидивська зветься – бо колись туда жидив возили роз-
стрілювати”151.

Перші німецькі колонії, як стверджують дослідники, 
з’явилися на поліських землях в кінці XVIII століття. 
Вони були створені з вихідців Східної Прусії на початку 
XIX століття. Кілька німецьких колоній було засновано 
вихідцями Польщі152. Так, назва урочища Німецьке у селі 
Підріжжі Ковельського району пояснюється тим, що “там 
німецька колонія колись була, німци жилі”153. Невеликі 
перекази-повідомлення топонімічного характеру не міс-
тять інформації про побут, культуру німецьких поселень. 
Про це легше дізнатись з історичних джерел. Дослідни-
ки стверджують, що німці серед інших національностей, 
які проживали на Волині, за кількістю займали четверте 
місце після українців, поляків і євреїв154. Подібна демо-
графічна ситуація, судячи з переказів, була, очевидно, й 
на Західному Поліссі. Так, у переказі про урочище Вен-
ське, що поблизу Шацька, повідмляється, що “австрій-
ське населення тут було; пан з Вєни лєснічим був, стояла 
його хата; потім і наші хати з Кропивників привезли”155. 
Німецькі колоністи “обробляли землю, розводили сви-
ней та велику рогату худобу, вбачаючи в цьому головне 
джерело прибутку з господарства. На ринок доставляли 
багато м’яса та яєць, на високому рівні в німецьких коло-
ніях було виготовлення масла. Серед ремісничих закладів 
німці мали найбільше кузень, столярень і шевських за-
кладів”156. У переказах з німецькими мотивами не завжди 
назва урочища чи поселення відповідає етносу, про який 
йдеться у сюжеті. Урочище Литва, що у селі Галузії Мане-
вицького району, начебто називається так тому, що “там 
були нимецкі пани; там було і панив, і хатив”157.

Перекази із Любомльського району фіксують перебу-
вання у цих місцях голландських поселень. Це, в осно-
вному, перекази про урочища, що мають назви: Гулєндри, 
Олєндри, Олєндерське та ін. “Голландські” хронікати, як і 
“німецькі”, стисло й коротко повідомляють про існування 
на західнополіських землях голландських колоній. “Уро-
чище Гулєндри – тут жили голландці”. “Куток Гуліндер-
ня – там були могили гуліндерські, і там хурунелі гулєн-
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друв”158 (с. Забужжя Любомльського району). “Гулєндри 
– то зара сінокоси такі. А раньше, кажут, шо там жили 
голландці”159 (с. Забужжя Любомльського району). За іс-
торичними даними, у 1813-1816 рр. у регіоні оселились 
голландці, які емігрували з околиць Бреста над Бугом. 
Вони утворили у Ковельському повіті колонії Олексан-
дрівка, Голендри і Янів, у Любомльському – Свіжинські 
і Забужанські Голєндри.  Перед другою світовою війною  
нечисленні голландці виїхали. Топонімічні перекази,  які 
містять інформацію про ці події, підтверджують наведені 
документальні факти. “Урочище Гулєндри так назвали, бо 
там колись жили голландці, які переселилися за Катери-
ни II. Перед Другою світовою війною виїхали”160 (с. Мель-
ники Шацького району).

На території Західного Полісся, як видно із деяких  пе-
реказів, осіло проживали й цигани. М. Костомаров зазна-
чає, що циган в системі українського фольклору висту-
пає злодієм та брехуном161. Із зразків топонімічної прози 
Західного Полісся не можна зробити якихось висновків 
про вдачу циган. Перекази прості, не мають розгорнутих 
фабул, а лише містять інформацію щодо проживання ци-
ган у тому чи іншому місці. Так, урочище Циганюки, що 
у селі Забужжі Любомльського району, назвали так тому, 
бо “там зараз і завжди жилі цигани”162, вулицю Циган-
ська, що у селі Хворостові Любомльського району, “бо 
там жили цигани раньше”163. У іншому переказі йдеться 
про те, що “колись село називалось Мановичі; була тут 
річка Веселуха, поселилися цигани, ходили по сусідніх 
селах, манили людей; потім біля залізниці поселилися 
люди” (с. Прилісне Маневицького району)164.

Всупереч традиційним уявленням про циган-кочів-
ників, західнополіські цигани не лише мали постійні 
житла, вони заселяли цілі кутки у селах, де й займалися 
різними видами ремесел. Так, у переказі, записаному у 
селі Карасині Камінь-Каширського району, “куток Ко-
валівський, бо цигани колись там жили і ковали, тим і 
прозвали так той куток”165. Інформація про проживання 
у регіоні циган-ковалів не випадкова. Як стверджує Г.Бу-
лашев, серед циган ковальство було найпоширенішим 
ремеслом166.
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Етнічна межа між українцями й білорусами у регіоні 
Берестя уточнювалась як польськими етнологами, так і 
українськими мовознавцями. Як бачимо із  топонімічних 
переказів, етнічні межі між українцями й білорусами не 
чіткі. “Куток Білоруси – бо люди, якиї там живуть, най-
ближче до Білорусії”167 (с. Гірки Любешівського району). 
Ця проблема простежується і в іншому топонімічному 
переказі “В силі в нас є Билоруська вулиця, яка появилася 
при переселенні сюда людей, які жиле близько биля било-
руського кордона”168 (с. Гірки Любешівського району).

На даний момент судити про те, хто давав назви по-
селенням: українці чи іноземці – важко. Але із деяких 
переказів можна зробити висновки, що назви певних на-
селених пунктів іншомовного походження. Такі номінації 
вигадали не місцеві жителі. Так село Цумань, як інформу-
ється у переказі, почутому з уст освіченого респондента, 
“куманес – так по латини називались половци. Певне, по-
ловци поселилися на ций площи, і того назвали куманом 
се місце. Аж коли поляки завойовали ту площу, то стали 
називати Цуманом, бо латинска буква C читаєця на поль-
ській мови як Ц. Того й звеця Цумань”169 (с. Цумань Кі-
верцівського району).

Не менш інтригуючою є й версія про походження на-
зви селища Шацька. “Через ліси Полісся з Берестя до 
Луцька було послано князя. Дорога його була через тери-
торію, де село. Він був вельми обворожений красою лісів 
та озер і пообіщав своїй жоні, шо вони сюди повернуться. 
Князь закончив свою службу і повернувся на понравив-
шеся йому місце. Заснував тут село Шацьк. Як перевести 
– то значит дорогий, багатий”170.

Аналогічно змальовуються й обставини виникнення 
назви села Кульчин, що у Ківерцівському районі. “Сило 
назвали по фамілії пана Тульчина, який купив місце, де 
зара сило. Посилив туди людей і назвали по-польськи 
Тульчином. А жителі називают Кульчином”171.

У західнополіській топонімічній прозі знайшли відо-
браження й міграційні процеси в середині самої України. 
Так, куток Харки, що у селі Заброди Ратнівського району, 
“бо в тому кінці села жили переселенці з Харкова (пере-
селилися туда в 20-х роках)”172. Місце Галичиха (с. Бірки 
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Любешівського району) – “на цьому місці колись жила 
жінка родом з Галичини)”173.

Топонімічні перекази з етнічними мотивами хоча й 
не мають розгорнутих сюжетів, але  містять інформацію 
про проживання на Західному Поліссі представників та-
ких національних груп, як поляки, німці, голландці, єв-
реї, татари, цигани, українці, білоруси та ін. Номінація 
топонімічної прози із вказаними мотивами відбувається, 
в основному, за належністю населення до якоїсь етнічної 
категорії: голландці – Голєндри, Олєндри, німці – Німець-
ке, цигани – Циганюки. Дещо рідшим є застосування у 
назвах антропоформул чи назв певних видів ремесел 
(Берве поле, куток Ковалівський).

Загальне враження, яке складається при вивченні то-
понімічної прози Західного Полісся з відетнонімічними 
мотивами полягає в тому, що на означення представників 
інших національностей частіше вказують назви вулиць 
чи кутків, рідше – назви невеликих поселень. На осно-
ві цього можна зробити висновки, що Західне Полісся в 
своїй основі залишалося мононаціональним не тільки в 
XIX, а й на початку XX ст., коли міграційні процеси зна-
чно пожвавились.

2.4. Антропонімія топонімічної прози 
Західного Полісся

Як стверджує А. Суперанська, “лінія топонімічної но-
мінації, що іде від людини та її діяльності, найчастіше 
пов’язана з такими іменними категоріями, як власні іме-
на, прізвиська, прізвища окремих людей, які при переході 
в топонімічний ряд утворюють антропотопоніми, топоні-
ми, утворені від антропонімів”174.

Система західнополіської антропотопонімії до того ж 
має тісний зв’язок із соціальними явищами. Вона включає 
в себе не лише імена, прізвища чи прізвиська, а й вікові, 
часові, соціальні характеристики. Н. Шутова, досліджу-
ючи склад англійських антропонімів, вказує на вплив на 
систему антропонімії соціальної структури суспільства, 
його ідеології. Дослідниця стверджує, що процес форму-
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вання імені завжди пов’язаний із певною інформацією 
про стан людини в суспільстві, ставлення до неї інших 
членів суспільства – представників інших соціальних 
груп та ін175.

Серед зразків народної топонімічної прози виявлено 
багато мотивів, у яких вказується на належність людини 
до того чи іншого класу чи соціального прошарку. Так 
село Костюхнівка Маневицького району, за переказом 
“називалося , бо був такі польській пан Костюх”176, “село 
Бруховичі – від панів Бруховецьких”177 (с. Бруховичі Ко-
вельського району). “Куток Романів, бо жив помєщик, шо 
селяни на них робили”178 (с. Колки Маневицького райо-
ну). “Село Гуменці, бо то ше за панщини був помєщик Гу-
менний”179 (с. Гуменці Любомльського району)

В основу номінації вказаних ойконімів покладено  пріз-
вища магнатів, відомі з XVI-XVII століть. Тому є підстави 
вбачати правдивість і супроводжуючих їх фольклорних 
мотивацій. У переказі про село Хотешів Камінь-Кашир-
ського району  розповідь про те, як “пан Кошерський по-
дарував своєму зятеві уділ і на честь його імені назвали 
Хотишів”180. За іншим варіантом “колись давно тут жив 
князь Хотишов, і назвали на честь його село”181. Про пере-
дачу землі у спадок дізнаємось із переказу про село Сино-
во, що у Старовижівському районі: “жив пан Василь, і на-
зивалося село Васильки. А потім передав він ці Васильки 
своєму синови і стало називатися село Синово”182.

Історики стверджують, що ще з XVI-XVII століття 
особливістю земельного користування на волинсько-по-
ліських землях було те, що “найбільші земельні латифун-
дії належали українським родовим князям: Острозьким, 
Збаразьким, Сангушам, Чарторийським, Корецьким, Ви-
шневецьким та ін”183. У зразках топонімічної прози, за-
фіксованих у Любешівському та Маневицькому районах 
знаходимо піддвердження вказаних історичних фактів. 
“Село Старий Чорторийськ зветься, бо жив пан Чорт-
ков”184, “село Вишнів, бо ше мені моя баба розказувала, 
шо приїхав в село граф Вишневецький, від нього і пішла 
назва”185, село Радовичі Турійського району має таку на-
зву, бо “є думка, шо таку назву воно получило од призви-
ща польської пані Радовіцької. Наше село, як і другі села 
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і хутори, було її маєтком. Певно, того і назвали Радовича-
ми”186.

У XVI–XVIІ століттях, як бачимо, поширеною була 
тенденція називання поселень іменами їхніх власників. 
Історики стверджують, що “від польського короля зна-
тні князі, воєводи, магнати, шляхтичі отримували дарчі 
грамоти на володіння землями й угіддями з правом екс-
плуатації селян, які проживали на цих землях”187. Під-
твердження цим фактам знаходимо й у топонімічних пе-
реказах. “Колись давно, ше за Польщи, на цьому місци, 
де наше сило, жив пан Брунет. Мав вин тут свою панщи-
ну. Та сила ше  ни було тоді такого, як типер. А стояло 
пару хат, де жили панські силяни, та ше панська велика 
хата тай усе. Люди окружних панщин звали панових си-
лян брунетівськими, або брунетівцями. А коли панщи-
на збильшилась, переросла у сило, то сило почали звати 
Брунетівкою”188 (с. Брунетівка Старовижівського райо-
ну). У другій половині XVI століття серед найбільших 
земельних власників на Волині, крім уже згаданих були 
Заславські та Любомирські189. Так, із топонімічного пе-
реказу, записаного у селі Хотешові Камінь-Каширського 
району, дізнаємося: “є в нас вулиця Велика Любомирна, 
бо там, кажуть, жила пані Любомирська”190. З іншого пе-
реказу дізнаємося про те, що “колись був пан Любомир-
ській такій, то все його землі буле. Через те і називаєця 
Любче. То ше була панщина, і вони володіли тим усім. Він 
був рудувитий. Так і жив, поки вмер” 191 (с. Любче Рожи-
щенського району).

У народних топонімічних переказах не називається 
точної дати виникнення антропоніма. Про приблизний 
час заснування того чи іншого поселення можна здогада-
тися лише з неконкретизованих висловів, як от: “колись, 
давно, ще за панів, ще за Польщі та ін”. Наявність у топо-
німічних переказах  деяких відомих прізвищ магнатів чи 
шляхтичів дає змогу відносити появу вказаних антропо-
номінацій до певної історичної епохи. “Наше село люди 
й тепер називають Впаліном. Ше кулесь мати моя розка-
зувала, шо раньше тут жив такий пан Опалінський, ну й 
вуд нього пушла назва села”192  (с. Вишнів Любомльського 
району).
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Деколи прізвища землевласників маловідомі. Так ву-
лиця Мациївська, що у селі Ружині Турійського району, 
нібито називається так тому, “бо ше за Польши тут жив 
пан Мациївський”193. “Урочище Кайтанувка назвали по 
назви пана Кайтана”194 (с. Уховецьк Ковельського райо-
ну). “Люде розказуют, шо колись нашим силом володів 
пан Комаров. То, мабуть, й назвали сило Комаровом”195   
(с. Комарово Маневицького району). “Колись у нашому 
селі жив такій пан, шо звався Константаном. Він був до-
брим до людей, і на памят про нього село назвали Кон-
стантиновка”196 (с. Костюхнівка Маневицького району).

Досліджуючи російські антропоніми, В. Никонов 
стверджує, що власна назва – це пароль, що вказує на при-
четність носія до певного суспільного кола197. На думку 
дослідниці англійських антропонімів Н. Шутової, “ існує 
тенденція на функціонування тих чи інших імен у різних 
соціальних прошарках”. Дослідниця вказує на існування у 
ряді антропонімів належності носія до певної території чи 
соціального прошарку198. Такі властивості антропонімів 
можуть використовуватись і при вивченні топонімічної 
прози. Як бачимо, деякі зазначені у топонімічних перека-
зах імена та прізвища дійсно належать відомим в Україні 
людям, представникам шляхти (антропоніми Брюхови-
чі, Любомирна, Вишнів та ін). Але багато таких власних 
назв є загальними для будь-яких соціальних прошарків. 
Так, антропонім Набруско зі змісту одного топонімічного 
переказу може бути прізвищем представника будь-якого 
соціального прошарку, оскільки це ім’я не зафіксоване в 
жодних  історичних документах чи довідках. “Одни люди 
кажуть, шо тут був пан Набрузко, уд того і Набруска”199 
(с. Набруска Маневицького району). “Раньше село нази-
валося Вікентіївна. То назва походит від того, шо жив тут 
пан Вікентій. То була його земля. А ще називали сило Ви-
центовка”200 (с. Завітне Ківецівського району). “Панська 
гірка – був пан Подлєвській в Новосілках”201 (с. Окунин 
Турійського району). “Урочище Солтиси – там пан Сол-
тис жив”202 (с. Куснища Любомльського району). “Мільце-
ви – пани жили там такі”203 (с. Хворостів Любомльського 
району). Деколи у  топонімічних переказах на цю тему 
вказується на маєтки, якими володіли пани (замки, сади, 
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млини та ін.). “Колись тута жив пан. Звали його Набрус-
ко. Він був багатий. Построїв млина, того, шо на воді. Ото 
пан помер, село стали звати Набруска”204 (с. Набруска Ма-
невицький район).

У багатьох зразках народної топонімічної прози за-
значаються імена маловідомих в історії Волині і Полісся 
землевласників. Вони, очевидно, не були шляхтичами чи 
магнатами. На те, що носіями цих антропонімів були ви-
хідці із селян, вказують їхні прізвища, імена чи прізвись-
ка: “урочище Сай, бо він там землю займав, був багатий 
і займав тую всеньку землю”205 (с. Мельники Шацького 
району). “Урочище Памансово – того, шо там жив вель-
ми багатий хазяїн Паманс”206 (с. Краска Ратнівського ра-
йону). “Заіваново, бо жив багатир Іван, тримав поле”207 

(с. Видраниця Ратнівського району). “Завасильово – за-
ймав цього хутора Василь”208 (с. Видраниця Ратнівсько-
го району). “Вулиця Прокопи – пулувина села, де жив 
Прукоп”209 (с. Погулянка Любешівського району). “Жив 
якийсь пан Кусінчик на свому кусочку землі, того й Кус-
нища”210 (с. Куснища Любомльського району).

Такі антропономінації мають набагато пізнішу історію, 
ніж антропотопоніми Брюховичі, Хотешів та ін. Топоні-
мічні перекази цієї категорії відносяться до часів розви-
тку на західнополіських землях капіталістичних відно-
син, коли власниками землі могли бути не лише магнати й 
шляхта, а й представники багатших прошарків селянства. 
Як стверджують історики, “на початку XX століття на селі 
йшов процес класового розшарування; сільська буржуа-
зія або заможне селянство і наймані сільські робітники 
з наділом. Виникла нова група селян – так звані середня-
ки”211. Як бачимо, у  переказах з такими мотивами просте-
жуються образи саме селян-середняків. На це вказують 
такі елементи, як: “жив багатир, жив колись хазяїн, жив 
вельми багатий хазяїн, займав хутора хазяїн, мав багато 
землі та ін”. “Було то давно. Ше коли пани були. І був пан. 
Звався Довжицький. Раньше на тому місци було двадцять 
хатей. Жели люде, котрих звали батракі, які робили тут 
у наймитах. Селу дали назву на честь пана”212 (с. Довжи-
ця Маневицького району). “Колись в селі жив поміщик. 
Звале його Крич. Поміщик мав багато зимні. А вже як по-
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мер, то назвале те помєстє Кричевиче” (с. Кричевичі Ко-
вельського району). Урочище Кривенька (с. Галузія Ма-
невицького району) – “був пан Кривенький”213, урочище 
Хомичі (те ж саме село) – “там був пан Хомич”214.

У переказах нерідко іменем власника названі поля.  “За-
ворпін – то був пан Заворпін. Були тиї поля большинство 
под паном. І як хотів мій дід чи батько, то до пана ішов ку-
пляти тую землю і вже обробляли” (с. Галузія Маневиць-
кого району)215. “Поля Терюхін, Самсон, то все були їхни 
поля”216 (с. Галузія Маневицького району).  “Поле Кодудов 
– був пан Кодудов, там його поле”217 (с. Галузія Маневиць-
кого району). “Приказове поле – Приказюки жили”218 

(с. Куснища Любомльського району).
У народній топонімічній прозі  неабияку роль відігра-

ють  вікові характеристики персонажів. Досить часто ан-
тропотопонімами стають імена чи прізвища людей стар-
шого покоління. “Миронівська – там жив дід Мирон, са-
мий перший поселенець”219 (с. Руда Любомльського райо-
ну). “Село Якушів казале, бо тутика жив старей дід. Його 
ім’я чи прозвище було Якушив”220 (с. Якуші Ратнівський 
район). “Куток Бирки, бо дід Бирок жив”, “вулиця Пеле-
хівська – жив старий Пелех”221 (с. Заброди Ратнівський 
район). “Урочище Виремкова – то там жив дід Оверко, на 
його казали Виремко”222 (с. Личини Камінь-Каширського 
району). “Куток Бирки, бо дид Бирок жив”223 (с. Межи-
сить Ратнівського району). У даному випадку антропоні-
ми Оверко, Бирок, Пелех та ін. вказують на тенденцію до 
функціонування цих імен серед представників старшого 
покоління. На популярність певних імен на якомусь пев-
ному етапі життя суспільства вказує й Н. Шутова. На її 
думку, деякі антропоніми, широковживані у свій час, зі 
зміною суспільних устроїв робляться просто “даниною 
минулому”224.

Серед багатьох зразків топонімічної прози, де в основі 
повідомлення є антропономінації, чітко виділені мотиви 
першопоселенництва. У цих переказах часто наявні такі 
висловлювання, як: “тутка колись перший построїв хату”, 
або ж “бо перший поселився” та ін. “Куток Тарасувка, бо 
тутка колись перший построїв хату якийсь там Тарас Бе-
резина”225 (с. Осівці Камінь-Каширського району). “Вули-
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ця Олексіївка, бо перший поселився Олексій”226 (с. Раків 
Ліс Камінь-Каширського району). “Галузія – пан Галуз по-
селився, то так і назвали село”227 (с. Галузія Маневицького 
району). “Хомичі, кажуть, шо тут перший Хома якийсь 
побудувався”228 (с. Хомичі Любомльського району).

Важливою рисою переказів цього типу є повідомлення 
про будівництво першопоселенцем житла. У деяких з них 
подається детальна інформація про побутові умови жит-
тя поселенця на новому місці. “Наше село звалося Кро-
певники, бо перший чоловік, шо тут поселився, писався 
Кропевник. А ничого тут не було, оден ліс і рика. Кругом 
болото було, мучився бідний чоловік. Але привек, почав 
хазяйнувати, нажев хазяйство, дитей, то й став малейкий 
хуторок”229 (с. Гуменці Любешівського району).

У деяких переказах з антропонімічними мотивами го-
вориться про вибір місця для житла. Село Люблинець, що 
у Ковельському районі, називається так тому, “бо колись 
проїжав тут пан такий Люблиняк. Йому тут сподобало-
ся і він оселився”230 (с. Люблинець Ковельського району). 
“Давно-давно то ше було. Ше то ни за моєї пам’яти було 
гозиро, яке мало форму вуха і називалося воно Ухо. От 
на березі цього гозира посилився купець Вецький. За ним 
пучали строїти хати други люди. Каждий рик хатей усе 
більшало й більшало, так ото й стало сило. Й люди на-
звали Уховецьком”231 (с. Уховецьк Ковельського району). 
“Любаш прийшов на гету земню десь здалека, він був охот-
ніком і рибаком. А тут було де охотитись і рибу ловити. 
Любаш поселився в гетому крайови і довго жив. Од імени 
Любаша пошла назва Любашов”232 (с. Любешів Любешів-
ського району). Деколи у таких переказах можна знайти 
повну інформацію про життя і побут першопоселення. 
Так, із переказу про походження назви села Прилісне ді-
знаємося, що “Колись наше село звалось Мановичі, було 
аж до Оконська.  Колись тут був ліс непроходімий. Де то 
був один чоловік в засланні, в Сибіри, він пішком прий-
шов у наше сило, тут ничого ни було, ліс був. Він тут собі 
зробив колибу, його хвамілія була Маневич. І він зробив 
потім тут собі якусь хатинку. І річку назвали Маневка. І 
вин жив сам. А недалеко був город. І вин знайшов собі 
дівчину там і хотів женитись. Його знайшов начальник 
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города і хотіли арештувати. А як почули, шо він пройшов 
п’ятсот кілометрів пішки, городовий дав йому тоді волю 
і свободу. І вин женився і поселився з тею дівчиною. Там 
болота були. Оженився, став жити. Річка в честь його ста-
ла Маневка, а село – Маневичі”233.

В основі номінації багатьох переказів є антропоніми 
іншомовного походження. У змісті деяких переказів чітко 
вказується і на антропонім, і на час виникнення топоніма.  
“Село так називаїця давно. Ше колесь на нашу землю на-
падали татари. Вони отам за тим посьолком, шо на Кар-
ному, мали велику хвортецю і назвали неї Штун, бо там 
в нех був такей турок одважний і сміливий. То на честь 
його назвали. А потом, коли вже них повиганяли, люди 
привикли до теї назви. То так і стали казати – Штун”234 

(с. Штунь Любомльського району).
У топонімічній прозі із антропонімічними мотивами 

наявні також і перекази, в основі яких прізвища однофа-
мільців або родичів, які компактно проживали. Так, на-
селений пункт називається у відповідності із прізвищами 
багатьох однофамільців або ж родичів. “Зая казали, бо 
там Зай жив. Ціла родина їх там жила, землю тримали”235 
(с. Підріжжя Ковельського району). “Куток Коці – жили 
Коці”236 (с. Мала Яблунька Маневицького району). “Уро-
чище Шуляків – було пару хат Шуляків”237 (с. Заріччя Ма-
невицького району). “Куток Грицюки, бо на тому куткови 
всі мають фамілію Грицюк”238 (с. Самійличі Любомльсько-
го району). “Колись давно люди жили по хуторах. В той 
чєс вже почали утворуватися села. Людям, яки жилі на ху-
торах, стали казате, шоб пирисилелися сюди, де зара наше 
сило. А отут жила тоді симня, і була в їх хвамілія Сукач. 
От і назвали сило Сукачі”239 (с. Сукачі Старовижівського 
району). “Кобрині – всіх там хвамілія така”240 (с. Галузія 
Маневицького району). “Село Самійличі, бо багато хва-
мілій Самойлич”241 (с. Самійличі Шацького району). “Ку-
ток Павлюки – бо там багато Павлів було”242 (с. Самійличі 
Шацького району). “Байстрови – Байстри жили, багато їх 
є, їхнє поріддє там, і Байстрова гірка там”243 (с. Куснища 
Любомльського району). “Місце Кухтиське – там Кухти 
були”244 (с. Згорани Любомльського району). “Куток Ма-
карі – Макаруки там хвамілія”245 (с. Полапи Любомльсько-
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го району). Місце Романюки (с. Машів Любомльського 
району), бо “найбільша хвамілія Романюк”, місце Біні (це 
саме село), бо “найбільша фамілія Бінюк”246.

Нерідко поселення отримує назву від імені, прізвища 
чи прізвиська якогось одного мешканця. “Горохова гора 
– там якийсь Горох був”247 (с. Згорани Любомльського 
району). “Дем’яниха – там якийсь Дем’ян був”248 (с. Оку-
нин Турійського району). “Дроздове болото – там Дрозд 
жив”249 (с. Куснища Любомльського району). “Пендзюхи 
– там колись був один Пендзюх по фамілії”250 (с. Запілля 
Любомльського району). “Кащина – то Кащин Прокіп 
жив”251 (с. Куснища Любомльського району).

Багато західнополіських антропонімів  виникло завдя-
ки тому, що на вказаній території відбулося здійснення 
одним із мешканців поселення якогось важливого для 
громади вчинку. Так, ліс Чмельов, що у селі Будники Лю-
бомльського району “називається так того, шо його поса-
див Чмель”252. “Хутір Глови – то було ше коли вже панщи-
на розійшлась. То тоді ходили загарбники усяки по лісах, 
а тоді охорони не було, як сьогодня, з наших нихто ни за-
хотів, то з Новосьолок, з Столярів і знайшовся чоловік – 
хвамілія Глова. Там у них зараз є хутор великий”253 (с. Лю-
бохини Старовижівського району). “Урочище Янчишин 
– тут партізан був такий. Водив отряд, та й назвали по 
його хвамілії”254 (с. Галузія Маневицького району). Хоро-
брість, що проявляється у вчинкові простої людини – це 
причина для утворення деяких переказів, в основі яких є 
антропонімічні мотиви. Так, у переказі про Іванову гору, 
що у селі Оріхові Ратнівського району розповідається 
про те, що “назвали гору на честь Івана, що оповістив про 
ворогів, а самого його там і забили”255. Першопричиною 
для виникнення антропоніма досить часто стають трагіч-
ні події: “урочище Борисове, бо там бандерувци спалили 
хату Бориса”256 (с. Хотишів Камінь-Каширського району). 
Такого ж типу і переказ про утворення села Любешова. 
“Колись одна панянка втикала од турок. Да наши люди її 
захавали, да вона там і всталася. Звали тую дівчину Лю-
бою. Да й так вже й назвали – Любашов”.

Як бачимо, антропономінації переказів із вказаними 
мотивами пов’язані, в основному, із іменами, прізвищами 
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історичних осіб, або ж відомих землевласників, чи про-
стих селян, які володіли великими наділами землі. Дея-
кі із антропотопонімів мають груповий характер, а деякі 
пов’язані із якимись вчинками людей.

2.5. Родинно-побутові мотиви в народній 
топонімічній прозі Західного Полісся

Перекази, в основу яких покладені родинно-побутові 
мотиви, складають один із підрозділів топонімічної про-
зи Західного Полісся.

Частина родинно-побутових мотивів народної топоні-
мічної прози Західного Полісся стосується теми кохання 
та шлюбних стосунків.

Шлюб не завжди був вдалим, особливо коли його бра-
ла пара із сімей різного соціального статусу. А.Понома-
рьов зауважує: “Звичаєве право українців обмежувало 
укладання нерівних у соціально-економічному, конфе-
сійному, віковому, етнічному плані шлюбів. За традицією, 
соціально нерівні шлюби в середовищі трудящих уклада-
лися у виняткових випадках і, як правило, з волі батьків, 
коли ті, скажімо, бажали таким шляхом покращити своє 
матеріальне становище”257.

Власне, оці нерівні шлюби, нещасливі заміжжя, неба-
жання молодої коритись усталеним суспільним нормам 
і виходити заміж тільки за згодою батьків і стали сюже-
тами деяких топонімічних переказів та легенд з топоні-
мічними мотивами Західного Полісся. Непокора молодої 
викликала почуття незадоволення, злопам’ятства з боку 
батька.

Так, у легенді “Дольськ” розгніваний пан з роду кня-
зів Вишневецьких, на той час володар містечка Дольськ, 
присягнув до віку не бачитись зі своєю донькою і не про-
бачити їй злочину258.

Інший нащадок з того ж самого знаменитого роду ді-
знавшись, що його дочка покохала сільського парубка, 
вирішує помститись лукавством259.

Із двох варіантів сюжетів легенд про Оконські джере-
ла знову ж таки дізнаємося про гнівний присуд багатого 
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батька, дочка якого покохала простого хлопця. Щоб ви-
передити події, пан призначає дату весілля з іншим, ігно-
руючи бажання дівчини260.

Сюжети легенд з топонімічними мотивами мають 
структуру з чіткими причинно-наслідковими зв’язками. 
Причина майбутнього конфлікту – вибір пари з соціально 
нижчого середовища, що викликає, як правило, гнів бать-
ка, а наслідок – його рішення покарати непокірну дитину.

В основі західнополіської топонімічної прози чимало 
мотивів трагедійного змісту. Трагедія може бути не інди-
відуальною, а загальною. Так, у легенді “Дольськ” прися-
га пана Вишневецького приносить нещастя не лише його 
дочці та зятеві, але й усім мешканцям містечка.

“Коли почався бенкет, батько запалив порох, попере-
дньо закопаний у бочках під замком, і увесь замок з гос-
тями, челяддю і самими винуватцями злочину рознесло 
на дрібні шматки. Пожежа запалила ціле містечко”261.

У сюжетній лінії легенди “Оконські джерела” теж тра-
гічна розв’язка. “Вийшла дівчина у весільному вбранні, 
але не пішла назустріч нареченому. Підійшла до ставу і 
кинулася в воду. Побачив це її коханий, який так важко 
переживав усі ці дні, і кинувся вслід за нею. З того дня і 
вдарили з землі два джерела, як два струмені палкої лю-
бові, які тільки в такий спосіб змогли злитися в одну ве-
лику і чисту ріку”262.

У легенді “Чого у Вишневі вишні посохли” знаходи-
мо дві трагічні події як результат негативних дій з боку 
батька. Перша – це смерть молодих, що з’їли отруєні ви-
шні; а друга – всихання вишневих дерев. “ А далі почали 
Йванові батьки сльози лити та пана клясти разом з його 
вишнями. Почали й люди в селі ті панські вишні з усяко-
го приводу згадувати. І сталося так, що потроху-потроху 
почали дерева всихати. А все за той панський гріх”263.

Розгортаючись у певній логічній послідовності упро-
довж сюжету легенди, нагромаджуються певні символи, 
що стають назвою місцевості.

Поряд із мотивами нерівних шлюбів у топонімічній 
прозі Західного Полісся яскраво виділяються  мотиви по-
рушення людиною норм, правил, а особливо, традицій 
суспільного устрою.
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Серед етнічного населення Західного Полісся повсяк-
час побутувало вірування, що при дотриманні усіх еле-
ментів весільного обряду гарантоване майбутнє успішне 
життя молодих.  Дівчина-наречена в легенді “Княжа гора” 
порушує давній народний звичай запрошувати весільних 
гостей не самій, а з дружками. “Усі дівчата з дружками хо-
дять, це споконвіку так заведено. А вона трималася від 
дівчат трохи осторонь, бо знала собі ціну. Не дуже мала з 
ким іти кликати”264.

Порушення звичаю предків провокує розв’язку в стилі 
“негарного” весілля: ”Вдяглася вона по-весільному, спле-
ла віночок з квіток, почіпляла лєнти і зібралася йти до су-
сіднього села кликати на весілля. Побачила мати, що вона 
сама збирається, стала казати, щоб узяла деяку дружку. А 
вона каже: “Я й сама справлюся”. І пішла з хати. А верну-
тися їй і не судилося”265.

Випадання будь-якого елемента із структурної схеми 
весільного обряду, за народними повір’ями, неминуче 
веде до нещастя. Як підтвердження – переказ “Вінок”, за-
писаний у Ратнівському районі: “Їхала молода. Була така 
криничка, і їй (молодій) схотілося напитися. Вже опусти-
лася, і винок упав. Шукали, та й нима. Ото й назвали озе-
ро так. Вінок.

Вінок раньше був з бумаге, не тако, як типер. Йшла ді-
вчина за багатого. І впав винок, і вже не жили”266.

Народна топонімічна проза Західного Полісся поряд 
з більш або менш розгорнутими сюжетами про шлюбні 
стосунки містить і перекази інформативного плану. Фік-
суються, як правило, неординарні для певного соціально-
го середовища події. Такими вважались міжнаціональні 
шлюбні зв’язки.

На відміну від легенд, характерною ознакою переказів 
із подібними мотивами  є те, що в них увага акцентується 
на стосунках між чоловіком і жінкою, а на якійсь із дета-
лей їхнього побуту. Так, переказ про село Будники містить 
розповідь про першопоселенця поляка, який одружився 
з українкою. Не маючи оселі, вони поставили маленьку 
хатинку, яку жителі навколишніх сіл назвали будою. Так 
виникло село Будники267.

Однотипно розв’язує народна уява походження іншо-
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мовних топонімів. Вона не мислить їх  поза контекстом 
міжетнічних шлюбів: ”Коли татари вибиралися, то Кара-
цай остався сам. То де йому було діватися. він прийшов 
до попа і сказав: ”Посовєтуйте, що мені робити, я остався 
сам, наші всі вибралися.” Тоді піп сказав: “Шукай люди-
ну і одружишся. і будеш тут у нас жити, приймеш нашу 
християнську”. І от так вулиця Карацаї є, їх тут багато”268 
(с. Любохини Старовижівського району).

Внутрісімейні стосунки між батьками і дітьми, між 
братами грунтуються переважно на спадщині, залишеній 
батьками. Про це дізнаємось із переказу про назву села 
Поповичі у Ковельському районі.

“Кажуть колись, що була церква биля путі. Биля церк-
ви жив піп, його звали Попов. У нього були сини, і вин 
поділив землю межи синами (поповичами), і ця земля 
стала називатися Поповичами”269.

Землі, дані дівчатам у придане, якщо вірити переказам,  
втрачали свою одвічну назву і перебирали назву того 
села, у яке вони виходили заміж. Саме так начебто виник 
мікротопонім Смулєрське (Любомльський район): ”За-
бузькі дівчата йшли заміж в сусіднє село Смуляри. Батьки 
їм в придане давали кусок землі”270.

Одним із способів топогензу народні перекази Захід-
ного Полісся виставляють демографічний фактор: “Роз-
казували ше наші батьки і діди, що раніше всі жили в селі, 
а потім стали розгуртовуватись. Той мав п’ятеро дітей, а 
той десятеро. А тоді ще женилися, щораз більше землі за-
купляли, от так після того осталося, якщо сім’я, значить 
фамілія була Дорох, уже воно стало урочище Дорохів-
ка”271.

Нерідко у переказах з такими мотивами спостерігаєть-
ся наявність конфліктів родинного характеру. Причина 
їх – нерівномірність розподілу спадщини. “Село Датинь 
– бо було три сини. Батько єк ділив, то єдному вділив, от і 
пушло від “дати” – Датинь”272 (Ратнівський район).

Сімейні конфлікти, виведені у переказах, нерідко мають  
особливий для суперечок зміст. Родинна проблема часто 
вирішується ворогуючими сторонами через розв’язання 
доволі складного завдання чи своєрідного випробуван-
ня. Так, назва поля Спорне, що у с.Якушів Ратнівського 
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району, як стверджує переказ, виникла, бо “спориле два 
сини за поле, і було колесь в них два мужике здорове. Їден 
каже: ”Я знису два воле і тебе разом на те поле”. І  вин зніс. 
Отако колесь спориле”273.

Подібні мотиви в Карпатському регіоні фіксує В.Со-
кіл. На його думку, “проблеми важкого завдання наявні 
як у казковій, так і в неказковій народній прозі. Але якщо 
в казці не стоїть питання про його правдоподібність, бо 
фантастика в ній виконує суто естетичну функцію, то в 
переказах сприймається як інформація цілком правдива, 
що пояснюється виникненням топоніма”274.

Народні традиції Західного Полісся зберігають зразки 
топонімічної прози, центральними мотивами у яких є на-
родження дітей.  Народження близнят – один із основних 
мотивів цієї теми. “Наше село зветься Троянівка, бо ко-
лись давно жила тут одна полячка. І у цієї полячки уро-
дилось три сини. А вона їм всім подавала імення Янеків. І 
того так назвалося село: три Янеки – Троянівка”275.

Трійнею у топонімічних переказах  народження жін-
кою близнят не вичерпується. “Урочище Симиреньки, бо 
колись жила пані і родила семеро дітей. Тих дітей хрести-
ли на тарілці, бо були такі маленьки” 276.Як наслідок – уві-
чнення вказаної події у назві урочища.

Окремим аспектом серед зразків топонімічної прози, 
де основними мотивами є народження дітей, виступає 
узагальнений образ вагітної жінки: “Розказували колись 
моя баба, шо хутор був, я вже не знаю, як його звати було, 
його спалили, а на його місце було привезено жинок з 
Городка з черевом. Од того назва пошла – село Черева-
ха”277.

Одним із мотивів є втрата мешканцями поселення  
когось із рідні. Поселення отримує назву як намагання 
зберегти пам’ять про загиблого родича: “Я знаю, шо при 
Польщі сило було записано Станіславовка. Назвали це 
сило так того, шо в пана був син Станіслав. То був мо-
лодий і дуже розумний хлопець. Але він шось захворів і 
скоро помер. Пан найменував село ім’ям свого сина”278.

Мотив втрати близьких людей є центральним і в утво-
ренні назв урочищ: “Урочище Бабаці – жили там сами 
жинки, шо не вийшли замуж або рано стали вдовами”279.
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Як бачимо, серед зразків топонімічної прози Західно-
го Полісся з’являється не лише образ жінки, яка Родин-
но-побутові мотиви зосереджуть увагу на таких подіях 
із життя західнополіського регіону, як шлюбні та внутрі-
сімейні стосунки, міжетнічні шлюби, народження дітей, 
втрата близьких родичів.

2.6. Реліктові форми народної архітектури 
у топонімічній прозі Західного Полісся

Серед зразків топонімічної прози Західного Полісся 
чимало переказів, пов’язаних з  типами поселень, жител, 
соціальною значимістю деяких урочищ, вулиць та кут-
ків.

Такі перекази мають яскраво виражений історичний та 
культурологічний характер. Із них легко встановлюється 
й специфіка архаїчних форм народної архітектури, при-
таманних цьому регіону. Перекази з вказанимим моти-
вами ще не достатньо вивчені і розроблені у вітчизняній 
фольклористиці. Проте матеріали для її розробки достат-
ні. Вони зібрані П.Кулішем, М.Драгомановим, П.Чубин-
ським, Б.Грінченком, а щодо Західного Полісся, то достат-
ньо повно представлені у працях А. Данилюка та у фондах 
архіву Полісько-Волинського народознавчого центру, які 
й стали фактологічною основою цього параграфу.

Після скасування кріпосного права на поліських зем-
лях, за твердженням А.Данилюка “селянські наділи до-
сить часто знаходилися серед поміщицьких лісів, далеко 
від сіл”280, оскільки  в цих місцях земля була найдешев-
шою. За твердженням цього дослідника, “...для обробітку 
найбільш віддалених наділів селяни з сіл переселялися 
сюди на цілі тижні і жили у куренях”281. Правдивість цієї 
інформації підтверджує й народний переказ. “Село на-
зивається Великий Курінь – там було такеє болото, і там 
посилилась одна сим’я, і зробили собі хату таку – курінь. 
Один  зробив меншу, то Малий Курінь, а в Великому біль-
шу зробив”282 (с.Великий Курінь Любешівського району).

Така архаїчна форма житла як курінь, на думку А.Да-
нилюка, збереглася лише на Поліссі і в Карпатах283. До-
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слідник зазначив, що “ще й сьогодні на сінокосах, лісо-
розробках місцеві жителі будують курені – сезонні при-
мітивні споруди, зроблені з дерев’яних кілків, конусопо-
дібної форми”284. Збереженню таких реліктових форм, за 
твердженнями істориків, сприяло побутування протягом 
довгого часу на території Західного Полісся мисливства, 
рибальства й збиральництва.

У топонімічній прозі такі курені місцеві жителі нази-
вають “будами”. “Буда” стає предметом тимчасового при-
тулку при певних обставинах. Буда з переказу, записано-
му в селі Бірки Любешівського району “місце, де стояла 
хатинка для пастухів”285, або ж “колись жили тут чужиї 
люди, не наші, поробили будочки, пасли биків, того й на-
звали Бихів”286 (с.Бихів Любешівського району).

Лексема “буда” на означення типу житла  залишається 
у зразках народної топонімічної прози й тоді, коли у пе-
реказах із вказаними мотивами з’являються довідки про 
перші дерев’яні споруди. “Урочище Буди – кулись давно 
тут ріс густий ліс. Перші пуселенці вірубували дерева і 
строїли з них буди. Так називали перші хате”287 (с. Гуща 
Любомльського району).

Очевидно, “буди”, зафіксовані у топонімічних пере-
казах, були прототипами перших дерев’яних будівель на 
території Західного Полісся. А. Данилюк стверджує, що 
такі житла називалися клітями – “невеликими зрубними 
квадратними спорудами, поставленими на дерев’яному 
фундаменті під двосхилим дахом”288. Такими ж фактами 
оперують і інші дослідники.

Вказані в топонімічних переказах буди – це не що 
інше, як давні реліктові споруди, характерними для яких 
є “двосхила форма даху”289.

Неможливо обійти увагою мотиви спорудження зем-
лянкового житла, типового для слов’ян. Землянки та на-
півземлянки, як найдавніші форми жител збереглися не 
лише у багатьох районах Західного Полісся, а й по всій 
території України. А.Данилюк стверджує, що “наземний 
курінь задовільняв потреби первісного жителя тільки у 
теплі пори року. Взимку ж він мусив укопуватися в зем-
лю, і в такому будівництві курінь виявлявся не житлом, 
а дахом”290. Наявність землянкового житла на  Західному 
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Поліссі підтверджується й переказами: “куток Печи, бо 
там були колись такі великі ями, бо таке були поробили 
тиї печи люди, шо в тих печах сиділи”291 (с. Озерно Ко-
вельського району). Зауважимо, що переказ фіксує на-
зву даного виду житла як піч. І очевидно не випадково. 
Дослідники зазначають, що “у землянках, як і у куренях, 
посередині горіло вогнище”292. Зрозуміло, що своїм ви-
глядом таке житло більше  нагадувало піч, ніж хату. Адже 
єдиним його конструктивно-архітектурним елементом 
крім, печі, був дах, який за своїм значенням значно їй 
уступав.

Вміння викопувати  землянки приходило на допомогу 
і у випадку якогось стихійного лиха, коли люди давно уже 
жили у дерев’яних будівлях: “Кажут, шо Дирівком назва-
ли, бо кулись, як уд грому загурілась удна хата, той згу-
ріло все сило. Люди ни мали де жити, то купали в зимні 
зимлянке і жили тамичке, з дитками малими там і зиму-
вале. А як той лихей час піріжіли, то пучали строїти хати 
з деріва. І на новому місци строїли, посеред лісу, шоб з 
пруклятого місця вибратися, і шоб деріво далеко ни во-
зити. Ну і назвали теє сило Дирівком” (с. Деревок Любе-
шівського району)

Прозові твори топонімічного змісту вказують і на збе-
реження на території Західного Полісся відомої ще з ча-
сів неоліту давньої форми житла, “характерної лише для 
тих місцевостей, на яких людям доводилось мати справу 
з надміром води і боліт”293. Як приклад, уривок із пере-
казу про острів Татаринець: “Колись, як татари напада-
ли ... люди жили на плотінах”294. (с.Гуща Любомльського 
району). Очевидно, вказані у переказі  плотіни –  не що 
інше, як палі, або ж палафіти, які на думку А. Данилюка, 
“як релікти пальового будівництва знаходимо на Поліссі 
і в Югославії”295.

Як стверджують дослідники поліських житлових спо-
руд, у XVI столітті більшість селян жили вже в хатах. 
М. Чечулін у книзі “Руські дерев’яні будівлі XVI століт-
тя”, розглядаючи стародавні описи, зауважує, що “з 317 
дворів на той час було лише 15 з одними клітями і без 
хат”296. Починаючи з XVI століття, на території Західно-
го Полісся дерев’яні хати витісняють тимчасові курені, 
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землянки, кліті та стебки, або, як їх ще називає народна  
термінологія, буди, будки чи печі. У топонімічних пере-
казах, де основними мотивами є спорудження дерев’яних 
будівель, для позначення житла використовується по-
няття хата. “Колись, де зараз село наше, густий ріс ліс. Ну 
й все люди в ліс ходили, да й на річку натрапили. А ріка 
– то ж вигодно. Дай один поставив собі хатку. Дай почали 
казати: “Підріж дерева та й постав хату”. Так виросло їм 
село. Дай назвали Пудріжжя”297 (с. Підріжжя Ковельсько-
го району).

Мешканці Західного Полісся знали властивості бага-
тьох дерев. На думку дослідників, “будівельними матері-
алами слугували такі породи , як вільха, осика, тополя, 
оскільки були дешевими й не мали істотного промисло-
вого значення. Тому місцеві власники лісів відпускали ці 
дерева селянам”298. Як зазначається у одному топоніміч-
ному переказі, “Місце Лісця – то там лісів було багато, і в 
тому лісі жили люди, і з тих дерев побудували хате, так і є, 
і назвали Лісця”299 (с. Синово Старовижівського району).

Населення, яке жило на берегах річок, довше від ін-
ших дотримувалося обрядів, пов’язаних із вшануван-
ням духів водної стихії. На всій території Слов’янщини 
в жертву річкам приносили різних домашніх тварин, але 
переважно великих – коней чи биків. Сліди цього звичаю 
виявляє й  переказ, записаний у селі Новоукраїнці Мане-
вицького району: “Колись село звалося Бугай. Було кала 
моста з Ситниці пару хат. І стали ставити хати й бильше, 
й бильше. Й годе каля моста, де йдеш, вельмо глубоко так, 
то звязували тички й ни можна було дна достати. І тут, 
вже там каля моста наставили трохи хатей, то чуть-чуть 
ни позатоплювало. І хтось таке сказав, шо втупіте живо-
го бугая. З’язали і втупили, кажуть, вуда устанувилася, і 
стали люди більше хатей ставити й стали звати Бугай”300.

Звичай приносити жертву саме у вигляді тварин цьо-
го виду має досить-таки давнє коріння. Д. Фрезер ствер-
джує, що кожна сім’я динків, народності з берегів Білого 
Нілу, тримає у господарстві священну корову. Якщо пе-
ред країною постає небезпека війни, голодомору чи іншої 
біди, вожді звертаються до членів якоїсь родини з вимо-
гою принести свою священну корову в якості відкупної 
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жертви.301 У вказаному переказі відбувається поєднання 
мотивів будівельної та відкупної жертв.

Серед західнополіської топонімічної прози виділяють-
ся перекази з мотивами переселенства. Найчастіше такі 
мотиви поєднуються із тематикою заселення нового міс-
ця у селі. “Куток Нове Село – раньше там стояла тико одна 
хата, потом почали возити хати з хуторів і почали звати 
Новим Селом”302. (с. Самійличі Любомльського району). 
“Першим жителем села був Зелек Яким Карпович, який 
приїхав з Глуші, привезли сім хатинок, де жили бідня-
ки”303 (с. Погулянка Любешівського району).

Очевидно, перенесення хат із одного місця на інше на 
Західному Поліссі закорінене в традиції  так званих “сіл, 
на сирому корінні”. Коли бідні на поживні речовини по-
ліські грунти вироджувалися, поселення переносили на 
“новину” – свіжовикочуване в лісі місце. Схожий пере-
біг подій знаходимо в одному з переказів: “В гетих містах 
була вилека бирезина, а тут далий було старе сило. Потом 
його пиринисле на нове місце. Бирезу виризале, і появи-
лося вольне місце, ничея зимля. Там і збудувале сило”304.

Серед переказів цієї тематики чимало творів, осно-
вними мотивами яких є замкнута забудова дворів, “де під 
одним дахом по периметру розташовувались житло і гос-
подарські будівлі”305. За твердженням А.Данилюка “все-
редині такого комплексу обов’язково був господарський 
двір, де зберігались вози, плуги та знаряддя праці. Такі 
замкнуті двори будували у зв’язку з потребою охороня-
ти худобу від звірів і снігових заметів”306. Історія замкну-
тих дворів сягає часів Київської Русі. Ці двори нагадують 
за конструкцією стародавні городища і дворища. Так, у 
переказі, записаному у селі Старі Кошари Ковельського 
району повідомляється про те, що “на урочищі Дворище 
двори були, де корови пасли, там клуні були”307. Урочи-
ще Дворище (с. Прилісне Маневицького району) – “бо 
там було багато дворив посля войни”308. Стосовно понять 
“Дворища” і “Городища”, слід зауважити, що із давніх ча-
сів залишились лише назви, адже, як зазначають науков-
ці, замкнуті двори остаточно втратили свою цілісність у 
30–40-ві роки ХХ століття.

Дослідники стверджують, що з часом клуні почали бу-
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дувати на деякій відстані від двору. “Заклуні – клуні там 
колись стояли”. “Вулиця Гумінець є – там були гумна, хлі-
ви, сараї”309 (с. Прилісне Маневицького району).

Перекази, де згадуються господарські приміщення, не 
мають розгорнутих фабул. Вони інформативного харак-
теру і лише повідомляють про місцезнаходження певних 
об’єктів господарського значення. Номінація їх теж до-
сить-таки типового характеру. В основі називання – самі 
ж об’єкти-топоніми: Клуня, Загуменок та ін. “Загуменок 
– там стояли хліви”310 (с. Воля Любитівська Ковельського 
району). “Урочище Загуменнє – то колись там стояли такі 
хати”311 (с. Руда Любомльського району). “Загуменнє – ко-
лись були такії гумни, то вони були за тими сараями”312 

(с. Сомин Турійського району). “Вулиця Гумінець є – там 
були гумна, хліви, сараї”313(с. Прилісне Маневицького 
району). “Гуменець – колись були тут гумни зернови”314 
(с. Прилісне Маневицького району).

Проаналізувавши топонімічні перекази, основною те-
матикою у яких є давні види житла, можна виділити такі 
мотиви, як: мотиви тимчасового помешкання, мотиви 
збереження реліктових форм у західнополіській народ-
ній архітектурі, мотиви пересувних жител та розбудови 
замкнутих дворів, мотиви спорудження об’єктів соціаль-
но-економічного призначення. Номінація топонімічних 
переказів такого зразка відповідає певним різновидам 
житла (буда – Будники, піч – Печі, курінь – Старий і Но-
вий Курінь та ін).

2.7. Господарська діяльність 
у народній топонімічній прозі Західного Полісся

Одним із мотивів, пов’язаних із топоніміконом  Захід-
ного Полісся є господарська діяльність населення:  обро-
біток землі, розвиток тваринництва та ремесел протягом 
усієї історії від прадавніх часів і до початку XX століття.

Причини появи певного соціального процесу прихо-
вані від народного розуміння. Його корені сягають еко-
номічних зрушень не тільки Західного Полісся, а почасти 
і Європи. Еволюція суспільного життя часто вимагала 
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від населення підкорятися змінам, адаптуватися до но-
вих умов з метою виживання. Тому зміст інформації то-
понімічної прози з економічними мотивами реальний, а 
за формою викладу має констатуючий характер. Розміри 
переказів залежать від обсягу фактичної наповнюваності 
повідомлень.

Економіка цього регіону була об’єктом наукових спо-
стережень таких дослідників, як Я.Контрим, Ю.Крашев-
ський, Т.Стецький, Й.Нєбжицький та інші315.

Так, польський дослідник Й.Нєбжицький у праці “По-
лісся – військово-географічний опис і дослідження міс-
цевості” показав, що на початок 20-х років XX століття 
на Поліссі сформувались основні та допоміжні заняття. 
До основних він відносить землеробство, до допоміжних 
– рибальство, мисливство, збиральництво, бджільни-
цтво316. Т.Стецький на перший план у допоміжному гос-
подарстві Полісся ставить виробництво дьогтю і смоли317. 
Ю.Крашевський до вищезгаданих промислів додає лісо-
обробку, лісоплав318.

У народній топонімічній прозі Західного Полісся най-
частіше простежується тема землеробства та скотарства. 
За твердженням дослідників, ці галузі “набирають осо-
бливих темпів розвитку, починаючи з XVI-XVII ст., коли 
магнати і шляхта прагнули розширити свої орні землі, 
щоб виробляти більше продуктів на продаж”319. Інтенси-
фікації розведення скотарства сприяло і те, що у XX ст. 
підвищились ціни на худобу в Західній Європі і почався її 
експорт. Історичні факти фіксують вивіз годовалих волів 
тисячами на ярмарки, найбільший з яких був у Луцьку. 
Звідси їх великими гуртами гнали у Сілезію320.

Топонімічна проза не зафіксувала фактів експорту 
худоби, однак містить інформацію про вигодовування 
її у великій кількості. Так, урочище Тулова (с. Видра-
ниця Ратнівського району), бо “як кінчаця весняні ро-
боти, люди з биками тулилися, випасали їх”321, Волиця 
(с. Вербичне Турійського району), бо “воли тим якісь 
були”322.

Крім узагальненого образу вола, народна свідомість 
зафіксувала ще одну, не менш важливу свійську тварину 
– свиню. За свідченнями краківського дослідника Контр-
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има, у цьому регіоні була “велика кількість диких та свій-
ських свиней, сало яких вивозилося в Польщу”323.

У народній інтерпретації це звучить так: “Урочище 
Свинєрське є, бо колись був випас для свиней”324. (с. Ви-
драниця Ратнівського району), “Куток Свиняча, бо ко-
лись пасли свині, то там хат не було” (с. Комарово Мане-
вицького району)325.

Зауважимо, що у переказах міститься інформація про 
випасання свиней і про місцезнаходження спеціальних 
випасів для них. “Свиняча нивка – випасали свині, гони-
ли на пашу свиней”326 (с. Городок Маневицького району).

Догляд за кіньми ліг в основу лише одного відомого 
нам топонімічного повідомлення. “Кобилля – там пасли 
коні” (с. Головно Любомльського району)327. На думку на-
уковців, цих свійських тварин на Західному Поліссі “було 
значно більше, ніж того вимагали господарські потреби, 
бо наявність коней часто відігравала роль престижу того 
чи іншого господаря”328.

Зразки народної топонімічної прози містять інформа-
цію про те, що жителі Західного Полісся, крім великої ро-
гатої худоби, розводили ще й овець та кіз. “Урочище Кіз-
зє, бо всі, хто жив у цьому урочищі, тримали кіз” (с. Гута 
Ратнівського району)329.

Дослідники твердять, що на Поліссі було поширене 
кустарне ткацтво і тому відносно швидко, на кінець XIX 
– початок XX ст. розвивалось розведення овець. Як при-
клад, переказ про урочище Баранки (с. Личини Камінь-
Каширського району) – “Там колись були болота, а посе-
редині було хороше пасовисько. І туди можна було загна-
ти худобу тико одною дорогою, бо кругом було болото. 
Туде все ганяли овечок, баранів. Висною, як було чимало 
воде, то овечок переносили чириз воду. Того й почали на-
зивати Баранки”330. Агрокліматичні умови  сприяли  роз-
виткові тваринництва.

Народна проза повідомляє, що на Західному Поліссі 
займалися не лише розведенням великої і малої рогатої 
худоби, а й домашньої птиці, яку у значній кількості випа-
сали поряд зі свійськими тваринами. Так, назва урочища 
– Вигун (с. Висоцьк Любомльського району), бо “туда ви-
ганяють худобу пасти, качок, гусей”331. Вигін (с. Вербичне 
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Турійського району) – “ виганяли гуси, корови пасти”332. 
“Вигун – там худобу виганяють”333 (с. Запілля Любомль-
ського району).

З інформації топонімічного змісту дізнаємося, що роз-
веденням великої рогатої худоби населення переслідува-
ло ще одну важливу мету: збагачення неродючих грунтів 
органікою. У переказах інформується про наявність полів 
– пасовищ, куди виганяли тварин. Ці факти збереглись 
у семантиці топонімів: Вигун, Вигін, Маньово (за клич-
кою корови “Маня”), Скотогін, Лужки. “Просто на луж-
ках товар пасли” (с. Годомичі Маневицького району)”334, 
урочище Вигін: “Куток у центрі села, куди виганяли пасти 
худобу”335 (с. Висоцьк Любомльського району). Куток Ви-
гін: “Де корови виганяють”(с. Заброди Ратнівського райо-
ну)336.

За твердженнями дослідників, “утримували худобу в 
“напівдикому” стані. З ранньої весни до пізньої осені ху-
доба перебувала цілими днями на віддалених пасовищах 
або в лісах. Тільки на зиму її закривали у хлівах, а одержа-
ний гній розкидали по полю”337.

Народна топонімічна проза цю інформацію інтерпре-
тує таким чином: урочище Городище (с. Заріччя Мане-
вицького району ), бо “там колись городили кошарі для 
худоби”338, урочище Кошари є, бо “в старе врем’я випаса-
ли худобу і городили кошари для худоби”339 (с. Комарово 
Маневицького району), Кошари, бо “стари люди казали, 
шо тут у пана було багато кошар, де всеньке його хазяй-
ство стояло” (с. Старі Кошари Ковельського району)340.  
Науковці стверджують, що на території етнографічного 
Полісся “худоба зимувала не біля оселі, а у вигідних міс-
цях літнього випасання, здебільшого – поблизу сінокос-
них масивів, щоб зручніше було влаштовувати годівлю. 
Тому у цих місцях споруджували приміщення для пасту-
хів, а також для утримання худоби (“зимарки”, “зимівки”, 
“пастирки”, “буди”, “кошари”)”341.

Важливою галуззю народного господарства Західного 
Полісся було землеробство, незважаючи на неродючість 
і заболоченість грунтів. Звичайно, селяни змушені були 
докладати значних зусиль, щоб земля давала урожай.

Зміст топонімічних повідомлень, що є своєрідними 
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скарбницями народної агрономії, дає змогу уявити умови, 
у яких відбувається обробіток землі, дізнатися про види 
культивованих рослин, про домінантні галузі сільського 
господарства. Куток Дерть, бо “здирали землю, обробля-
ли поле”342 (с. Видраниця Ратнівського району). Урочище 
Підбереза, бо “був березовий ліс, було березу скорчова-
но, а розроблено поля”343 (с. Комарово Маневицького 
району). Урочище Калок – “жив, значить, колись пан, то 
значить таким кулком катали землю, бо то була панська 
земля, о, то каже “Калок”, бо то панська земля” (с. Озерно 
Ковельського району)344.

Клаптики орної землі для населення Західного Поліс-
ся – це відвойовані у болота місця, тому подекуди вони 
знаходилися біля боліт або й між ними.  Ця інформація 
міститься у  таких переказах: “Є поле за булотом, Забулу-
шеха” (с. Гірки Любешівського району)345. “Поля є понад 
болотом – нивки, бо понад болотом”346 (с. Серхів Мане-
вицького району). “Между центром поля були, то вже на-
зивається Полісся, бо по лісу”347 (с. Серхів Маневицького 
району). “Заболоттє – урочище і поле так само зветься За-
болоттє”348 (с.Серхів Маневицького району).

Про розмір цих земель дізнаємось з такої інформації 
“Нивки – раньше було багато малих полів”349 (с. Серхів, 
Маневицького району). “Були болота і ліси, а між ними 
нивки” (с. Видраниця Ратнівського району).350

Із зразків західнополіської топонімічної прози  дізна-
ємося про ті види рослин, які вирощували на цих зем-
лях. Поодинокими є назви злакових. “Село Житнівка, бо 
жито сіяли” (с. Житнівка Камінь-Каширського район)351. 
“Пшенишники є – то така завшей пшениця родилася”352 

(с. Годовичі Турійського району). Зате інформація про сі-
нокоси, про трави для вигодовування худоби досить об-
ширна. “Поле Гребенецьке – були покоси, сіно гребли”353 
(с. Доманове, Ратнівського району), “Сінокоси Ульос – сі-
нокоси, через які веде стежка у ліс”354 (с. Раків Ліс, Камінь-
Каширського району), “Урочище Травна – там було пасо-
вище, що трав було багато” (с. Синово Старовижівського 
району)355.

Народні перекази констатують факти розвитку садів-
ництва на Західному Поліссі. “Колись у нас був пан За-
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двирський, у нього був хороший садок. Він був загоро-
джаний, то те місце, шо біля саду було, звалося Пудсаддє” 
(с. Карасин Камінь-Каширського району)356. Сади, як і 
орні землі, знаходились між болотами. Перед жителями 
Західного Полісся була дилема: що переможе – болото чи 
садок? “Урочище Садки – болото, що знаходиця між лі-
сами, на його місці був великий сад” (с. Хотешів, Камінь-
Каширського району)357. “Тут за селом єсть болото Садок, 
бо там кажуть був великий сад”358 (с. Серхів Маневицько-
го району).

Серед переказів землеробської тематики, крім сіноза-
готівлі і садівництва, трапляються мотиви городництва. 
“Загуруда, бо за городами” (с. Гуща Любомльського райо-
ну)359.

Топонімічна проза Західного Полісся містить інфор-
мацію про розвиток мисливства і рибальства. Польський 
дослідник Т.Стецький теж стверджує про наявність цих 
промислів. На його думку, мисливство “становило єдине 
заняття перших слов’янських племен у цих краях, було 
єдиною розвагою литовських князів і давніх волинських 
панів”360. Ю.Крашевський зауважував, що “найуживані-
шими видами полювання було полювання з гончими і 
облави”361. Підтвердженням цих думок є такий переказ: 
“Колись, ше за панив, тут жило небагато людей, то там 
хати, то там. І от тиї пани, коли їхали на вхоту, то єкраз 
на цьому місці стрічались. Вони тут гуляли, веселились і 
чириз те так і назвали село Погулянка (с. Погулянка Лю-
бешівського району)362.

Описуючи мисливську фауну, Т.Стецький зазначив, 
що “ще в середині XIX тут було багато диких кіз, вовків, 
лисиць, зайців, борсуків, тхорів, їжаків та ін. Зустрічали-
ся рисі, видри, бобри, лосі і навіть куниці”363.

Про ці ж реалії  ми дізнаємося і з топонімічних пові-
домлень. “Урочище Козера: тут були дикі кози”364 (с. Са-
мійличі Любомльського району), “Урочище Дике: одна 
дичина родилась”365 (с. Видраниця, Ратнівського району), 
Олєшшє – ліс, водилися олені. (с. Видраниця Ратнівський 
район)366. “Лисуха – там лиси водились”(с. Годовичі Ту-
рійського району).

Умови для мисливства були досить сприятливими. На 
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це вказував і Т.Стецький: “Птахів на Поліссі не перера-
хувати, можна зустріти орла і сокола”367. Із топонімічних 
переказів отримуємо інформацію про те, що “Ліс Урлово: 
був ліс і багато орлів водилось”368 (с. Видраниця, Ратнів-
ського району), “Урочище Качинник: урочище, де було 
багато качок-селихів” (с. Видраниця Ратнівського райо-
ну)369. “Тетеруки – там пташки такі водилися”370  (с. Згора-
ни Любомльського району).

За твердженням Т.Стецького ”традиційне полюван-
ня до кінця XIX ст., початку XX ст. “збереглося повсюди, 
особливо в селянському середовищі”371. Так, “Урочище 
Кузятина – урочище, де полюють на диких кіз”372 (с. За-
рудче Любешівського району), “Качок багато було, от 
охотники і назвали це місце Качин”373 (с. Качин, Камінь-
Каширського району).

Й.Нєбжицький зазначає, що ще на початку XX ст. на 
Західному Поліссі відбувалося полювання на ведмедя374. 
Цей факт фіксує й переказ про село Облапи Ковельського 
району “ Коли жив тут пан, то до нього приїзжали на охо-
ту. І один раз кинувся на нього ведмідь. Вин йому ничого 
ни зробив,тико облапав лапами. Того й село зветься Об-
лапи”375.

Своєрідність  мисливських мотивів полягає в тому, що 
особа мисливця, процес полювання на другому плані, а 
домінуючим є образ тварини або птаха, що стає причи-
ною появи топоніма.

Рибальство, як і полювання, було одним із провідних 
промислів на Західному Поліссі. Історики стверджують, 
що у регіоні здавна “помітну роль у господарстві насе-
лення відігравало рибальство, що засвідчують знахідки 
кісток і луски риби”376. У народній топонімічній прозі За-
хідного Полісся рибальські мотиви поєднуються, в осно-
вному, з мотивами першопоселенництва. “Рибальські” 
перекази побудовані таким чином: біля ріки оселяється 
рибалка, потім у цьому місці розростається поселення: 
”Кажут, шо перший поселився якийсь рибак Соколов, що 
построїв свою хату над рікою, а за їм уже й другі почали 
строїтись”377 (с. Ветли Любешівського району).

Деколи рибалка-першопоселенець подовгу живе сам, і 
лише з приєднанням до нього ще однієї людини селище 
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починає розбудовуватись: “Жив рибак якийсь, село вмар-
ніло, то як центр бур’ян був, а якийсь дід посилився, то 
й почали розбудовувати”378 (с. Річиця Ратнівського райо-
ну).

Польський дослідник Я. Контрим вважає, що рибаль-
ство – один з найдавніших промислів Західного Полісся. 
Особливого поширення воно, за його словами, набуло на 
початку XX століття. Великою популярністю “користува-
лися сушені в’юни, нанизані по десять штук на гіллячку, 
так звані стерлєти”379.

На думку іншого польського дослідника Ю.І.Крашев-
ського, “Стир для місцевих мешканців є тим, що Ніл для 
Єгипту. Тут з-поміж іншої риби зустрічались білуги три-
ліктевої довжини. Багата іхтіофауна сприяла значному 
розвитку риболовного промислу”380. Дослідник Й.Нєб-
жицький відзначав, що “рибальством займалися майже в 
кожному поліському селі. Місцеві озера добре зариблені. 
Великого господарського значення мали щука, лящ, лин, 
карась. У великих річках зустрічалися судаки, соми”381. 
Народна топонімічна проза підтверджує дані досліджен-
ня. “Було колись за селом озеро, зара там болото, там було 
багато карасів, їздили на карасі, того й Карасин”382 (с. Ка-
расин Маневицького району). “Тут колись якусь рибу 
ловили, того й Карасин”383 (с. Карасин Маневицького ра-
йону). “Розказуют, єк колись на Мацовій горі жило посе-
лення людей. Біля теї гори було озеро велике, більше, єк 
тепер, а в ньому було багато риби, особенно багато було 
сомів. От люде ловили тих сомів і продавали. Так і стали 
тих людей називати сомарами. А єк теє поселення стало 
розростатись і стало село, то село назвали Сомарами, а 
потім Самари”384 (с. Самари Ратнівського району).

Зауважимо, що у зразках топонімічної прози з “рибаль-
ськими” мотивами наявний своєрідний спосіб утворення 
топоніма. Спочатку лексема на означення назви виду риб  
антропонімізується (за назвою риби сома ціле поселення 
називають сомарами), а потім антропонімізована назва 
стає топонімом. Розглянемо ще один із варіантів цього пе-
реказу. “Люде ловили сомів і носили на базар на продаж. 
На базарі сех продавців називали самарянами. Потом так 
почали називати село – Сомаряни, потом – Самаряни, а 
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дальше пушла назва Самари”385 (с. Самари Ратнівського 
району). Із другого варіанту переказу про Самари бачи-
мо, що самарянами жителів села називали лише у пев-
ному середовищі – на ярмарку, де вони продавали сомів. 
Як наслідок, усе поселення отримало назву Самари. Цей 
факт свідчить про масову зайнятість жителів даного села 
не лише рибальством, а й торгівлею.

Факт торгівлі місцевого населення підтверджують іс-
торичні довідки. За твердженнями істориків, торгівля на 
Поліссі починала розвиватися ще з XV-XVII століття “за-
вдяки розширенню торгово-економічних зв’язків з кра-
їнами Західної Європи, де в той час бурхливо набирали 
силу товарно-ринкові відносини”386. Підтвердженням 
того, що торгові центри знаходилися не лише у великих 
містах, а й у західнополіських селах є переказ, записаний 
у селищі Старі Кошари Ковельського району: “Є куток 
Високи Ринок. Високи називається так, бо з Турії до Ви-
жовки баржи тягли і там продавали все, то так назвали 
Ринок”387. На утворення соціального прошарку – купців 
вказують знову ж-таки невеликі перекази-повідомлення: 
“Вулиця Купчина так зветься, бо колись там жив один ку-
пець”388 (с. Брониця Камінь-Каширського району).

На думку польського дослідника Т.Стецького “Неро-
дючі грунти лише виробили в поліського хлопа певний 
вид підприємництва і потягу до ремесел, які оберігають 
його від злиднів. Коли не вродить збіжжя, він бере соки-
ру – робить вози, бондарські клепки і обручі, дере лико, 
виплітає кошики і плетенки для бричок, іноді займається 
столярством і гончарством, а решту часу збирає гриби 
і ягоди і виносить на торг у сусідні містечка”389. До най-
давніших промислів на західнополіських землях поряд із 
скотарством, землеробством, мисливством, рибальством 
і торгівлею, можна віднести і бортництво. Народна то-
понімічна проза фіксує перекази про розвиток вказаної 
галузі на Західному Поліссі. “Мидуново – од слова мед. 
Гречку сіяли і пчоли прилитали”390 (с. Видраниця Рат-
нівського району). “Сило наше всігди звалося Мідин. 
Кажуть, шо колись жив пан в силі, і був він міцно бага-
тий. Було у його багацько пчіл і багацько меду. До його 
їздили люде по мед. То назвали наше село Мідин. А коли 
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прийшла совєцька власть, то чогось назвали Смідин”391 

(с. Смідин Старовижівського району).
За твердженням Ю.Крашевського, “мед в уявленнях 

поліщуків – дар Божий, тому міру меду, що складалася 
з однієї борті, відносили до церкви”392. Інший дослідник 
Й.Небжицький пише, що “лісові борті знаходились у всіх 
селах і хуторах, були і колоди – житла для бджіл, видовба-
ні у відпиляному шматкові сосни. Вулики знаходились у 
садках, та зафіксоване розміщення і по містах”393. Переказ 
про ліс Пчели підтверджує думку дослідника. Ліс Пчели 
– були вулики і розводили пчоли”394 (с. Видраниця Рат-
нівського району).

Багато зразків топонімічної прози містять інформацію 
про роль лісових та лісохімічних промислів у житті на-
селення Західного Полісся. “Урочище Смолянище – жили 
господарі, що варили дьоготь і смолу”395 (с. Карасин, Ма-
невицького району). “Там смулу гнали, того й Смоляри”396 
(с. Смоляри Старовижівського району). Як зазначає до-
слідник Т.Стецький, “смола і дьоготь були предметами 
внутрішньої торгівлі, відправлялися й невеликих кіль-
костях на південь і за кордон”397.

Топонімічні перекази про виробництво смоли знайде-
ні переважно у Шацькому, Старовижівському, Любомль-
ському, Маневицькому районах. “Наше село називається 
Світязькі Смоляри від того, шо був великий ліс. І тут ва-
рили смулу”398 (Шацький район), “Булє Столєнські Смо-
ляри, бо був пан із Стольна, а Стульно осталося у Польщі. 
А шо Смоляри, бо смолу тягнут”399 (Любомльський ра-
йон). “Хутор Смолива – там була сосна, і з давнього часу 
ту сосну на пеньки заготовляли”400 (с.Серхів Маневиць-
кого району). Як бачимо, топонімічні перекази фіксують 
повідомлення про виробництво смоли у багатьох сели-
щах вищезгаданих районів. Очевидно, назви Світязькі 
Смоляри, Столенські Смоляри виникли для зручності у 
розпізнаванні. Така велика кількість смолярень, розміще-
них саме у районах Шацька, Любомля, Маневич вказує 
на найбільшу концентрацію хвойних дерев у цій місце-
воті. “Урочище Смолива звеца, від названій дерев, які там 
раньше росли, а з них знімали смолу”401 (с. Серхів, Мане-
вицького району). “Смоливиця – смолу варили ше коло 
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села”402 (с. Карасин Маневицького району). “Смоливиця 
– якась смолярня тут була. Якийсь завод був, якусь смолу 
виробляли”403 (с. Карасин Маневицького району) Про це 
ж зазначає й Т.Стецький. Найкращою, на його думку, вва-
жається чорна смола, “Вигнана із коріння дерев, що росли 
на підвищеннях”404.

У деяких переказах ідеться про велику кількість дерев, 
що росли у зазначеному місці раніше. Дослідники зазна-
чають, що з розвитком лісових та лісохімічних промислів 
на Західному Поліссі розширилося хижацьке вирубуван-
ня лісів, що вело до спустошення цього краю405. Топоні-
мічні перекази, записані у Маневицькому районі, вказу-
ють на вирубування лісу,  “раньше там було багато дерев 
і їх вирубали”406 (Куток Січа, с. Серхів Маневицького ра-
йону). “Пеньки – може, колись давно ліс був і його зріза-
ли”407 (с. Вовчецьк, Маневицького району). “Ото назива-
ють Січа, потому шо дальше болото і ліс, там росли різні 
кущі, його висікли”408 (с. Серхів Маневицького району).

За свідченнями істориків, вивіз лісу і деревообробка 
займали важливе місце в економіці Волині і Західного По-
лісся. На вказаній території повсюди були розкидані лісо-
пилки, пилорами, невеликі меблеві фабрики409. Про це ж 
можна дізнатися із топонімічних переказів. “Куток Кузли 
– шось по дереву, різали і кузли складали”410 (с. Згорани 
Любомльського району) “А ше чули, шо тут виробляли 
брус, а потім переправляли його по річці до Пінська. Од 
слова “брусок” і пушла назва Набруска”411 (с. Набруска 
Маневицького району). У цьому переказі крім згадки про 
лісопереробну галузь, вказується ще на один давній про-
мисел – лісоплав. Т.Стецький детально описує сплавний 
промисел, що був поширений на території Волині і По-
лісся у кінці XIX, на початку XX століття. Щорічно у да-
ному промислі було зайнято біля восьми тисяч жителів 
Західного Полісся. Сплавщиків ще називали “флісаками”. 
“Вони наймалися до місця призначення, або туди й на-
зад, як казали місцеві жителі, від льоду до льоду”412. Про 
розвиток цього промислу у  регіоні дізнаємося й із дослі-
джень сучасних етнографів.

Крім лісопилень та пилорами, на території Західного 
Полісся знаходились також цегельні. За свідченнями іс-
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ториків, у Ковелі, зокрема, їх було розміщено кілька413. На 
місцезнаходження цегельних заводів вказують і зразки 
топонімічної прози. “Урочище Цегельня – раньше там був 
цегельний завод”414 (с. Копилля Маневицького району). 
“Цегельня – там кирпичний завод стояв”415 (с. Сомин Ту-
рійського району). “Цегельня – там виробляли цеглу”416 

(с. Куснища Любомльського району).
Як свідчать історичні довідки, навіть на початку XX 

століття закладів з  обробки продукції тваринництва було 
небагато, декілька молочарень і м’ясобоєнь, оскільки м’я-
со-молочна продукція вироблялася самими селянами”417. 
Топонімічних переказів з такими мотивами знайдено не-
багато, вони не містять конкретної інформації про наяв-
ність або відсутність молочарень у вказаній місцевості. 
“Масловець – от того, шо колись було багато масла”418 
(с. Масловець Любомльського району).

Якщо зразків топонімічної прози про виготовлення 
м’ясо-молочної продукції майже не виявлено, то в до-
статній кількості записано переказів про об’єкти з оброб-
ки злакових культур – млини. “Наше село називається 
Мельники, бо колись була тут широка канава, тепер вона 
заростає травою, там недалеко стояв млин. Через того 
млина називали Мельники”419 (с. Мельники Шацького 
району). “Мельники – жили там мельники”420 (с. Куснища 
Любомльського району). “Куток Мельники – там млин ко-
лись був”421 (с. Згорани Любомльського району). “Та час-
тина села, де зара стоїть тилятник, колись була пуд вудою 
і там поставили водяного млина. З сусідніх сел приїздили 
до млина молоти, так і стали називати сило Мельника-
ми”422, ”Замлєне – місце за водяними млинами”423 (с. За-
бужжя Любомльського району). За твердженнями дослід-
ників, у Ковелі було декілька млинів. Перекази, записані в 
Любомльському та Шацькому районах, інформують про 
місцезнаходження млинів, підтверджуючи правдивість 
історичних довідок, “село Замленє – бо стояло три мли-
ни”424 (с. Замлиння, Любомльського району).

Історичні довідки повідомляють про розвиток вироб-
ництва скла в кінці XIX століття. Виплавляли скло у спе-
ціальних печах – “гутах”. Географічні назви багатьох захід-
нополіських поселень вказують на розвиток “скляного” 
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промислу – гутництва: Гута Камінська, Гута Боровенська, 
Гута та ін. Топонімічні перекази містять інформацію про 
розвиток цього промислу на території Західного Полісся. 
“Наша Гута була Ратинська, а ше Скляна Гута, бо там скло 
робили, ну і стала одна Гута. Є ше Каменська Гута і ше 
другі”425 (с. Гута Ратнівського району). Подібно до того, 
як у переказах з “рибальськими” мотивами іхтіонім, ан-
тропонімізуючись, стає топонімом, у топонімічних пере-
казах із“скляними” мотивами антропонімізується назва 
промислу, поступово переходячи в топонім. “колись тут 
був завод, шо робив стікло, а тих людей, шо робили на 
заводи, називали гутниками, того й пушла назва Гута”426 
(с. Гута Ратнівського району).

Топонімічні перекази, в основу яких покладено вироб-
ництво скла, вказують не лише на оброблення скла, а й 
на його видобування: “Колись ше називали Скляна Гута, 
тут людей ни було, тико скло копали, потом стали казати 
Гута, та й все”427 (с. Гута Ратнівського району).

Багато західнополіських ремісників, починаючи з 
XV ст., працювало при обробці металу. На Поліссі ко-
вальський промисел був досить розповсюдженим. Істо-
ричні документи зафіксували, що найбільше ковальських 
майстерень було в Ковелі. Кумулятивна форма викладу 
думки в топонімічній легенді про містечко Ковель вказує 
на поширення ковальства у місті ковалів. Спочатку була 
кузня і кілька хат, у кузні працював майстер коваль, потім 
до нього князь присилає учнів. “Прислав князь майстрів, 
побудували хороми, а згодом з’їхалися сюди й молоді ко-
валі. І стала тут кузня на все князівство. Якщо ж питали 
когось з майстрів на ярмарку, де живе, в якому селі, то 
він не міг ніяк одказати, і завше казали ті люди однаково: 
“Живу в Ковлє”428.

Коли топонімічна проза з “ковальськими” мотивами 
переважає в Ковельському районі, то в Любешівському 
районі записані перекази про видобування та виплавку 
заліза: “Перед цим селом було село Рудка. В ньому до-
бували руду і виплавляли залізо. Село Рудка було розмі-
щене на річці Стохід, а нижнє – село Зарудче (за Рудою). 
Тут жили селяни, які годували рудянських ремісників”429 
(с. Зарудче Любешівського району). Перекази містять ін-
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формацію про розвиток залізновидобувного промислу 
на території Західного Полісся. “Село Залізниця, бо ко-
лись добували залізо і там кругом осіле, так і стало нази-
ватися”430 (с. Залізниця Любешівського району). Історики 
стверджують, що розвиткові металургійно-ковальського 
промислу на території Західного Полісся “сприяла наяв-
ність болотяної руди, яка має 18-40 % вмісту заліза”431.

До переказів про видобувні промисли належать також 
зразки топонімічної прози, у яких основоними мотивами 
є видобування глини і торфу. “Урочище Заглинини – там 
глину копали”432 (с. Раків Ліс Камінь-Каширського райо-
ну), “вулиця Глинянка, бо добували білу глину”433 (с. Ка-
чин Камінь-Каширського району). “Глинища – там був 
цегельний завод, червону глину добували”434 (с. Машів 
Любомльського району). “Маслянки – там торф копали, 
там вода стоїть, там торф був такий, як масло”435 (с. Со-
мин Турійського району).

Серед топонімічних переказів Західного Полісся зна-
йдено такі, що інформують про давні засоби пересування, 
і про професії, пов’язані з ними. “Урочище Стельмахов-
ське – тут всіди стояв колись млин, один на село, туди всі 
їздили молоти, мішки возили кіньми, і жив там стельмах 
– той, що ладив вози, кулеса”436 (с. Самійличі Любомль-
ського району). Виготовлення возів, як стверджують до-
слідники, давнє ремесло, поширене на Поліссі ще з XV 
століття437.

Засобами водного пересування на Західному Поліссі 
в давнину були плоти, тому професія перевізника набу-
ла значного поширення серед мешканців цього регіону. 
Топонімічна проза зафіксувала повідомлення про пере-
візницький промисел. “Урочище Клебань – був на бузі 
перевозник, він перевозив і скликав до себе людей, клє-
бав”438 (с. Забужжя Любомльського району).

Велику роль в господарстві Західного Полісся відігра-
вали народні промисли. У давніх писемних джерелах зга-
дується про значну кількість сільських ремісників у регі-
онах Північної Волині і Західного Полісся. Переказів про 
давні промисли і роди занять є багато. “Кушніри – там 
жив якийсь мій прапрадід, він кушнір був”439 (с. Згорани 
Любомльського району). “Кушніров рів – то там рів ішов, 
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і видно поле того кушніра”440 (с. Згорани Любомльсько-
го району). Кушнірство пов’язане з вичинкою шкір. На 
Поліссі для цього найчастіше використовувалася дубова 
кора, тому кожухи з вичинених шкір виходили коричне-
вими. Подібну кольорову гаму витримували й при орна-
ментуванні інших частин одягу, особливо жіночих спід-
ниць – “фартухів”. Згадка про це також присутня в народ-
них переказах на топонімічну тематику. “Колись давно 
на місці села був ліс, найбільше в тому лісі було вільхи. 
Сюда приїжджали люди, які заготовляли кору з вільхи. 
Потім люди красили полотно. Згодом стали переселятися 
люди сюди. Так появилося село Краска”441 (с. Краска Рат-
нівського району).

Формування населеного пункту відбувається у тому 
місці, де мешкають майстри, які згуртовують навколо 
себе людей. Такі тенденції спостерігаються і у переказі 
про походження назви села Сукачі, що у Старовижів-
ському районі. “Коло лісу, недалеко от сила Яворник по-
силився один чоловік. Звідки він прийшов, нихто ни знав. 
Жив вин у малий хатени і вельми бідно. На прожиттє він 
зароблєв тико тим, шо сукав мотуззє, шнури, вужища і 
продавав на базари. Прозвали того чоловіка Сукач. Явор-
ницкій пан, коли взнав, шо коло лісу живе такий чоловік, 
наказав, шоб Сукач научив людей сукати шнури. Сукач 
согласився і учив людей теї роботи. Місце, де жив Сукач, 
було хороше, то люде посилелися коло його. Так стало 
сило Сукачі”442 (с. Сукачі Старовижівського району).

Характерним для переказів з такими мотивами є пере-
творення назви одного з процесів праці або його продук-
ту у топонім. “Колись в Олиці жили ремісники. Навкруг 
села, біля боліт і ставків росли лози. У те время люди за-
робляли на хліб ремеслом, з лози дерли лико і з його пле-
ли постоли. Купляти їх приходили з усіх блищих сіл, того 
й називають Олика”443 (с. Олика Ківерцівського району).

Найбільш виразним соціальним прошарком у топоні-
мічній прозі Західного Полісся постає духівництво. Ця 
соціальна верства починає формуватися на Західному 
Поліссі ще з часів прийняття християнства, “що привело 
до загальних змін у соціально-економічній сфері”444. По-
чинаючи з XII століття споруджувалися храми. За свід-
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ченням переказу “У XV-XIX ст. по річці Турії був збудо-
ваний монастир. Круг нього виникло село, яке стало на-
зиватись Черненчичі. З роками стало Черче”445 (с. Черче 
Камінь-Каширського району). Деякі топонімічні перека-
зи повідомляють про заснування поселення ченцями, мо-
нахами. “Ченці, монахи припливли сюди човнами по річ-
ці Турії”446 (с. Черче Камінь-Каширського району). “Черче 
– бо жили на хуторі черниці”447. Інколи про проживання 
у селищі ченців дізнаємось із вказаних елементів одягу. 
“Колись чорни тут поселенці були, того й Черче”448.

За свідченнями істориків, “з другої половини XVI сто-
ліття постійно збільшується церковне володіння”449. Так, 
перекази, записані в Любешівському районі, вказують 
на ці явища. “Урочище Попове – колись піп займав”450 
(с. Проходи Любешівського району), “Попівщина – земля 
належала церкві”451 (с. Гірки Любешівського району).

Таким чином на основі народної топонімічної про-
зи Західного Полісся складається думка, що основу гос-
подарської діяльності населення краю крім домінуючих 
мисливства й рибальства як найдавніших галузей народ-
ного господарства, тваринництва й землеробства – родів 
занять, що виникли в процесі освоєння природних умов, 
складали крім цього давні ремесла – ковальство, плетіння 
з лози, виготовлення фарби та фарбування готових виро-
бів та ін. У народній топонімічній прозі  вказується й на 
розвиток підприємств по переробці продуктів сільського 
господарства, на наявність лісохімічних промислів, під-
приємств по виготовленню цегли, гутництва. Топонімічні 
перекази зафіксували й торговельні відносини на захід-
нополіських землях.

Способи номінації місцевостей, згідно з переказами, 
були досить-таки типові. Називання, в основному, стосу-
ється видів ремесел чи промислів ( ковальство – Ковальо-
во, Ковель, Ковальське, гутництво – Гута, виробництво 
цегли – Цегельня та ін.). Топонімічна проза, де в основі  
мотиви мисливства, рибальства, землеробства й тварин-
ництва має відношення до назв тваринного походження 
(зооназв), іхтіоназв та назв різних за площею сільськогос-
подарських угідь.
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2.8. Культура та побут населення 
північно-західної частини Волині 
в народній топонімічній прозі

Топонімічна проза північно-західної частини Волині 
– багатогранне фольклорне явище. У процесі досліджен-
ня було виявлено такі тематичні групи: відображення 
військових конфліктів, відетнонімічна, антропонімічна, 
родинно-побутова, реліктові форми народної архітек-
тури, господарська діяльність, оронімічна, фітонімічна, 
гелонімічна, зоогонічна, лімнонімічна. Кожна з них сво-
єрідна інформативна база народних спостережень про 
об’єкт, що став предметом вивчення певної галузі науки. 
Так, військові конфлікти пов’язані з історією, перекази з 
відетнонімічними та родинно-побутовими мотивами з 
соціологією, перекази про різні види будівель – з архітек-
турою, фітонімічна та зоогонічна групи – з ботанікою та 
зоологією, оронімічна, гелонімічна, лімнонімічна – з гео-
графією, народногосподарська з економікою.

Топонімічну прозу північно-західної Волині у пере-
важній більшості складають хронікати (інформації фак-
тологічного характеру). Однак серед її зразків знаходимо 
легенди топонімічного змісту та меморати. 

Легенди з топонімічними мотивами (фабулати) – це 
розповіді про утворення озер, узвиш, впадин, річок та 
народні твори родинно-побутової тематики. Сюжети цих 
легенд мають структуру з чіткими причинно-наслідкови-
ми зв’язками. Причина – порушення людиною форм зви-
чаєвого права, лихослів’я у церкві, заклинання і т.д. На-
слідок – кара за вчинений гріх. «Обрив був на краю села, 
поблизу вулиці Ягільонської. Говорять, що там на Пасху 
орав чоловік і провалився под землю» (с. Колодежі Горо-
хівського району).452

Упродовж сюжету легенди у певній логічній послідов-
ності нагромаджуються і розгортаються певні символи, 
що стають назвами творів. «Є в нас два озеречка. Їдно 
трошки більшечке, а їдно меншечке. То люди гуворать, 
ш окулись їден чулувік На Великдень вулами свую ниву 
гурав. Та так уто він і прувалився під землю. Ото і стало 
на тому місцю два озеречка-ставочка. Люди говорать, що 
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без дна вони вбоє. І похожі на двоє очей. Люди не ходять 
туди купатись, тонуть. Говорать, шо як зайде в воду, то 
так і суне в глубінь» (с. Вугів Горохівського району).453 
«Щось бігало на пагорбі, який називають Вапнярка, впа-
ло і покотилося з пагорба у воду. І вода вийшла з берегів, 
утворилось два ставки. Там крутяться вири і до цих пір 
там ніхто не купається» (с. Кошів Луцького району).454

Серед творів історичної тематики є меморати. Пам’ят-
никами матеріальної культури є Пагорб Козацький 
(с. Верба Володимир-Волинського району), гора Пруся 
(м. Устилуг Володимир-Волинського району), місце Вал, 
його побудувала полячка королева Ядвіга (м. Устилуг 
Володимир-Волинського району), стовп, у якому був по-
хований граф Пронський (м. Берестечко Горохівського 
району), пам’ятник Свята Текля: «Коли кримські татари 
вели в неволю триста дівчат, серед них була дівчина, Те-
кля, яка підняла повстання. Дівчата не хотіли коритися 
татарам. Татари жорстоко розправились з ними. Дівчат 
збезчестили і порозпорювали ножами їхні животи» (с. 
Мерва Горохівського району),455 могила Фігура «Говори-
ли, що стоїть вона з доброї слави. А на мугилі тій стуя-
ла фігура з чотирьох стінок. Да на каждий стєнці висіли 
старі ікони: кожна дивилась в якусь часть світу. Ото гу-
бернуті були в чутири часті світу» (с. Вугів Горохівського 
району).456

Меморатами можна вважати і перекази з фітонімічни-
ми мотивами, оскільки ліси у соціуми не лише природ-
не багатство, а й речове підтвердження того чи іншого 
переказу. Як пам’ять залишилися дубові хвойні (окремо 
соснові і ялинники), вільхові, осикові березові ліси. Се-
ред них є перекази з описами лісів. Із переказу про село 
Лище, що у Луцькому районі знаходимо інформацію про 
те, що «Того так називається, що поселилися у цьому міс-
ци люди і всюди була ліщина. У цих місцях було багато 
лісу: ліщина, дуби, берези, граби. От з ліщини люди поча-
ли називатися ліщуки. З того часу і почали казати Лище. 
А от крайні села там називалися Підгайці, Піддубці, Всі 
вони пов’язані з лісом» (с. Лище Луцького району).457 А 
ось іще один переказ із цієї ж тематики: «Ходила чутка, 
що наше село називається від дерева вільха. А коло берега 



109

була одна криниця, у вільхах росла. Туди завше ходили 
по воду. Як хто питав: «Куди йдеш?» То казали люди: «До 
вільхи» (с. Вільхівка Горохівського Району)458

Меморатами є і деякі перекази з оронімічними моти-
вами. Місце Низина (с. Хмелів Володимир-Волинського 
району)459, Куток Нагоренці, бо «Бо був на горі» (с. Світа-
нок Володимир-Волинського району)460. Вулиця Кургани, 
як дізнаємося із тексту переказу, це «Горбиста околиця 
села. Це горбиста місцевість, яка нагадує скіфські похо-
вання – кургани» (с. Білосток Луцького району).461

Топонімічній прозі північно-західної частини Волині 
властиві стійкі сюжетні мотиви. Насипання гори шап-
ками та закопування скарбів властиве творам історич-
ної тематики. «Як шведи прийшли пуходом на Україну, 
шведський куроль загубив зулутого башмака, шоб було 
найти як вуни будуть йти назад на те місце. Сулдати пу-
чали насипати шапками землю» (м. Устилуг Володимир-
Волинського району).462 Про насипаний козаками курган 
дізнаємосяя із переказу, записаного в селі Мерва Горохів-
ського району: «Тут була велика козацька битва. Багато 
козаків було убито і поховано в одній могилі. Живі коза-
ки наносили землю. Так утворилась висока гора-курган» 
(с. Мерва Горохівського Району).463 Іще один переказ про 
насипані гори записано в селі Зимно Володимир-Волин-
ського району: «А ще є гори насипані, бо колись, казали, 
біля річки був порт. А ше їх засипляли, щоб захищатись 
було легше від татар» (с. Зимно Володимир-Волинського 
району).464 Із переказу, записаному у Горохівському ра-
йоні, ізнаємося, що «Є два земляних насипи, які нагаду-
ють своєю формою козацькі могили. Розповідали, що їх 
ніби насипали козаки шапками. А війська ніби позначали 
дорогу іншим, бо коли йшли наступні, то теж набирали 
землю в шапки і висипали в це ж місце» (с. Ватин Горо-
хівського району).465

Серед зразків топонімічної прози родинно-побутової 
тематики знаходимо повідомлення про народження близ-
нят, трійнят і навіть семеро дітей: Куток Богатирський, бо 
«В цій стороні жила селянська сім’я, яка мала п’ять синів 
і ні однієї дочки» (с. Ліски Володимир-Волинського райо-
ну).466
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У північноволинській топонімічній прозі є багато хро-
нікатів, пов’язаних з прізвищами людей, від яких утво-
рились топоніми: «Місто виникло на честь засновника, 
князя Володимира Великого» (м. Володимир-Волинський 
Володимир-Волинського району).467 Із тексту іншого пе-
реказу дізнаємося, що «Село називається від того, що тут 
колись було Людмилине поле» (с. Людмипіль Володимир-
Волинського району). 468 Або ж: «Казали, що через село 
проїзджав пан Марко. Це був перший пан, який їхав через 
село і там зупинився» (с. Маркостав Володимир-Волин-
ського району).469 Хутір Петрівка має таку назву, бо  «там 
жив господар Питро зи свою родиною» (с. Кисилин Лока-
чинського району).470

Утворення озер на місці проваль, що з’явились як на-
слідок лихослів’я, порушення традицій, - також стійкий 
сюжетний мотив. У переказі про походження назви Без-
одня Синева розповідається про те, що «Колись чоловік, 
який звався Сеньом, перший купив хутір. Спочатку було 
на березі маленьке джерело. До нього все село водило на-
поювати худобу. В те время в селі ж или дуже віруючі в 
Бога люди. Один чужий чоловік купив кусок біля берега 
якраз перед Пасхою. В той час, як всі люди святкували, 
він взяв воли і пішов в поле гурати. Горав він без віддиху. 
Воли його сильно зморилися і захотіли пити. Вони бігли 
до джерела і сунули за собою хазяїна. Вони заходили все 
дальше і дальше. Де ставала ратиця вола, там відкри вали-
ся все нові джерела. Їх стало так багато, що хазяїн не міг 
повернутися і так вони втонули. І моя баба казали, що то 
його так наказував Бог, бо він не врятувався. З того часу 
там стала безодня» (с. Сільце Горохівського району).471

Топонімічній прозі північно-західної частини Волині 
властива своєрідна система персонажів з нерозгорнутою 
характеристикою. У переказах і легендах лише вказується 
на одну-дві риси. З давніх часів татарської навали відо-
мі образи завойовників: чоловіків і жінок. Загальна риса 
– жорстокість: “жили колись на вольних землях воль-
ні люди. Жили в одній одкритій місцевості, але почала  
крепко часто наскакувати на ціх людей татарва. А най-
крепше дошкуляв хан Чарук, шо крепко допікав селу. Коб 
не покорятись, люди порішили тікати. Далеко тікти не 
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могли, бо забрали бидло і дітлахів, отаборились у хащах, 
де близько текла річка. Коб не знали, де вони, то поріши-
ли, шоб коли  стемніє, то скалок не світити, коб не виділи 
вороги. То почали стоянку звати Несвіч, “не світи” (с. Не-
свіч Луцького району).472 Або ж: «Про то казали дуже дав-
но стариї люди, їх вже нима. Було то ше туді, як татари на 
нас нападали і забирали наших людей у плен. А вуно ше 
туді так ни називалось. Були футори, туди прийшли тії 
татари. Вуни палили хати, студоли, хапали людей, худо-
бу. То люди начали тікати у ліс і всилятися там. То були 
забрані люде – брані. Того й місто те так зачали звати – 
Брані. То вже теперішні люди гуворать Брани» (с. Брани 
Горохівського району).473

Про жорстокість цих завойовників дізнаємося із тек-
стів, записаних у селах:

За річкою огні горять,
Там татари полон ділять,
Село наше запалили, 
Стару неньку зарубали,
А миленьку в полон взяли (с. Верба Володи-

мир-Волинського району).474 
Із іншого переказу дізнаємося про те, що «Люди гово-

рять, що коли проходили татари, то ставили колки, на які 
насаджували людей» (с. Зимно Володимир-Волинського 
району).475 У переказі про походження назви Гірка По-
лонка дізнаємося, що «Стариї люди казали, шо татари на-
лапали людий по селах і пригнали сюда. А то зимою було. 
То тутечки на річці в льоді пробили ополонку і потопили 
багацько народа. Так і стали називати – Гірка Полонка» 
(с. Гірка Полонка Луцького району).476

З топонімічних переказів історичної тематики постає 
образ діда-провідника ворогів через непрохідний ліс. Це 
патріот, який ціною власного життя рятує своїх людей від 
смерті: «Говорять, що старенький дід завів татар в булото, 
а не в город. Він їх обманув. В тому булоті пубили всіх 
татар» (м. Устилуг Володимир-Волинського району).477

Про литовську добу, про те, що литовське панування 
була для жителів волинських сіл набагато кращим і тер-
пимішим, ніж татарське, дізнаємося із переказів, у яких 
досить відчутним є розміреніший ритм життя населен-
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ня Північної Волині. Про панування литовського князя 
Ягайла, який був одружений із польською королевою 
Ядвігою дізнаємося із такого переказу: «Тута був горо-
док над Бугом. Погранічніки ходили, граніца була. І того 
люди тута почали посилятися. Ше чула, шо в городку лі-
товський князь Ягайло построїв тут собі замок. Він їхав 
з жінкою Ядвігою і дітьми. Той замок стояв на горі і кру-
гом було опущено водою. Казали, шо той замок пішов під 
воду. І говорять зараз, шо бачили тиї двері в замок. Вони 
жилізні, а над тими дверима високий обрив» (с. Литовеж 
Іваничівського району).478 Або ж, із іншого переказу ді-
знаємося про те, що «Колись давно, як ше в нашому краї 
панували литовські кнєзі, в нашому селі сидів литовський 
кнєзь. На літо він приїжджав з и свою жінкою оглядати 
свої землі. Для того збудував він на горі, коло річки Буг 
літню вежу. Вона зи всіх сторін була оточена водою і ви-
дно було з неї всю округу, всі його землі. Але не довго па-
нували литовці. Дочєсу прогнали їх з нашої землі, а літня 
вежа ше довго стояла на горі. Кажуть стариї люди, шо від 
її назви стало наше сило зватися Літовиж» (с. Литовеж 
Іваничівського району).479

Окремо слід виділити народні топонімічні перекази з 
козацькими мотивами: «Аж под самою Вербою є якийсь 
пагорб. Колись солдати його по приказу розрили, а недав-
но насипали знов, бо там ше є пам’ятки козацьких часів» 
(с. Верба Володимир-Волинського району).480 «Село Сьо-
маки утворилося з двох сіл: Береззя і Сім’ярки. Коли у по-
хід ішли війська Богдана Хмельницького, вони на своєму 
шляху зустріли поселення, яке було серед глибоких ярів. 
Тому й назвали це село – Сім’ярки. А село Березня назва-
ли на честь того, що воно було розташоване на території 
березового лісу» (с. Сьомаки Луцького району).481 Урочи-
ще Метище, що у селі Лаврів Луцького району називаєть-
ся так тому, що «Коли Богдан Хмельницький ішов зі своїм 
військом у Берестечко проти ляхів воювати, вони зупи-
нилися у Лаврові, біля річки Сороки. Кажуть, що під Со-
рокою множество ляхів пропало. Богдан Хмельницький 
казав своїм козакам: «Мети ще, шукай ляхів». Від цього 
і пішла назва – Метище» (с. Лаврів Луцького району).482 
Курган Богданова Гора, бо «Коли була битва під Берестеч-
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ком, був тяжко поранений старшина, якого всі любили. 
Невдовзі він помер і козаки похоронили його. Кожен ви-
сипав на його могилу шапку землі» (с. Мерва Горохівсько-
го району).483

Німецьке лихо (перекази, у яких фіксуються події Дру-
гої світової війни) було таким же нищівним і спустошли-
вим для жителів Волині, як і татарське: «Сама велика, то 
Німецкі мугіли називається. Як люди ходили на ту гуру, 
то там злий дух тягнув їх до себе і вони вмирали. Нихто з 
теї гори ни вертався» (с. Хмелів Володимир-Волинського 
району).484 І до цих пір залишилися топоніми, у  яких збе-
реглися назви захисних споруд тих часів. Так, місце Форт 
«Військовий об’єкт, побудований в роки Першої світової 
війни» (с. Городище-1 Луцького району)485. Або: «У нашо-
му селі є багато дзотів із часів Другої світової війни. Там 
радянські бійці відбивали напади фашистів у перші дні 
війни» (с. Нова Лінія Іваничівського району)486

Аналогічними до татарських є перекази про схованки 
від німців у часи лихоліття: «У 1943 році, взимку, німці 
спалили село, але усі жителі сховалися в болоті, в очереті. 
Загинув лише 90-річний дідусь, який не хотів залишати 
своєї хати. Після цього люди почали жити за селом Горо-
дище, у землянках. Так утворилося Городище-1» (с. Горо-
дище-1 Луцького району)487. Серед переказах цього типу 
можна знайти і повідомлення про те, як місцеве населен-
ня чинило опір: «Сило наше колись звалось Мостишин, 
бо всюди, як їхати в село, є міст. А посля войни стали на-
зивати Мстишин. Кажут, люди сильно мстилися німцям» 
(с. Мстишин Луцького району).488

“Чужі”, не свої люди потрапляли на волинські землі не 
лише у воєнні часи. З хронікатів на етнонімічну тематику 
дізнаємося, що тут, крім корінного населення, жили по-
ляки, євреї, німці, голландці, цигани. «Раніше Сарнівка 
називалося Литвою через те. що більшість її жителів були 
литовцями, їх туди переселяли після Першої світової ві-
йни» (с. Білосток Луцького району).489 Вулиця Варшав-
ська «Має таку назву, бо до війни там жили поляки» (с. 
Красностав Володимир-Волинського району).490 Вулиця 
Чеська так називається, бо  «Тут в давні часи прожива-
ли чехи. Вони мали своє кладовище, що збереглося і до 
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наших часів» (с. Красів Горохівського району).491 Вулиця 
Польська, бо «Вулиця названа від того, що в післявоєнні 
роки була заселена українцями-переселенцями із Поль-
щі» (с. Білосток Луцького району).492

На відміну від інших жанрів топонімічної прози: анек-
дотів, побрехеньок – перекази не вдаються у поширені 
характеристики навіть домінантних рис характеру цих 
людей. Вони констатують факт: проживали. Наявна лише 
деяка інформація про чехів, про те, що було збудовано чи 
зроблено представниками якоїсь певної національності: 
«Є ліс Чещина. Назва походить від того, що неподалік 
була чеська колонія Ладовка. Вона знаходилася біля села 
Мстишин. Чехи посадили два невеликих ліски. Один (Че-
щина) залишився, а інший після війни вирубали» (с. Про-
мінь Луцького району).493 У переказі про походження 
назви села Ниви Губинські, що у Горохівському районі,  
розповідається, що «Село заснували чехи. Вони будували 
добротні будинки з цегли. Ці будинки збереглися і до на-
ших часів. За спогадами старожилів, тоді чехи переселя-
лись на Волинь. Колись на місці села були ліси і невелика 
нива, з якої вирубували дерева під територію села. Саме 
тому село колись називалося Нива» (с. Ниви Губинські 
Горохівського району)494.

Більш поширена інформація збереглася про євреїв. 
Очевидно, тому, що жили інакше: «Там колись жила 
жирівка, що торгувала» (с. Зимно Володимир-Волин-
ського району).495 Збереглася інформація й про трагічні 
події: «А от жидів було багато в селі нашому. Їх пубили 
німці. В селі їх поховано. Їхні мугілки заросли тереном 
і називаюця Укописько» (с. Кисилин Локачинського ра-
йону).496

Хронікати ономастичної тематики містять інформацію 
про рівень матеріального забезпечення людей. Дізнаємо-
ся про панів місцевого масштабу. У народі цінувались ха-
зяї, а особливо ті, хто робив багато для громади: збудував 
млин. Класове розшарування у народній свідомості за-
фіксувалось такими словами: богатир, хазяїн, вельми ба-
гатий хазяїн, пан і батрак, наймит: «Перший житель села 
був пан Хобот. Другі люди казали, що село так називаєть-
ся від імені пана Хобота» (с. Хабултова Володимир-Во-
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линського району);497 «До сих пір є сад пана Качковсько-
го» (с. Хабултова Володимир-Волинського району).498

У топонімічній прозі виведені люди з негативними ри-
сами характеру, які народом розцінювалися як гріховні. 
Надміру жадібні, горді, егоїстичні люди – персонажі пере-
казів лімнонімічної та оронімічної тематичних груп. Осо-
бливо небезпечним для людини є лихослів’я, яке тяжко 
карається. Гора Замчисько називається так тому, що «Не-
великий пагорб, який має таку назву через те, що там ко-
лись стояв замок, який провалився під землю» (с. Романів 
Луцького району).499

Промовлене у фатальні години слово може спричини-
ти велику біду: утворення провалля і заповнення його 
водою. У даних творах цієї групи є символічний образ 
дзвона, звук якого лунає із дна озера.

Оскільки північно-західна частина Волині – місцевість, 
вкрита лісами  болотами, невеликими пагорбами, то у пе-
реказах виступають персоніфіковані образи лісу і болота. 
З одного боку вони – стихія, непередбачуване природне 
середовище, а з другого – захисник від ворогів, рідні від 
народження місця: “Колись наше село називалось Бен-
дюги. Але коли був набіг монголо-татар, то все село було 
зруйноване. Невеликий гурт людей сховався в очеретах. 
Тоді казали, що вони сушили свої голови. Звідти і піш-
ла назва села – Сушголова” (с. Сушголова Горохівського 
району).500 У Переказі, записаному у селі Зимно повідо-
мляється, що «Люди від татар ховалися в печері, під мо-
настиром» (с. Зимно Володимир-Волинського району).501 
Гори, горби, невеличкі узвишшя теж були місцями поря-
тунку від ворогів: «Старі люде говорат, шо Горохів пішов 
від того, шо в ті часи, коли бушувале татари, тутай буле 
велике гори і люде хувались за тії горе, шоби живими зо-
статись» (с. Горохів Горохівського району).502

Дослідження творів топонімічної прози, дозволило 
зробити висновки про способи номінації їх. Назви то-
понімічних переказів ставали географічними назвами. 
Специфіка народного топонімікону полягає в тому, що в 
основу назви брались такі ознаки:

1. Належність до національності.
2. Особливості побуту “чужих людей”.
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3. Компактне проживання національних меншин.
4. Предмет або місце, завдяки якому вдалося зберегти 

життя.
5. Різновиди жител, що вперше з’явилися на даній міс-

цевості.  
6. Прізвища відомих у краї людей або цікавих за яки-

мись іншими характеристиками.
7. Види ремесел чи промислів, що розвивались у пев-

ному місці.
8. Скупчення свійських тварин, диких звірів, комах 

плазунів.
9. Психічні відчуття людей: радість, страх, здивуван-

ня.
10. Трагічні події, що трапились у цьому місці.
Топонімічна проза пвнічно-західної частини Волині 

досліджувалась у науковому контексті. Можна зробити 
деякі висновки про взаємозв’язки народної та наукової 
інформації.

2.9. Культура та побут населення 
південно-західної частини Волині в народній прозі

У структурі фольклору південно-західної частни Воли-
ні досить помітними є регіональні особливості. Тут збе-
реглися різні види фольклору. Певними особливостями 
наділена і південноволинська родинна обрядовість. Та-
кож зафіксовані записи фантастичних, побутових казок 
та казок про тварин. 

Та особливої уваги заслуговують зібрані у регіоні іс-
торичні та топонімічні легенди та перекази. 

Фольклорне середовище південно-західної частини 
Волині унікальне, адже багаторічні експедиції у регіоні, 
нагромадження великої кількості матеріалу дає право 
стверджувати, що фольклор регіону зберігся у його пер-
вісному, неповторному  вигляді.

Наявний джерельний матеріал із південно-західної 
частини Волині для вивчення процесу побутування на-
родної топонімічної прози цього регіону на діахронічно-
му зрізі слід визнати недостатнім. На сьогодні цей пласт 
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народної культури не втрачає своєї значимості для фоль-
клористів, лінгвістів, краєзнавців. 

Серед сюжетних оповідань на топонімічну тематику 
трапляються твори з різними функціями. Одні з них ма-
ють на меті пояснити саму назву, інші ж – походження 
об’єкта, що криється за нею. І ті й інші мають підстави 
вважатися топонімічною прозою. Але тільки доти, доки 
за основу не буде взято мотив. Бо якщо перші функціо-
нально прив’язані до номінації, то інші – до етіології. І тут 
доведеться вже розрізняти оповідання з топонімічними 
та з етіологічними мотивами. Обидва різновиди мають 
відношення й до історичної теми. 

Тематично топонімічні оповідання близькі до історич-
ної прози. Що ж до жанрового плану, то ознаки, якими 
вони наділені, легко знайти і в інших тематичних відгалу-
женнях. Та в жодному випадку вони не виступають ні са-
модостатніми для жанрового окреслення, ні тим більше 
– жанротворчими. Тому з жанрового підходу легше гово-
рити про топонімічні мотиви у складі різних жанрів: тих 
же легенд, причому як героїчних, так і міфологічних, чи 
переказів такого ж різного штибу або ж номінативних по-
відомлень. Об’єднані за критеріями теми та функцій вони 
становлять вже не лише тематичний, а й жанровий масив, 
оскільки кожна із форм становить різну стадію у форму-
ванні єдиного жанру, вищим проявом якого є сюжетне 
оповідання, тобто легенда. В такому окресленні народна 
топонімічна проза постає як умовна назва, яка охоплює 
надзвичайно великий і різноманітний за тематичним на-
повненням, поетичним вираженням фольклорний  тема-
тично-жанровий масив, який стосується сфери народних 
знань, уявлень, вірувань і функціонує у формі переказів, 
легенд та номінативних повідомлень, основне призначен-
ня яких – пояснити географічну назву.

Топонімічна проза представляє поєднання не лише 
різних мотивів, а й різні галузі наук: фольклористику, 
этнографію, історію, географію та ін. Специфіка цього 
об’єкта дослідження полягає у його комплексності. Про-
блема взаємодії усної словесності з іншими науками до-
сить складна і ще мало вивчена. Аналіз неказкової прози 
обмежується вивченням суто фольклорних явищ. Факто-



118

логічні, конкретні тексти топонімічної прози містять по-
лісемантичну інформацію.

Суспільно-політичне життя людини і функціонуван-
ня природи і є тими основними темами, навколо яких і 
формуються мотиви про історію і динаміку цих основних 
сфер та позначення місцевості їхніми хронотопами.

Народна топоніміка південно-західної частини Волині 
рясніє мотивами відродження рудиментарних форм на-
родної архітектури, мотивами іноетнічного сусідства. У 
цьому й полягає специфіка топонімічних мотивів на тему 
суспільно-політичного життя та родинного побуту, гос-
подарських, відетнонімічних, антропонімічних.

Серед мотивів, які дають пояснення назвам, пов’яза-
ним із функціонуванням природи, найпомітніші цикли 
становлять лімнонімічні (які пояснюють назви озер), ге-
лонімічні (назви боліт), оронімічні (назви гір), зоогонічні 
та фітонімічні.

Закріплення мотивації за тим чи іншим мотивом за-
лежить від об’єкта, назва якого пояснюється: макрото-
понім чи мікротопонім; від часу виникнення топоніма, 
від способів і можливостей впливу людини на природне 
середовище або зміни його внаслідок дії явища природи: 
блискавки, руху підземних вод,  надміру дощу. Назви рос-
лин, тварин, птахів, плазунів, комах, як правило, ставали 
топонімами при умові великого скупчення їх на певній 
території або ж навпаки проявлялись в одному екземпля-
рі серед природного розмаїття. 

Монголо-татарська доба залишила кривавий слід в іс-
торії південно-західної  частнини Волині: «На місці заран-
нього села Вичавки раніше був пустир. Коли на сусіднє 
село Любиння нападали татари, то людей зігнали в пустир 
і почали бити, душити, ніби вичавлювати. Це місце після 
цього назвали Вичавками. Недалеко від місця була річка 
Стир і дуже родюча земля, того там почали будувати хати 
і з часом з’явилось село» (с. Вичавки Демидівського райо-
ну Рівненської області).503 Давні волинські села були роз-
громлені, розбиті кочівниками у часи нападів: «Село було 
зовсім розбите під час монголо-татарського нападу. Але 
люди знали, що ця місцевість дуже вигідна для прожи-
вання і заново почали поселятись на  березі річки Залуж-
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ної. Від слова начало і пішла назва Надчиці» (с. Надчиці 
Млинівського району Рівненської області).504

Люди намагалися боронитися від татар, вигадуючи для 
цього найрізноманітніші способи: «Колись на село напа-
дали татари. Люди покидали поселення і ховалися у лісі. 
Одного разу, вночі, коли татари поснули, люди вийшли з 
лісу і повбивали ворогів. Потім у селі люди впочали ви-
копувати кістки людей, яких ховали на схід сонця. От так 
ховали татар» (с. Золочівці Демидівського району Рівнен-
ської області).505

Із топонімічних переказів південно-західної частини 
Волині знаходимо й інформацію про наявність оборон-
них споруд, які можна віднести до періоду становлення 
та розвитку Київської русі: «Тут колись стояла невеличка 
земляна фортеця, оточена гострими колами та плотом. 
Кругом  неї були болота і вода» (м. Острожець Млинів-
ського району рівненської області).506 Або ж: «На тери-
торії Демидівки залишилися руїни стародавнього замку. 
Навколо нього було вирито рів, що заповнювався водою. 
Цє місце і тепер називають Замчисько» (с. Демидівка Де-
мидівського району Рівненської області).507

Поширеними є й мотиви закопування або перехову-
вання скарбів військовими на території південно-захід-
ної частини Волині: «Колись була назва Золочівка. Колись 
татари їхали і кінь, на якому їхав їх цар, загубив золоту 
підкову. І від того назва – Золочівка» (с. Золочівці Деми-
дівського району Рівненської області).508 Місце Кути, що 
у селі Острожець Млинівського району має таку назву, бо 
«Коли Богдан Хмельницький ішов на Берестечко, він про-
ходив через Острожець. Кажуть, що він заховав на збе-
реження великі скарби під деревом у Кутах. Коли козаки 
закопали скарби, то побачили, що на них ідуть польські 
вояки. Козаків поляки убили, піддавали їх страшним тор-
турам, але не змогли довідатися про місце, де були захова-
ні скарби» (с. Острожець Млинівського району).509

Козаки оселялись на Волині після того, як козацтво 
починало розвиватися як окремий суспільний прошарок: 
«Казали люди, шо кулись на цьому місці, де зара сило, осів 
якийсь чоловік з свуйою сімйою. Його звали Жуком. І ше 
казали, шо він колись був козаком. Він перший постро-
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ївся тута, а посля путрохі пучали селитися інші люди. А 
на хутор казали, шо він такий, бо Жук став перший тут 
жити. Близько хутора ще ни було ніяких хатив. А кули 
посля стали строїти села бликне, то наш хутор був самий 
старший. І його люди з гинших хуторів почали звати Ста-
рий Жуків або Старожуків»510 (с. Старожуків Рівненсько-
го району Рівненської області). 

Із переказів, у яких називаються причини називання 
південноволинських сіл отримуємо й інформацію про те, 
що колись через волинські землі чумаки їздили по сіль: 
«Назва села пішла від того, що навколо річки було багато 
верб, під якими відпочивали чумаки» (с. Верба Дубнів-
ського району Рівненської області).511

Етнонімічні мотиви – один із пластів топонімічної 
прози південно-західної частини Волині. Етнонім ставав 
назвою поселення лише тоді, коли мав окреслити неавто-
хтонів: «Село наше називається Вербень. Колись в далеку 
давнину приїхали люди. Прийшли кочовідець. Як племена 
кочові кочували. І на гирлі маленької річечки розположи-
лися пару сімей. Посадила там прутикі, які прийнялися. І 
називалися вони верба. Зараз там багато вербів, цвітуть 
гарно і так по всьому селу» (с. Вербань Демидівського ра-
йону Рівненської області).512

Та все ж, найбільше у топонімічній прозі регіону збе-
реглося тих відетнонімічних переказів, у яких основну 
творчу функцію виконують конотативні топоніми, пов’я-
зані із тими національностями, що проживали на терито-
рії Північної Волині у XIX – на початку XX століття: «Був 
дед такий, Демид заснував, річка текла і став був. І над 
ставом поставив хату. А сам він звався Демид і назвали 
Демидівка, потім стали до нього поселятися ше. І стало 
маленьке село. Майстрові були жиди, пічники були, сто-
лярі добрі були, жиди були» (с. Демидівка Демидівського 
району).513 У переказах цього типу досить часто розпові-
дається про побут прибулого населення, про те, як вони 
облаштовували своє життя на території південно-захід-
ної частини Волині: «Через село проходить торгова до-
рога Улика – Торговиця. Тут жили чехи. Вони будували 
хати навпроти дороги із кам’яних блоків, привезених із 
мандрів» (с. Новоукраїнка Млинівського району Рівнен-
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ської області).514 Деколи у топонімічних текстах з іноет-
нічними мотивами просто констатується факт: жили або 
проживали. Хутір Чехів – «Бо там чехи жили» (с. Малин 
Млинівського району).515

Серед зразків народної топонімічної прози виявлено 
багато мотивів, у яких вказується на належність людини 
до того чи іншого класу чи соціального прошарку: «Ка-
жуть, що на місці, де зара село, був маєток графа Хрін-
ницького. А ще кажуть, що на території села раньше 
було багато хрону» (с. Хрінники Демидівського району 
Рівненської області).516 Топонім чи мікротопонім часто 
отримує назву від імені або прізвища багатого пана, гра-
фа чи землевласника: «Правий берег Млинова називаєть-
ся Чвораки. Ця назва збереглася з кінця XVII ст. Тут тоді 
жив багатій Чворак, який мав великий маєток і багато 
землі навколо» (м. Млинів Млинівського району Рівнен-
ської області).517 «На місці сільської школи був польський 
маєток князя Ледохівського. В себе він розводив конів у 
конюшнях, які й зараз остались» (с. Новоукраїнка Мли-
нівського району Рівненської області).518 У текстах таких 
переказів розповідається і про те, як пан чи землевласник 
облаштовував село: Підвищення Красна Гірка, бо

«На одному із підвищень, посеред села, над річкою, 
пан Ледухівський побудував невеликий палац, посадив 
гарний сад, обгородив його. І це підвищення стало дуже 
гарним. Звідси й пішла назва» (с. Бокійма Млинівського 
району Рівненської області).519

Імена деяких землевласників загубилися у плині часу. 
Залишились лише свідчення: «земля належала панові, ма-
єток княгині та ін.». «До 1955 р. село мало назву Княги-
нінок, бо належало вотчині княгині» (с. Зоряне Млинів-
ського району Рівненської області).520 

Перекази із антропомотивами деколи міфологізовані, 
у них наявний елемент вигадки або домислу: «Непода-
лік від технікуму ветеринарної медицини є маєток графа 
Ходкевича. Кажуть, що деколи тут з’являється привид 
графині Ходкевич. Вона тут довго жила, часто хворіла і 
померла в тяжких муках» (м. Млинів Млинівського райо-
ну Рівненської області).521

Досить поширеними серед антропомотивів є мотиви 
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дарування або передавання у спадок багатими землевлас-
никами своїх іменних земель: «Давним-давно у цих міс-
цях пан Золочів віддав свою дочку заміж і подарував їй 
частину земель за Стиром. Ніхто не знає імені дочки, але 
поселення назвали Золочівка» (с. Золочівці Демидівсько-
го району Рівненської області).522 Серед переказів цього 
типу трапляються й такі, де в основі сюжету – розповідь 
про те, яким був землевласник та його нащадки: «Колись 
на території нашого села жили поляки. І був тут один дуже 
багатий пан, в якого було дві дочки. Одну звали Марушка, 
а другу – Сильвія. В селі пана не любили. Він був жадний 
і погано ставився до людей. Коли він вмер, то Сильвія 
виїхала в Польщу, а Марушці залишилось господарство. 
Люди лібили Марушку, бо вона була добра, не така, як її 
батько і старша сестра. Вона помагала людям, добре їм 
платила. Коли Марушка вмерла, люди назвали село Ма-
рушин. Потім село чогось назвали Новинодобрятин, а у 
2008 р. – Новина-Добрятинська. Але всі і зараз називають 
його Марушин» (с. Новина-Добрятинська Млинівського 
району Рівненської області).523

Деколи в основу номінації покладено прізвища відо-
мих в історії землевласників: «Острожець має таку назву, 
бо в давнину тут жив пан Острозький» (с. Острожець 
Млинівського району).524 Пагорб Замчисько, бо «Тут ко-
лись був великий замок  князів Острозьких і Олізарів» 
(с. Острожець Млинівського району).525

Та все ж, в основу називання населених пунктів пів-
денно-західної частини Волині покладено такі номінації, 
де назва походить від імені простої людини. Це міг бути 
селянин, який обробляв своє поле або перший мешка-
нець, який побудував свою хатину на незаселеному місці: 
«Був дед такий, Демид заснував, річка текла і став був. І 
над ставом поставив хату. А сам він звався Демид і на-
звали Демидівка, потім стали до нього поселятися ше. І 
стало маленьке село» (с. Демидівка Демидівського райо-
ну).526 Або ж: «Був колись старий дід, мав поле і називало-
ся Лушпайка. Фамілія його була Лушпайка. Мав поле. Ну і 
називалося воно так – Лушпайкове поле» (с. Лопавше Де-
мидівського району Рівненської області).527 Куток Богда-
нівка, бо «Ця територія заселялась після Другої Світової 
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війни. Першою тут поселилась сім’я Богданів» (с. Бокій-
ма Млинівського району Рівненської області).528 Долина 
Маркова, бо «Тут першим поселився Марко» (с. Бокійма 
Млинівського району Рівненської області).529

Кургани, горби, пагорби та узвишшя називали іменами 
людей, які віддали життя за свою землю, здійснили якийсь 
відважний вчинок: «Місце Курган – могила святого Йоси-
па» (с. Боремель Млинівського району Рівненської облас-
ті).530 Або: «Місце Курган – могила святої Теклі» (с. Боре-
мель Млинівського району Рівненської області).531

Перекази, в основу яких покладені родинно-побутові 
мотиви, складають один із підрозділів топонімічної прози 
південно-західної частиниВолині. Родинні мотиви деколи 
мають легендарний, або ж міфологічний зміст: «Розказу-
ють про дівчину, яка народилася і виросла в поганій ро-
дині. Батько її був пияком, а мати – дуже лінива. Полюби-
ла дівчина козака, але не могла йому признатись про свою 
рідню. Кожного вечора вона ходила до річки плакати. 
Риби побачили її сльози і зробили русалкою, позбавивши 
усяких почуттів» (с. Набережне Демидівського району 
Рівненської області).532 Такі ж мотиви простежуються і у 
переказі про місце Осокори, бо: «Мала мати семеро дочок 
і сина. Мати з дочками пішли до лісу, а син – до чаклунки 
пішов. Він не любив своїх сестер і попросив, щоб вона їх 
зачарувала. І от поверталися матір з дочками із лісу. І на 
самому краю лісу вони стали осокорами. Так вони всі сто-
ять у рядок, як ішли. Це дуже старі дерева. Колись люди 
хотіли їх зрізати, для очистки лісу, то казали, що там тече 
червона рідина (кров). І так тих осокор ніхто не чіпає. 
Вони дуже старі, а одної вже немає. Вдарила блискавка. 
То говорять, що то померла мати, а ті ще живі» (с. Вербань 
Демидівського району Рівненської області).533

Народні традиції південно-західної частиниВолині 
зберігають зразки топонімічної прози, центральними 
мотивами у яких є народження й виховання дітей. Бага-
тодітна родина, у якій виховувались чесні, працьовиті і 
порядні діти, завжди користувалася неабиякою повагою 
у селі: «Мала одна сім’я сім синів. Вони любили робити, 
бо були дуже крепкі. Сім’я жила в достатку. Про ню йшла 
слава, а батьки казали, шо то все вони – сини-дуби. І село 
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назвали Сенидуби» (с. Семидуби Дубнівського району 
Рівненської області).534 

Одним із мотивів, пов’язаних із топоніміконом  пів-
денно-західної частини Волині є господарська діяльність 
населення:  обробіток землі, розвиток тваринництва та 
ремесел протягом усієї історії від прадавніх часів і до по-
чатку XX століття. 

Причини появи певного соціального процесу прихо-
вані від народного розуміння. Його корені сягають еко-
номічних зрушень не тільки Волині, а почасти і Європи. 
Еволюція суспільного життя часто вимагала від насе-
лення підкорятися змінам, адаптуватися до нових умов 
з метою виживання. Тому зміст інформації топонімічної 
прози з економічними мотивами правдивий, а за формою 
викладу має констатуючий характер. Розміри переказів 
залежать від обсягу фактичної наповнюваності повідо-
млень. 

У народній топонімічній прозі південно-західної час-
тини Волині найчастіше простежується тема землероб-
ства та скотарства. За твердженням дослідників, ці галу-
зі “набирають особливих темпів розвитку, починаючи з 
XVI-XVII ст., коли магнати і шляхта прагнули розширити 
свої орні землі, щоб виробляти більше продуктів на про-
даж”535. Інтенсифікації розведення скотарства сприяло 
і те, що у XX ст. підвищились ціни на худобу в Західній 
Європі і почався її експорт. Звідси їх великими гуртами 
гнали у Сілезію536.

Топонімічна проза не зафіксувала фактів експорту 
худоби, однак містить інформацію про вигодовування її 
у великій кількості: «На місці сільської школи був поль-
ський маєток князя Ледохівського. В себе він розводив 
конів у конюшнях, які й зараз остались» (с. Новоукраїнка 
Млинівського району Рівненської області).537 У переказах 
інформується  про наявність полів – пасовищ, куди ви-
ганяли тварин. Ці факти збереглись у семантиці топоні-
мів: Урочища Галявини «називають галявинами або пасо-
вищами. Їх зараз зовсім мало осталось через орання зе-
мель» (с. Новоукраїнка Млинівського району Рівненської 
області).538

Народні перекази констатують факти розвитку садів-
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ництва у південно-західній частині Волині. Куток Вишне-
вий, бо «Колись Демидівка мала назву Демидів. Це було 
невеличке поселення, що належало кільком поміщикам. 
Одними із них були поміщики Гарчинські. На околиці 
села у них був невеликий маєток. Велика частина його 
була засаджена вишневими садами. І тепер демидівчани 
називають цю частину села Вишневий» (с. Демидівка Де-
мидівського району Рівненської області).539

За свідченнями істориків, вивіз лісу і деревообробка 
займали важливе місце в економіці південно-західної 
частини Волині. На вказаній території повсюди були роз-
кидані лісопилки, пилорами, невеликі меблеві фабрики540. 
«До 1923 р. село називалося Шалава. Територія була вкри-
та лісом, який довелося вирізати. Тут стояв тартак, де ліс 
розпилювали. На тартаку робили люди, які жили в ша-
лаші. Звідси і походить назва Шалава» (с. Новоукраїнка 
Млинівського району Рівненської області).541

В достатній кількості записано переказів про об’єкти з 
обробки злакових культур – млини: «Назва села пов’язана 
з водяним млином, яких колись було багато на річці Іква» 
(м. Млинів Млинівського району Рівненської області). 542 
Або ж: «Село Млинів розташоване на берегах річки Ікви. 
У цьому місці була можливість будувати багато водяних 
млинів. Звідси і походить назва» (м. Млинів Млинівсько-
го району Рівненської області).543 Село Боремель назива-
ється так тому, бо «Назва села походить від слова «бор» 
(сосновий ліс). Біля поселення був колись густий бір, де 
стояв млин. Той млин шумів так сильно, як і довколишній 
дрімучий ліс. Люди казали: «Як бор меле» (с. Боремель 
Млинівського району Рівненської області).544

До переказів про видобувні промисли належать також 
зразки топонімічної прози, у яких основоними мотивами 
є видобування крейди, глини і вапна. Так, із переказу, за-
писаного у місті Здолбунів дізнаємося про те, що «Старо-
давня назва Долбунів походить від слова «долбати». На 
околицях поселення було багато крейдяних копалень, з 
яких місцеві жителі довбали крейду. Їх запитували: «Звід-
ки ви?» Вони відповідали: «З Долбунова» (м. Здолбунів 
Здолбунівського району).545 Із тексту іншого переказу ді-
знаємося про те, що «Хутір Вапниця назвали так тому, що 
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в часи панської Польщі тут випалювали вапно» (с. Смор-
дова Млинівського району).546 (с. Смордова Млинівсько-
го району).547

Гідронімічними мотивами прийнято називати моти-
ви про річки. південно-західна частина  Волині на  річки 
дуже багата: «Старожили села говорять, що назва села по-
ходить від місця знаходження самого села – Набережне. 
Набережне знаходиться на місці знаходження водосхо-
вища річки Стир. Із цього назва. На березі – Набережне» 
(с. Набережне Демидівського району Рівненської облас-
ті).548 Або: «Ця вулиця, де перше поселення було людей, 
називається Заріченка» (с. Вербань Демидівського райо-
ну Рівненської області).549 «Є одна річка, Залужна. Вона 
починається від лісу, з-під старого дуба, тече в напрямку 
річки Стир» (с. Надчиці Млинівського району Рівнен-
ської області).550 

Річка годувала людей у будь-яку пору року, допомага-
ла жителям Південно-Західної Волині вижити у скрутні 
часи. Річка Дійничка називається так тому, бо «Річка по-
їла і кормила людей, які жили на її берегах» (с. Малі До-
рогостаї Млинівського району Рівненської області).551

Деколи інформація про річки оповита таємничими 
легендами: «Розказують про дівчину, яка народилася і 
виросла в поганій родині. Батько її був пияком, а мати – 
дуже лінива. Полюбила дівчина козака, але не могла йому 
признатись про свою рідню. Кожного вечора вона ходила 
до річки плакати. Риби побачили її сльози і зробили ру-
салкою, позбавивши усяких почуттів» (с. Набережне Де-
мидівського району Рівненської області). 552

У переказах з гідронімічними мотивами розповідаєть-
ся і про характер води у річці. Річка Тишиця «…так нази-
вається через те, що вона тиха і спокійна» (с. Острожець 
Млинівського району).553

Досить часто серед переказів з гідронімічними моти-
вами трапляється інформація про острови, невеличкі 
клаптики суші посеред річки: «В нашому селі кожного 
року люди пливуть на острів, що знаходиться посеред 
річки, щоб освятити паски. І зараз молодь на Пасху їде на 
острів» (с. Набережне Демидівського району Рівненської 
області). 554 Знаходимо також і повідомлення про сучасні 
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водосховища. Водосховище Хрінницьке, бо «У селі є во-
досховище. Його зробили десь у 50-х роках минулого сто-
ліття на річці Стир. Назва походить від назви села Хрін-
ники. Водосховище штучне, створене людьми для гідро-
електростанції. Тепер тут відпочивають люди» (с. Хрін-
ники Демидівського району Рівненської області).555

Перекази про греблі серед річки – теж один з найпоши-
реніших мотивів: «В давнину село було невеликим. Жите-
лі селились на території, яка прилягала до річки (греблі). 
Потім населення перекинулось за греблю» (с. Бокійма 
Млинівського району Рівненської області).556 

Серед переказів, у яких розповідається про річки зна-
ходимо страшні, кричущі факти із нашої історії. Здається, 
що людські горе і біль заховані у назви річки: «Біля тої 
річки німці людей живцем закопували. Від того пішла на-
зва – Морена. Там текла людська кров» (с. Вербань Деми-
дівського району Рівненської області).557

Багато топонімів пов’язано із ролинним і тваринним 
світом. Сюжети про різні види лісових рослин можна по-
бачити у кожному районі, вони рівномірно розподілені по 
усій території південно-західної  частини Волині: «Колись 
давно татари напали на село. Жителі села, які залишилися 
живими, переселились ближче до річки Калинівки. Тут, 
на лісових галявинах берега, почали будувати собі жит-
ло. Це робили для того, щоб захиститись від ворога. Для 
цього послужила річка і великі ліси. Тоді в них водило-
ся багато вовків. Чуючи людей, вони, голодні, підходили 
до житла і вили. Звідси й назва – Вовковиї» (с. Вовковиї 
Демидівського району Рівненської області).558 «Плив-
ли річкою Стир на човні двоє кріпаків. Вони втікали від 
пана, від уникнення кари, побачили верболіз і гукають: 
«Ото верболіз! Тут ми і заховаємося.» І вони заховалися 
у цьому верболозі, так вони уникли кари. Неподалік був 
хутірець, кілька хат. Які називали Вербань. Відтоді і піш-
ла назва» (с. Вербань Демидівського району Рівненської 
області).559 «Місто називається Дубно. Тута росли дуби, 
а потім почали викорчовувати їх. І сталося таке посєлє-
ніє. Звалося воно зразу Дубен, а потом переросло в такий 
більший промисловий центр. Тута сьодою їздило багато 
купців, поселялися. І такий почався промисловий центр» 
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(м. Дубно Дубнівського району Рівненської області).560 
«Назва села пішла від того, що навколо річки було бага-
то верб, під якими відпочивали чумаки» (с. Верба Дуб-
нівського району Рівненської області).561 «Бо в нас було 
багато лугів, де прилітали боцюни і робили гнізда. І з тої 
пор и називали село Боцянівка» (с. Боцянівка Дубенсько-
го району).562

На основі зразків топонімічної прози з оронімічними 
мотивами можна зауважити, що кількісно серед них пе-
реважають  відапелятивні назви – Гора, Підгора, Верша 
та. ін. Другу за чисельністю групу становлять номінації 
відантропонімного або ж відетнонімного походження. 
Більшість становлять безсюжетні перекази. Багато ге-
роїчних та міфологічних мотивів. Поняття “гора” у кон-
тексті південноволинської топонімічної прози не можна 
розглядати однозначно. З одного боку гора – це благо, по-
рятунок від ворога, з іншого – біда, лихо або ж якесь про-
кляття. Героїчна смерть на горі, увіковічення імені героя 
в оронімі, а, отже, і справа честі – ще один аспект топо-
німічних  сюжетів вказаної тематики. Та все ж, серед пе-
рерахованих сюжетів найбільше таких, де поняття “гори” 
ототожнюється зі смутком. Утворенню ороніма зазвичай 
сприяє якась неприродна оказія, негативний вчинок, ге-
роїчна смерть та ін.   

Топонімічна проза південно-західної частини Волині, 
в основному, відповідає відомим науковим фактам або ж, 
навіть, компенсує їхню відсутність.

Порівняння зразків топонімічної прози з науковими 
джерелами вказує на адекватність змісту фольклорних та 
наукових повідомлень. Такою є інформація про полюван-
ня, про добру зарибленість озер, про ліси, що складають-
ся з певного виду дерев, про багатство фауни.

Інформація з народних вуст та з наукових джерел може 
перебувати на рівні взаємодоповнення. Так, народ не фік-
сує точних дат. Час вимірюється приблизно, як от: “ще за 
татар”, “за козаків”, “як шведи тут були”, “ще за панів”, “ще 
за Польщі”, “колись давно”, “колись тут був ліс”, “колись 
тут було поле”.

Спирання на історичну наукову літературу дозволило 
конкретизувати час воєнних подій, встановити, що в на-
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роді не завжди диференціювались завойовники. Народні 
перекази в свою чергу підказують історикам шлях армії, 
називають населені пункти, де перебували загарбники, 
розповідають про їхній побут на окупованих територіях.

Економічна література пояснює причини дій населен-
ня південно-західної частини Волині не лише регіональ-
ними, а й західноєвропейськими проблемами розвитку 
капіталізму.

Народна проза дає нам інформацію про населення та 
обживання краю. Топонімічні перекази називають імена 
людей, від яких пішла назва, але лише наукова література 
дозволяє уточнити, що у ХІV-XV ст. виникли прізвища 
представників вищих соціальних сфер, а у XVIII-XIX ст. 
почали здійснювати реєстр прізвищ простих селян у цер-
ковних книгах.

Часове визначення у зразках топонімічної прози, як 
от: “колись тут були ліси, луги” і т.д. дозволяє зробити 
висновки про руйнівний вплив людини на фауну і флору 
південно-західної частини Волині.

Велика кількість достовірних хронікатів у топоніміч-
ній прозі південно-західної частини Волині свідчить про 
потужний розвиток реального, наукового мислення на-
селення цього регіону.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Детальний розгляд текстів народних оповідань на то-
понімічну тематику, окреслених поняттям народна топо-
німічна проза, переконує в тому, що серед них трапляють-
ся як сюжетні (фабулати), так і безсюжетні повідомлення 
(хронікати). Відсутність у зв’язку з цим можливості син-
кретичного розгляду їх у визначених жанрових рамках 
спонукає в основу класифікації цього тематичного виду 
народної прози покласти мотив, до чого підводила загаль-
ну думку науковців і російська дослідниця Н.Кринична.

Топонімічну прозу Західного Полісся та західної части-
ни Волині репрезентують мотиви відображення військо-
вих конфліктів, відетнонімічні, антропонімічні, родинно-
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побутові, реліктових форм народної архітектури, госпо-
дарської діяльності, оронімічні, фітонімічні, гелонімічні, 
зоогонічні, лімнонімічні. Кожна з цих груп – своєрідна ін-
формативна база народних спостережень про об’єкт, що 
став предметом народнопізнавальних зацікавлень. 

Достовірність поданої у цих мотивах інформації дово-
лі висока. Мотиви військових конфліктів корелюються з 
даними історії, перекази з відетнонімічними та родинно-
побутовими мотивами – з соціологічними даними, пере-
кази про різні види будівель – з фактами районування 
реліктових форм народної архітектури, фітонімічні та зо-
огонічні – з даними ботаніки та зоології, оронімічні, ге-
лонімічні, лімнонімічні – географії, економіки, народного 
господарства.

Поетика топонімічної прози Західного Полісся та за-
хідної частини Волині у переважній більшості не вихо-
дить за межі форм, властивих для хроніката (короткої 
безсюжетної інформації фактологічного характеру). Од-
нак серед її зразків знаходимо й легенди. Форму легенди 
здебільшого набули розповіді про утворення озер та тво-
ри на родинно-побутову тематику. Сюжети цих легенд 
мають чітку структуру з відкритими причиново-наслід-
ковими зв’язками. 

Переважають хронікати серед творів з історичними 
мотивами. Пам’ятками духовної культури стали описані 
в них пагорби та острівки, означені як Татарські, колишні 
мости, названі Шведськими.

Форму хронікатів мають оповідання з фітонімічними 
мотивами. Окремі з них нагадують таксодендрологічну 
характеристику колишніх лісів.

Оронімічні мотиви Західного Полісся та західної час-
тини Волині переважно вказують на імена власників цих 
об’єктів. Походження багатьох пагорбів пояснюється на-
сипанням їх шапками та закопуванням скарбів. 

Серед топонімічної прози з родинно-побутовими мо-
тивами увагу їх творців привертали факти народження 
близнят, трійнят і навіть сімох дітей.

Чимало у топонімічній прозі Західного Полісся та за-
хідної частини Волині мотивів, пов’язаних з прізвищами 
людей. 
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Топонімічній прозі з історичними мотивами на Захід-
ному Поліссі та західній частині Волині властива система 
персонажів з нерозгорнутою характеристикою. У пере-
казах і легендах підставою для виникнення фольклор-
ної мотивації виступає якась одна, рідше дві риси. З ча-
сів татарської навали на Поліссі відомі образи чоловіків 
і жінок, загальна риса яких жорстокість. Уяву місцевих 
жителів збуджували не лише чоловіки, а й жінки з армії 
завойовників. На противагу слов’янкам вони керували 
військом, на болотах народжували дітей. Проте в кмітли-
вості поступалися слов’янам, які, керуючись інстинктом 
самозбереження, легко обходили їх у винахідливості. 

Набагато благороднішими постають шведи. Народна 
свідомість зафіксувала їх як людей конструктивного на-
чала: будували греблі, мости.

Доповнює галерею цих персонажів образ діда, який 
повів французів через непрохідний ліс. Це патріот, що ці-
ною власного життя рятує свій народ від можливих біль-
ших жертв.

“Чужі”, не свої люди потрапляли на західнополіські 
землі не лише у воєнні часи. З хронікатів із етнонімічними 
мотивами дізнаємося, що тут, крім корінного населення, 
жили поляки, євреї, німці, голландці, цигани. На відміну 
від інших жанрів неказкової прози: анекдотів, побрехе-
ньок – перекази не вдаються у поширені характеристики 
навіть домінантних рис характеру цих людей. Вони кон-
статують факт: проживали. Більш поширена інформація 
збереглася про євреїв. Очевидно, тому, що жили інакше: 
не обробляли поля, щось купували і продавали, брали 
землю в оренду. Рід занять їх істотно різнився від укра-
їнських уподобань. У переказах про циган вказується, що 
вони займались лише ковальством.

Хронікати з антропонімічними мотивами містять ін-
формацію про рівень матеріального забезпечення людей. 
Тут виділяються особи, імена яких відомі в усій Україні: 
пани Вишневецькі, Опалінські і т.д. Дізнаємося про по-
міщиків місцевого масштабу. 

У народі цінувались і звичайні хазяї, особливо ті, хто 
здійснював важливий вчинок для громади: збудував 
млин, прокопав рів тощо. Класове розшарування у народ-
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ній свідомості зафіксувалось такими словами: богатир, 
хазяїн, вельми багатий хазяїн, пан і батрак, наймит.

У топонімічній прозі з родинно-побутовими мотивами 
західнополіська оповідальна традиція частіше концентрує 
увагу чомусь на образах жінок. У легендах з такими моти-
вами особлива увага приділяється найемасипованішим та 
найупертішим з них – Красній Пані, яка одна воює проти 
цілого війська; панській доньці, яка самовільно виходить 
заміж за простого селянина Любаша; іншій панянці, яка 
топиться в знак протесту, що її віддають заміж за нелюба. 
У переказах, на відміну від легенд, жіноча неординарність 
реалізується мотивом звичайного народження близнят.

Досить поширена в західнополіській топонімічній 
прозі думка про водні об’єкти як прокляті місця. При-
звідцями їхньої появи уявляються надміру жадібні, горді, 
егоїстичні люди або ж звичайні прокляття. Промовлене у 
фатальні години слово спричиняє велику біду: утворення 
провалля і заповнення його водою. Регіональною особли-
вістю західнополіських легенд можна вважати ту, що по-
ліщуки вдаються до лихослів’я навіть у церкві. Внаслідок 
цього майже кожен водний об’єкт в уяві місцевих меш-
канців наділяється мотивом відлуння з дна озера церков-
них дзвонів. 

Оскільки Західне Полісся та західна частина Волині 
– місцевість, укрита лісами і непрохідними болотами, 
навіть у переказах десь на інтертекстуальному рівні ці 
об’єкти  виступають як персоніфіковані образи. З одного 
боку вони стихія, непередбачуване природне середовище, 
з іншого – прихисток від ворогів.

Дослідження топонімічної прози Західного Полісся та 
західної частини Волині, дозволяє робити висновки, що в 
основу номінації топооб’єктів цього регіону лягали озна-
ки:

1) національної належності;
2) особливостей побуту “чужих людей”;
3) компактного проживання національних меншин;
4) предмета або місця, завдяки якому вдалося зберегти 

життя людей;
5) різновидів жител, що вперше з’явилися в даній міс-

цевості;  
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6) прізвищ відомих у краї людей ;
7) видів ремесел чи промислів, що мали відношення до 

конкретної місцевості;
8) скупчення свійських тварин, диких звірів, комах, 

плазунів;
9) психічних відчуттів людей, які перебували в озна-

ченій місцевості: радість, страх, здивування;
10) трагічних подій, що трапились на означеному то-

понімом місці.
Топонімічна проза Західного Полісся багатьма своїми 

спостереженнями корелюється з науковою інформацією 
історичного, географічного, біологічного, економічного 
характеру. Порівняння зразків топонімічної прози з на-
уковими джерелами вказує на адекватність змісту пові-
домлень. Для прикладу, топонім Шведський міст району-
ється тільки в місцях рейду шведського війська, обмеже-
ний і район побутування на Західному Поліссі топоніма 
Татарська гора. Головним чином вони охоплюють район 
інвазії татарських військ на Червенські міста, відомої за 
літописними джерелами. Відповідну прив’язку до цих 
місць мають і зразки топонімічної прози.

Інформація з народних вуст та з наукових джерел може 
перебувати на рівні взаємодоповнення. Так, народ не фік-
сує точних дат. Час вимірюється приблизно, як от: “ще за 
татар”, “за козаків”, “як шведи тут були”, “ще за панів”, “ще 
за Польщі”, “колись давно”, “колись тут був ліс”, “колись 
тут було поле”.

Порівняльне вивчення фольклорних та історичних 
даних в деяких випадках дозволяє конкретизувати місця 
воєнних дій, встановлювати ментальнісні характеристи-
ки завойовників і ставлення до них місцевого населення, 
чого не знайти в жодному історичному джерелі.  Народні 
перекази не лише підказують історикам шлях армій, а й 
називають населені пункти, де перебували завойовники, 
розповідають про їхній побут на окупованих територіях. 
Шлях Золотої Орди, для прикладу, закарбований у топо-
німічних переказах, записаних у таких селах як Висоцьк, 
Пульмо, Забужжя. З них дізнаємося й про невідомий з 
історичних джерел факт існування на Західному Поліссі 
невольничих ринків, на яких продавали у рабство наших 
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людей, про те, що татарськими набігами керували навіть 
жінки.

Виказують топонімічні перекази й високу інженерну 
культуру шведського війська. Вони засвідчують також пе-
реміщення шведів через Старовижівський,  Ратнівський,  
Камінь-Каширський та Маневицький райони. Там голо-
вним чином сконцентровані топонімічні перекази, ме-
тою яких було пояснити походження назв з топоосновою 
“шведський”. 

Події визвольної війни 1648–1650 рр. розгорнулись у 
Ратнівському та Ковельському районах.

На рівні взаємодоповнення інформації перебувають 
перекази  з народногосподарськими мотивами та наукові 
джерела з економіки. З переказів дізнаємося, як випасали 
худобу, яку саме і де; чим засівали землю, як відвойовува-
ли шматки орної землі у природи і як її обробляли і т.д.

Економічна література пояснює причини дій населен-
ня Західного Полісся не лише регіональними, а й західно-
європейськими проблемами розвитку капіталізму.

Народна проза дає нам інформацію про заселення та 
обживання краю. Люди вибирали місце для життя, вра-
ховуючи не лише зручність географічного положення, а 
й наявність майстра-ремісника, села розростались біля 
монастирів.

Топонімічні перекази називають імена людей, від яких 
пішла назва, але лише наукова література дозволяє уточ-
нити, що у ХІV–XV ст. виникли прізвища представників 
вищих соціальних сфер, а у XVIII–XIX ст. почали здійсню-
вати реєстр прізвищ простих селян у церковних книгах.

Часове визначення у зразках топонімічної прози, як 
от: “колись тут були ліси, луги” і т.д. – дозволяє зробити 
висновки про руйнівний вплив людини на фауну і флору 
Західного Полісся.

Велика кількість достовірних хронікатів у топоніміч-
ній прозі Західного Полісся та західної частини Волині 
свідчить про потужний розвиток реального, наукового 
мислення населення цього регіону.
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р.н.

463 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб.11-А.
464 Записав Олег Гребінь у 2011р. в селі Мерва Горохівсько-

го району від петра Адамчука, 1927 р.н. та Петра шведа, 1936 
р.н.

465 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб. 3.
466 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб. 23.
467 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб. 6.
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468 Записано у місті Володимир-Волинськ від Д. Самолья-
нової.

469 Записав Тарас Тимчишин в селі Галинівка Володимир-
Волинського району від  Василя Кохана, 1946 р.н. 

470 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб. 6.
471 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб.160-А.
472 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб. 73.
473 Записала Л. Чередниченко  в селі Несвіч Луцького райо-

ну від Ганни Ковальчук, 1929 р.
474 Записала Т. Черниш в селі Брани Горохівського району 

від М. Клачук, 1911 р.н.
475 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб.1.
476 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб. 2
477 Записав Роман Федонюк у 1995р.в селі Гірка Полонка 

Луцького району від Галини Борисюк, 1925 р.н.
478 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб.11-А.
479 Записала Інна Дацюк в селі Литовеж Іваничівського ра-

йону від марії кантор, 1930 р.н.
480 Записала Наталія Касян в селі Литовеж Іваничівського 

району від Надії касян, 1924 р.н.
481 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб.1.
482 Записано у селі Сьомаки Луцького району від Ірини 

Свереди.
483 Записав Віталій Кордунов у 2011р. у селі Лаврів Луцько-

го району від  Леоніда Арцабка, 1930 р.н., Олександра Корду-
нова, 1968 р.н., Лідії Кордунової, 1931 р.н.

484 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб. 62.
485 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб.12.
486 Записав Мирослав Смульський у 2011р. в селі Городи-

ще-1 Луцького району від Марії Левчук, 1946 р.н., від Вален-
тини Кравчук, 1929 р.н.

487 Записала Людмила Головашова у 2011р. у селі Нова Лінія 
Іваничівського району від валерія Самохіна, 1947 р.н.

488 Записав Мирослав Смульський у 2011р. в селі Городи-
ще-1 Луцького району від Марії Левчук, 1946 р.н., від Вален-
тини Кравчук, 1929 р.н.

489 Записала О.М. Плевако у 1995 р. Мстишин Луцького ра-
йону від Віри Стельмащук, 1919 р.н. 

490 Записав Вадим Токарчук у 2011р. у селі Білосток Луць-
кого району Волинської області від Івана Мельничука, 1925 
р.н.

491 Записав Іван Семенюк у 2011р. в селі Красностав Воло-
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димир-Волинського району від Євгенії Дацишини, 1944 р.н.
492 Записала Неоніла Маровді у 2011р. у селі Красів Горо-

хівського району від Катерини Синько, 1924 р.н.
493 Записав Вадим Токарчук у 2011р. у селі Білосток Луць-

кого району Волинської області від Івана Мельничука, 1925 
р.н.

494 Записано у селі Промінь Луцького району від Галини 
Лисюк, 1938 р.н.

495 Записав Радивонік Павло у 2011р. у селі Ниви Губинські 
від Лідії Агеєвої, 1953 р.н.

496 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб. 2.
497 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб.160-А.
498 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб.13.
499 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб.13.
500 Записала Бабінчук Катерина в селі Романів Луцького ра-

йону від Олександра Бабінчука, 1966 р.н.
501 Записала Лілія Собуцька в селі Сушголова Горохівсько-

го району від Никифора Корпийка, 1924 р.н.
502 Архів ПВНЦ. – Ф.2. – Од. зб. 3.
503 Записала Наталя Джус у 1992 р. в селі Горохів Горохів-

ського району від Олени Харкової, 1914 р.н.
504 Записав Дмитро Приступа в селі Вичавки Демидівсько-

го району Рівненської області від Ніни Білінчук. 1926 р.н.
505 Записав Сергій Кудрик у 2011р. в селі Новоукраїнка 

Млинівського району Рівненської області від Василя Шкля-
рука, 1943 р.н.

506 Записала Марія Коливанюк у 2011р. в селі Золочівці Де-
мидівського району Рівненської області від Юрія Коливаню-
ка, 1947 р.н., від Зої Коливанюк, 1949 р.н.

507 Записано у 2011 р. в місті Острожець Млинівського ра-
йону рівненської області від Юрія Гапонюка.

508 Записала Марія Круглик у 2011р. в селі Демидівка Де-
мидівського  району Рівненської області від Варвари Марчук, 
1937 р.н..

509 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 32 Од зб 7.
510 За писав Василь Мельничук у 2011р. в селі Острожець 

Млинівського району Рівненської області від Ніни Миколай-
чик, 1937 р.н.

511 Записано В. Кіночек в селі Старожуків Рівненського ра-
йону Рівненської області від тетяни Синюк.

512 Записав Корінчук Олександр в селі Верба Дубнівського 
району рівненської області від Ганни Вернійчук, 1935 р.н.
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513 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 32 Од зб 6.
514 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 32 Од зб 4.
515 Записав Олег Мельник у 2011р. в селі Новоукраїнка 

Млинівського району Рівненської області від Назара Володи-
мировича, 1953 р.н.

516 Записав Косюга Едуард у 2012р. в селі Малин Млинів-
ського району Рівненської області від Івана Полицека.

517 Записала Анастасія Гаврилюк  в селі Хрінники Демидів-
ського району Рівненської області від Галини Голуб, 1942 р.н.

518 Записав Василь Матвійчук  у місті Млинів Млинівсько-
го району Рівненської області від Миколи Муляра, 1945 р.н.

519 Записав Олег Мельник у 2011р. в селі Новоукраїнка 
Млинівського району Рівненської області від Назара Володи-
мировича, 1953 р.н.

520 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 31 Од зб 6.
521 Записав Сергій Кудрик у 2011р. в селі Новоукраїнка 

Млинівського району Рівненської області від Василя Шкля-
рука, 1943 р.н.

522 Записав Василь Матвійчук  у місті Млинів Млинівсько-
го району Рівненської області від Миколи Муляра, 1945 р.н.

523 Записала Марія Коливанюк у 2011р. в селі Золочівці Де-
мидівського району Рівненської області від Юрія Коливаню-
ка, 1947 р.н., від Зої Коливанюк, 1949 р.н.

524 Записано у 2011р. в селі Новина-Добрятинська Млинів-
ського району Рівненської області від Сергія Пркопюка.

525 За писав Василь Михайлевський у 2011р. в селі Остро-
жець Млинівського району Рівненської області від Ганни Ко-
сик, 1944 р.н.

526 За писав Василь Мельничук у 2011р. в селі Острожець 
Млинівського району Рівненської області від Ніни Миколай-
чик, 1937 р.н.

527 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 32 Од зб 4.
528 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 33 Од зб 5.
529 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 31 Од зб 6.
530 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 31 Од зб 6.
531 Записала Волянська Юлія у 2011р в селі Боремель Мли-

нівського району. Рівненської області від Волянського Кос-
тянтина, 1967 р.н.

532 Записала Волянська Юлія у 2011р в селі Боремель Мли-
нівського району. Рівненської області від Волянського Кос-
тянтина, 1967 р.н.

533 Записала Марія Кримусь у 2011 р.в селі Набережне Де-
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мидівського району Рівненської області від Івана Кримуся, 
1930 р.н.

534 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 33 Од зб 5.
535 Записала Людмила Приступа в селі Семидуби Дубнів-

ського району Рівненської області від Тамари Шульської, 1940 
р.н.

536 Єврорегіон Буг: Волинська область / За ред. Б. Клімчука, 
П..Луцишина, В. Лажніка. – Луцьк, 1997 – С. 174.

537 Там само. –  С. 174.
538 Записав Олег Мельник у 2011р. в селі Новоукраїнка 

Млинівського району Рівненської області від Назара Володи-
мировича, 1953 р.н.

539 Записав Олег Мельник у 2011р. в селі Новоукраїнка 
Млинівського району Рівненської області від Назара Володи-
мировича, 1953 р.н.

540 Записала Марія Круглик у 2011р.  в селі Демидівка Де-
мидівського  району Рівненської області від Варвари Марчук, 
1937 р.н.

541 Єврорегіон Буг: Волинська область. – С. 177.
542 Записав Сергій Кудрик у 2011р. в селі Новоукраїнка 

Млинівського району Рівненської області від Василя Шкля-
рука, 1943 р.н.

543 Записав Дмитро Приступа в місті Млинів Млинівського 
району Рівненської області від Неоніли Приступи, 1940 р.н.

544 Записав Василь Матвійчук  у місті Млинів Млинівсько-
го району Рівненської області від Миколи Муляра, 1945 р.н.

545 Записав Олександр Лідич в селі Боремель Млинівського 
району Рівненської області від Ганни Рекус, 1934 р.н.

546 Записала Аліна Козачук у 2012р. у місті здолбунів Здол-
бунівського району Рівненської області від Віталія Козачука, 
1970 р.н.

547 Записала Григорчук Іванна в селі Смордова Млинівсько-
го району Рівненської області від Антоніни Сердюк, 1940 р.н.

548 Записала Григорчук Іванна в селі Смордова Млинівсько-
го району Рівненської області від Антоніни Сердюк, 1940 р.н.

549 Записано в селі Набережне Демидівського району Рів-
ненської області від Дмитра Кухарука.

550 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 32 Од зб 6.
551 Записав Олег Мельник у 2011р. в селі Надчиці  Млинів-

ського району Рівненської області від Раїси Миколаївни, 1965 
р.н.

552 Записав Сергій Климюк у 2011 р. в селі Малі Дорогостаї 
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Млинівського району Рівненської області від Світлани Кудак, 
1932 р.н.

553 Записала Марія Кримусь у 2011 р.в селі Набережне Де-
мидівського району Рівненської області від Івана Кримуся, 
1930 р.н.

554 За писав Василь Мельничук у 2011р. в селі Острожець 
Млинівського району Рівненської області від Ніни Миколай-
чик, 1937 р.н.

555 Записала Марія Кримусь у 2011 р.в селі Набережне Де-
мидівського району Рівненської області від Івана Кримуся, 
1930 р.н.

556 Записав Дмитро Приступа в селі Хрінники Демидівсько-
го району Рівненської області від Марфи Шумило, 1949 р.н.

557 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 31 Од зб 6.
558 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 32 Од зб 3.
559 Записали Пограничний Олег і Мороз Сергій в селі Вов-

ковиї Демидівського району Рівненської області від Євгена 
Цимбалюка.

560 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 33 Од зб 5.
561 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 38 Од зб 4.
562 Записав Корінчук Олександр в селі Верба Дубенського 

району Рівненської області від Ганни Вернійчук, 1935 р.н.
563 Архів УФЖ ВНУ ім. Лесі Українки Ф 33 Од зб 3.
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Розділ третій

КУЛЬТУРА ТА ПОБУТ НАСЕЛЕННЯ 
ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ 

ВОЛИНІ В НАРОДНИХ КАЗКАХ

Історико-теоретичні основи дослідження 
українських народних казок Західного Полісся 

та західної частини Волині

3.1. Ступінь вивченості теми українськими 
та зарубіжними дослідниками

Функціонування народної казки підпорядковано біль-
ше  естетичним, ніж практичним запитам. Де постає пи-
тання, чому так розвивається казковий сюжет, тільки там 
і виникає передумова для появи фольклорної мотивації. 
Чим незрозуміліший сюжет, тим більша вірогідність ви-
никнення її фольклорного тлумачення, більші й можли-
вості появи фольклорної мотивації у вигляді казки. 

У світовій науці казковий сюжет детально досліджу-
вався за структурою, типологією сюжетів, тематикою, 
різновидами мотивів та ін. Дослідниками казкового жан-
ру були А. Греймас, А. Дандис, К. Леві-Строс, Є. Меле-
тинський, В. Пропп, В. Борковський, Н. Тищенко, Є. Ме-
летинський, О.Сорокотенко, М.Дворжецька, Т.Саєнко, 
Т. Вавринюк, О. Гронська, О. Лещенко, С. Сотнікова. Каз-
кову фольклористичну традицію розвивали такі фоль-
клористичні школи: міфологічна (Т. Кун, брати В. Грімм 
і Я. Грімм, О. Афанасьєв, Ф. Буслаєв), компаративістична 
(Т. Бенфей, М. Мюллер, О. Веселовський), антропологіч-
на (Е. Тайлор, А. Ланг). В українську фольклористику цей 
пласт народної прози у великій кількості потрапив до за-
писів відомих українських збирачів і дослідників фоль-
клору XIX ст. (О. Котляревський, М. Драгоманов, І. Фран-
ко, В. Гнатюк і М. Грушевський). 

У Європі існувала довга усна традиція, пов’язана із зби-
ранням традиційних казок або ж створенням нових казок 
на основі традиційних. Серед таких письменників вели-
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кий внесок у розвиток казкового жанру зробили Шарль 
Перро у Франції, брати Грімм у Німеччині, Іван Франко 
в Україні, а також українські письменники та науковці 
XIX ст.: Є. Гребінка, П. Гулак-Артемовський, М. Цертелєв, 
М.Максимович, І. Срезневський, Л.Боровиковський, М. 
Костомаров, О. Бодянський; XX ст.: А. Кримський, В. Юз-
венко, П. Іванов, П. Лінтур. Особливої уваги заслуговує 
збірка І. П. Березовського «Казки про тварин», видана 
у1976р. Значний внесок у збирання, створення, видання 
казок зробив у російській фольклористиці Олександр 
Афанасьєв.

Першими збирачами українських народних казок у 
19 ст., були Є. Гребінка, П. Гулак-Артемовський, М. Цер-
телєв, М. Максимович, І. Срезневський, Л. Боровиков-
ський, М. Костомаров, О. Бодянський та ін.

У середині 19 ст. з’являються перші публікації текстів 
казок як додатки до відомих на той час альманахів. У 
1839 р. І. Срезневський вводить деякі тексти до альма-
наху «Галатея». У 1843р. М. Костомаров включає тексти 
казок до альманаху «Молодик». І. Головацький подає 16 
текстів до альманаху «Вінок русинам на обжинки». Тоді 
ж збирають та публікують казки П. Куліш, Д. Мордо-
вець, І. Манжура, М. Драгоманов, В. Гнатюк, В. Шухе-
вич, В. Милорадович, Марко Вовчок та ін.

У 18569-1870 рр. І Рудченко укладає перше велике дво-
томне видання українських казок «Народні південноро-
сійські казки»1. Дослідник не лише подає зібрані казко-
ві тексти, а й порушує проблему класифікації  казкових 
творів. У 70-х роках 19 ст. опубліковано «Праці етногра-
фічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край» 
у семи томах П. Чубинського2. У другому томі цього ви-
дання опубліковано й народні казки. У 1875 році видано 
збірник К. Шейковського «Руські народні казки й при-
казки, байки й прибаютки, брехеньки й побрехеньки, би-
лиці й небилиці, прикладки й нісенітниці»3.  

У 1876 р. М. Драгоманов записує й видає «Малоруські 
народні перекази і оповідання»4. Сюди увійшли казкові 
тексти в записах І. Манжури, С Руданського. І.Манжура 
видає також і два окремих збірники – «Казки, прислів’я 
і т. ін., записані в Катеринославській та Харківській гу-
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берніях» і «Малоросійські казки, прислів’я та повір’я, за-
писані І. Манжурою»5. С.Руданський та А. Димінський 
записують й видають «Казки та оповідання з Поділля». 
Потужний пласт казкової прози входить до тритомно-
го видання «Етнографічні матеріали, зібрані у Чернігів-
ській та сусідній з нею губерніях Б. Грінченка»6. Багато 
для розвитку української казкової прози зробив М. Сум-
цов7. 

У 1900 р. А. Маркевич видав «Очерк сказок, обращаю-
щихся среди Одесского простонародия»8.

У кінці 19 ст. вивченням казкового жанру займають-
ся дослідники Західної України. Виходить друком  збір-
ник «Галицькі народні казки О. Роздольського»9. Багато  
текстів включає В. Гнатюк у другий, четвертий, п’ятий 
та шостий томи «Етнографічних матеріалів з Угорської 
Русі»10. У 1916 році він укладає також і окремий двотом-
ний збірник казок про тварин «Українські народні бай-
ки (Звіриний епос)»11, що виходить у Львові. У передмо-
ві дослідник наводить класифікацію тваринного епосу, 
основні казкові мотиви, класифікує поняття  народних та 
літературних казок. У 1913-1918 роках у Львові під керів-
ництвом В. Гнатюка видано «Народні казки з ілюстраці-
ями В. Кобринського»12, «Баронський син в Америці. Ви-
бір народних казок з образками Юліана Панькевича»13, 
«Народні байки з образками Микити Вихора»14.

Фольклорному жанрові української казки багато уваги 
приділяв І.Я. Франко. Яскравим свідченням цього є такі 
його фольклористичні праці: «Передмова до збірника ка-
зок О. Роздольського»15, дослідження «Пісні та казки про 
Правду і Неправду»16.

Помітний вплив на розвиток жанру мали наукові до-
слідження М.Грушевського, в яких впроваджено класи-
фікацю казкових текстів, походження жанру, значення 
іноземних впливів на українську казку та запозичень,  
типологію мотивів та образів, проаналізовано наукові 
дослідження європейських учених17.

Починаючи із 20 ст., дослідженням та виданням укра-
їнських народних казок займалися А. Кримський, В. Юз-
венко, П. Іванов.

У 1976 р. І.П. Березовський видає фундаментальне на-
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укове дослідження «Казки про тварин», в якому  аналізує 
історію збирання та вивчення «звіриного епосу»18.

Збиранням і виданням казок займався фольклорист із 
Закарпаття П.Лінтур. Слід відмітити такі його видання: 
«Закарпатські казки Андрія Калина»19, «Три золоті сло-
ва»20, «Дідо-всевідо»21, «Казки одного села»22, «Зачаровані 
казкою»23.

Великий внесок для теоретичного вивчення україн-
ських народних казок мали праці Л. Дунаєвської. У 1978 
році у Києві вийшла її монографія «Українська народна 
казка»24. Багато зробили у царині дослідження україн-
ського казкового епосу О. Бріцина та Г. Довженок.

Українські анекдоти досліджувала Г. Сухобрус.25 Ви-
вчення українських анекдотів займалися І.П. Березов-
ський26, О. Дей27, П. Гальченко.28

Яскравими й оригінальними є дослідження казкового 
епосу у наукових працях В.Ф.Давидюка. Науковець окре-
мо аналізує мотиви мисливські, скотарські, фантастичні, 
шукаючи їх коріння  у доісторичному минулому29. 

Чимало зразків казкової прози зібрали І. Срезневський, 
О. Стороженко, О. Афанасьєв-Чужбинський, І. Манжура, 
Я. Новицький, Д. Яворницький30. 

На Західному Поліссі одним із перших дослідників ка-
зок, легенд та переказів був М. Теодорович. У своїй п’я-
титомній праці “Историческо-статистическое описание 
Волынской губернии” (1884–1889) він торкається змісту і 
багатьох  легенд  Західного Полісся. Деякі із них повторив 
у своєму двотомному словнику “Стара Волинь і Волин-
ське Полісся” О. Цинкаловський.

До першопроходців у царині фольклорної етимології 
поліських казок, легенд та переказів належить і П. Тут-
ковський. Найбільше текстів легенд та переказів містять 
його праці “Озеро Свитязь и народные предания о нем”, 
та “Поліське велике озеро Князь”31. 

Ще з початку ХІХ ст. Західне Полісся було об’єктом 
дослідження польських вчених. Серед них Зоріан Долен-
га-Ходаковський, Ю. Крашевський, Я. Контрим, Т. Стець-
кий, І. Незбжицький32. Одначе казкові сюжети в них про-
глядають лише спорадично. 

На загальноукраїнському рівні були опубліковані 
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лише збірник легенд та переказів П. Ігнатовича “Легенди 
Карпат” (1968), де серед іншого матеріалу були представ-
лені й казкові сюжети та мотиви, “Легенди нашого краю” 
під упорядкуванням П. Скунця33 (1972), “Легенди й пере-
кази” упорядковані А. Іоаніді (1985)34. 

Дещо пожвавилася ця робота у посттоталітарний пе-
ріод. Зразки казкової прози увійшли до збірників “Укра-
їнські перекази”, який уклав М. Возняк35, “Лицарі волі” та 
“Євшан зілля”, які вийшли 1992 р. Зразки казкової прози 
Західного Полісся вміщено у збірнику “Легенди Полісся”, 
де представлені власні записи В. Давидюка (1993) 36. 

Чимало зразків казкової прози у збірниках “Золота 
скриня” В. Давидюка37 та “Савур-могила”. В. Чабаненка. 
Останній містить тексти, які публікували свого часу І. 
Срезневський, О. Стороженко, О. Афанасьєв-Чужбин-
ський, І. Манжура, Я. Новицький, Д. Яворницький38.

Ще І. Франко та В. Гнатюк, закликаючи збирати і вивча-
ти казки, легенди та перекази, наголошували: “збирайте 
ці традиції і перекази, не дайте загинути їм у завірюсі на-
шого часу! Інші народи назбирали їх велику силу і тепер 
заходяться коло їх видання. Невже ж ми одні лишилися 
позаду і опинимося колись бездомними сиротами, яких 
ніщо не в’яже з їх родом і рідним гніздом”39. Ці відомі сві-
тові науковці зазначали, що в подібних оповідках поєдну-
ються елементи історичних переказів, народних вірувань, 
етимології і міфології40. Однак, як стверджує М. Чорно-
писький, “умови тяжкої іноземної окупації, цілеспрямо-
ваного національно-культурного етноциду не дали змоги 
українським ученим у XX столітті належно розгорнути 
розпочаті студії у цій ділянці, і фольклористи повинні те-
пер надолужувати втрачене”41.

На сучасному етапі уже багато зробили українські лінг-
вісти, чимало досягли фольклористи, історики. М. Чор-
нопопиский акцентує увагу на вивченні народної прози 
у поєднанні з іншими науками: історією, географією, біо-
логією, лінгвістикою, літературознавством етнографією, 
і навіть, як зазначає автор, медициною (етномедициною) 
та ботанікою (етноботанікою)42. 

Наявний джерельний матеріал із Західного Полісся 
та західної частини Волині для вивчення процесу побу-
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тування народної казкової прози цього регіону на діа-
хронічному зрізі слід визнати недостатнім. Більше мож-
ливостей створено для синхронічного дослідження, яке 
своєї справжньої історичної ваги зможе набути очевид-
но через кілька поколінь. На цей час цей пласт народної 
культури не втрачає своєї значимості для фольклористів, 
лінгвістів, краєзнавців. 

3.2. Жанрова специфіка українських 
народних казок Західного Полісся 
та західної частини Волині 

Казка як жанр має давню оповідальну традицію, роз-
горнуту систему персонажів, давню історію розвитку та 
побутування. За довготривалий період казка набула не-
абиякого розвитку за різними ознаками. У казці поєдну-
ються різноманітні фольклорні жанрові розгалуження, 
пласти, види та різновиди, що і є складовими частинами 
жанру казки. Казка – це окремий, специфічний масив, що 
поєднує у собі різнохарактерний щодо художніх, компо-
зиційних та  жанрових особливостей матеріал. На це нео-
дноразово вказувало багато дослідників різного часу43. 
Російський вчений В. Пропп, досліджуючи казкові види 
та підвиди, зауважував, що «загальноприйнято вважати 
казку жанром»44. Слід зазначити, що до складу сюжету 
казки входить найрізноманітніші за поетикою та жан-
ровими різновидами твори. Казка – поняття ширше, ніж 
просто фольклорний масив чи жанр»45.

О. Никифоров, говорячи про жанрові особливості ка-
зок, зазначав:. «Казка, як надто складний і багатий вид 
поезії, – живе не в одній єдиній формі, а в багатьох»46.

Прикладом класифікації казок за жанровими озна-
ками є «Покажчик казкових типів», складений фінським 
фольклористом Антті Аарне (1867–1925) і виданий ним 
у 1910 р. Цей покажчик утвердився у міжнародній фоль-
клористичній практиці. У 1929 р. російський фолькло-
рист М.П. Андрєєв (1892–1942) доповнив покажчик но-
вими сюжетами та мотивами і видав його окремою кни-
гою47 . 
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Покажчик А. Аарне був пізніше доповнений американ-
ським фольклористом С. Томпсоном, який зафіксував та 
увів до нього чимало нових мотивів з епічної творчості 
багатьох народів світу. Таким чином, покажчик Аарне-
Томпсона взяли за основу систематизації й польських на-
родних казок, яку здійснив Ю. Кржижановський 48.

При укладанні та виданні східнослов’янських казок 
упорядниками використовується покажчик Аарне-Ан-
дрєєва. Схема розташування казкового матеріалу, вико-
ристана у цьому покажчику, була схвалена й відомим бі-
лоруським ученим-фольклористом К. П. Кабашниковим, 
який підготував та видав ґрунтовний збірник білорусь-
ких народних казок про тварин 49.

Основною жанровою ознакою казки є фантастика. 
Українські народні казки Західного Полісся та західної 
частини Волині – складний жанр, що об’єднує  різні за  
змістом сюжети. Для деяких казок характерною ознакою 
є неординарність персонажів, для інших – фантастич-
ність сюжетів або ж наявність великої кількості соціаль-
но-побутових конфліктів.  У другій половині ХХ ст. роз-
робкою жанрової специфіки української народної казки, 
сюжетних ліній, характеристики персонажів займалися 
І. Хланта, І. Березовський, Л. Дунаєвська, О. Бріцина.

В основі сюжету казки завжди покладено розповідь 
про вигадані події і явища. Казки дуже близькі до інших 
фольклорно-епічних жанрів: сказань, легенд, переказів, 
епічних пісень. Але казки, на відміну від вищеназваних 
жанрів фольклору, не пов’язані безпосередньо з міфоло-
гічними уявленнями чи історичними особами і подіями. 
Для казки характерна традиційність сюжету і структур-
них елементів (зачин, кінцівка), розподіл рис характеру 
героїв за принципом «добрий-злий». Для сюжету казки 
характерна  багатоепізодність, багатоплановість, драма-
тичний розвиток подій, зосередження, щасливе закін-
чення. Казка відзначається «замкнутим часом» і завер-
шеністю, співвідносними з досягненнями героєм мети і 
перемогою добра над злом.  Казки побутують у багатьох 
варіантах.

Загальноприйнятою світовою фольклорною класифі-
кацією, як зазначалося вище, є класифікація Арне-Томп-
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сона. Згідно цієї класифікації  казки діляться за сюжетами 
та змістом. За змістом казки поділяються на кілька різно-
видів. У зарубіжній та вітчизняній фольклористиці казки  
поділяють на три жанрових різновиди: казки про тварин 
(птахів, рослин, комах); героїко-фантастичні (чарівні); 
суспільно-побутові (реалістичні, новелістичні).

Типовими для сюжетів казок про тварин є дружба, 
одруження, співи та танці, розмови, життя та побут  зві-
рів. Казки про тварин найдавніші, хоча в українській на-
родній творчості вони давно втратили свій первісний 
характер. Лише в окремих казкових творах збереглися 
короткі згадки про походження звірів і птахів. Осно-
вними мотивами героїко-фантастичних казок є мотиви 
героїчних подвигів, здійснювати які персонажам допома-
гають  сили природи. Характерними для героїчних  казок 
є фантастичні персонажі, чудодійні предмети, нетипові 
для звичайних людей дії та вчинки. Сюжети соціально-
побутових казок побудовані на висміюванні типових рис 
негативних персонажів в комічних, нетипових ситуаціях. 
У соціально-побутових казках багато уваги приділяється 
соціально-побутовим реаліям. Українські народні казки 
Західного Полісся та західної частини Волині містять ба-
гато відомостей для вивчення матеріальної культури ре-
гіонів.

Казки про тварин генетично найдавніші, зв’язані з 
тотемними  уявленнями. Їх головні герої – звірі, птахи, 
риби, плазуни, комахи.    

Фантастичні казки спочатку також мали магічне при-
значення, яке з часом утратилося. У цих казках органічно 
поєднуються міфологічні,  фантастичні  та героїчні моти-
ви. Найпоширеніші такі: змієборство, добування і вико-
ристання чудодійних предметів (цілюща вода, чудо-меч,  
шапка-невидимка, чоботи-самоходи) та ін. Герої фантас-
тичних казок долають, звично, багато випробувань, ідучи 
нелегкою дорогою до своєї мети. Вони мають надприрод-
ні здібності, їм притаманна винахідливість і кмітливість.

У соціально-побутових казках переважають типові 
мотиви повсякденного життя. Їх персонажі – бідний се-
лянин, кмітливий наймит чи солдат, бурлака, вередлива 
жінка, козак, чумак, заробітчанин, подорожній. Для ка-
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зок цього виду характерні персоніфіковані образи: Доля, 
Щастя, Горе, Правда, Кривда. 

Вітчизняні фольклористи також поділяють казки на 
три основних групи: про тварин, героїко-фантастичні 
(чарівні), побутові.

Казки про тварин – найдавніший вид казок. Їх  відно-
сять до того періоду історії людства, коли існували уяв-
лення про звіра-тотема, захисника роду, прародителя. 
Пізніше в образах тварин досить помітними стали люд-
ські риси та якості. Вовки уособлювали хижих, жорсто-
ких людей, лисиці – хитрих, підлих та підступних, зайці 
– боягузів та ін.

Героями волинських та поліських казок про тварин є 
типові для фауни західної частини Волині та Західного 
Полісся тварини – дикі та свійські: вовки, лисиці, миші, 
пацюки, коти, собаки, їжаки, зайці, білки. Вони вирішу-
ють побутові ситуації, спілкуються між собою і чинять 
так, як чинили б люди. Вони сповна наділені людськими 
якостями, рисами характеру, особливостями поведінки у 
тих чи інших життєвих обставинах. Ось приклад харак-
терної для Полісся казки про Вовка та Пацюка: «Здибав-
ся Вовк з Пацюком та й каже Вовк до Пацюка: «Я тебе 
маю з’їсти». Тоді каже Пацюк до Вовка: «То моя річ». Тогда 
вскочив Вовк до Пацюка та й до карку, а Пацюк Вовка за 
ноги. Як зачав торгати, взяв під себе, ледве т ой вирвав-
ся. А як вирвав, то й каже: «Чекай, я тобі покажу, я собі 
закличу кілька вовків та й ми тебе роздерем». А Пацюк 
каже: «Ну-ну, добре». Прийшов Вовк до своїх та й гово-
рить, що треба пацюка роздерти. Прийшли вони до Па-
цюка та й кажуть: «Ми тебе зараз роздерем». А Пацюк їм 
відповідає: «А навіщо та боротьба, ось є бутель, давайте 
його розіп’ємо та й по всьому». Тут вовки зирк – аж сто-
їть бутель горілки… Напились до нестями, полягали та 
й сплять. Сплять вони собі. Нарешті першим прочуняв 
Пацюк. Подивився навкруг та й каже: «Але як я їх усіх 
убив – нияк не можу зрозуміти!»50 (с. Мирославка Рожи-
щенського району Волинської області).

Сюжети прості, трапляються мотиви жорстокості, 
підлості, зради, впертості.  Кожній із цих людських рис 
відповідає характер тієї чи іншої тварини. Візьмімо, для 
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прикладу, казку про двох Цапів: «Два упертії Цапики по-
дибались раз на вузькій кладці, поставленій через гли-
бокий потік. Обом перейти через кладку не було можна; 
треба було котрому з них вернутися назад і почекати на 
березі потока. Но они не хотіли. Один з них сказав:

– Уступись мені з дороги!
Другий відповів:
– Овва, який мені великий пан! Уступися сам!
– Ні, братику, я старший від тебе, і мені уступити тобі, 

молодшому? Ніколи в світі!
Тут оба, не думаючи довго, зачали битися головами, 

зчепилися рогами, оперлись о кладку ногами і дуцкались. 
Но кладка була мокра, оба поховзнулися і полетіли про-
сто в воду!» 51(с. Жовтневе Володимир-Волинського райо-
ну Волинської області).

Типовим для сюжетів волинських та поліських казок 
про тварин є повчальні розв’язки, у яких перемагає добре 
начало, здоровий глузд та справедливість. Однією з таких 
розв’язок  є кульмінація сюжету казки про кота та ми-
шей «…Мишенята не послухали старої Миші, всі вилізли 
з нори, одна з них була зручна і відважна, підступила до 
Кота ближче від усіх і почала читати віршу:

Жив Мурлика
та був Мурлика,
Кіт сибірський.
Сіра на ньому шкурка,
вуси, як у турка.
Був він звішений,
На кражі помішаний,
За те, мабуть, і повішений.
Радуйтеся, Миші,
Радуйтеся, Щурі,
і вся наша порода,
настала тепер нам свобода.

Не вспіла Миша закінчити віршу, Кіт ожив і миттю ки-
нувся до Мишей та ну ж їх хапати. Чимало тоді перепсу-
вав їх, кілька штук задушив на смерть, а кілька покалічив, 
ледве повтікали, куди яка попала. Опісля сів біля нори і 
пильнував, поки яка Миша кинеться до нори ховатися в 
своє гніздо. Після того Миші переселилися жити в інше 
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місце»52 (м. Любешів Любешівського району Волинської 
області).

Героїко-фантастичні казки у первісних варіантах мали 
магічне призначання. Постійними є мотиви боротьби зі 
зміями, чудовиськами, приборкання темних сил, викорис-
тання та застосування чарівних предметів (чарівні яблука, 
клубки, палиці, черевички, жива й мертва вода та ін.).

Не є винятками казки Волині й Полісся, де такі пред-
мети трапляються часто. У казці «Як у царя роги вирос-
ли» можна прослідкувати наявність чарівного клубка, 
шапки-невидимки, чарівної сопілки, чарівних черевичків 
та ін. 

Своєрідною фольклорною інтерпретацією відомої усім 
«Дюймовочки» Г.Х. Андерсена є казка, записана у м. Усти-
луг «Хлопчик-Яблучко». «Жили були дід та баба. Вони не 
мали дітей. Одного разу, у неділю сиділи вони на березі 
річки і побачили, що по воді пливе велике гарне яблуко. 
Воно прибилося до берега. Взяла баба яблуко і принесла 
до хати. Коли ж захотіла поділити ножем яблуко на дві 
частини, із нього вискочив маленький хлопчик. Дід з ба-
бою дуже зраділи і назвали його Хлопчик-Яблучко. 

Ріс Хлопчик-Яблучко як на дріжджах. Щодня з’їдав ве-
лику миску каші та скибку хліба. Дуже швидко хлопчик 
виріс і пішов підкоряти острів Чудовиськ, щоб забрати у 
Чудовиська усі його скарби і віддати бідним. Вирушив у 
далекий путь. Дорогою йому зустрілися ворона, кішка і 
собака. Усі вони поставали вірними слугами Хлопчика-
Яблучка. Довго ішли вони, аж поки не побачили  велику 
браму і воїнів-охоронців. Ворон злетів у повітря і видзьо-
бав охоронцям очі, кішка перестрибнула через браму і 
відсунула засув, а собака почав кусати воїнів за ноги. 

Зайшли вони до замку, загрузили скарбами повен ві-
зок. Слуги Хлопчика-Яблучка притягли віз у село і роз-
дали усі скарби бідним. «А таки наш Хлопчик-Яблучко 
найсміливіший від усіх», – раділи дід із бабою і плескали 
в долоні»53 (м. Устилуг Володимир-Волинського району).

Як бачимо, боротьба з чудовиськами – мотив, типовий 
для західноволинських та західнополіських казок. У казці 
«Як у царя роги виросли» показано боротьбу трьох братів 
зі змієм: «… Дійшло до дванадцятої години ночі, повіяв 
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страшний вітер. Аж дуб гнувся. Подивився старший брат 
– летить поверх лісу змій. І крикнув старший брат: «Хто 
ти? Стань, а то стріляти буду!» Змій злякався і просить: 
«Пропусти мене, я дам тобі таку річ! Скільки житимеш 
– користь буде».    

Основними ознаками соціально-побутових казок 
є описи життя й побуту людей. Мудра дівчина, дурний 
Іванко, Правда та Брехня – основні герої таких казок. Сю-
жети соціально-побутових казок Західної Волині та За-
хідного Полісся тісно пов’язані з життям і побутом полі-
щуків та волинян. Так, у казці «Дід, баба та Вовк-Співак» 
бачимо не лише героїв-тварин, наявних у фауні регіону 
(дикі кози, вовки), а й хатку з сиру, кашу з маслом, діда на 
печі. Багато у сюжетах соціально-побутових казок регіо-
ну й предметів домашнього побуту, що використовують-
ся лише мешканцями Волині й Полісся (личко, жолудник, 
довбня). Герої казок мають типологічно схожі із загаль-
ноукраїнськими риси та характеристики. Це Правда та 
Брехня, ледача дівчина, три Брехні, мужик і пан, багач і 
Свиня, дурний Іванко та мудра Марійка.

Опираючись на котрусь із відомих сюжетних схем, 
оповідач знаходить вихід на фабульну реалізацію своєї 
версії. Серед сюжетів казок трапляються твори з різни-
ми функціями. Тож коли йдеться про жанр казки, якому 
можуть мати місце різні форми і жанри, необхідно зазна-
чити, що об’єднані за критеріями теми та функцій, вони 
становлять вже не лише тематичний, а й жанровий масив, 
оскільки кожна із форм становить різну стадію у форму-
ванні єдиного жанру, вищим проявом якого є казковий 
сюжет, тобто казка. Залучення цього матеріалу в науко-
вий обіг істотно доповнює загальну картину побутуван-
ня явища.

3.3. Тематична специфіка народної 
казкової прози Західного Полісся 
та західної частини Волині

Немає жодних сумнівів, що перелік основних мотивів, 
які складають ядро казкової прози кожного регіону, різ-
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ний, оскільки детермінується ландшафтними, історични-
ми, звичаєвими чинниками.

Суспільно-політичне життя людини і функціонуван-
ня природи і є тими основними темами, навколо яких і 
формуються мотиви про історію і динаміку цих основних 
сфер.

Народна казкова проза Західного Полісся та західної 
частини Волині рясніє мотивами втікацтва та перехову-
вання, мотивами відродження рудиментарних форм на-
родної архітектури, мотивами етнічного та іноетнічного 
суспільства. 

За основу класифікації тематичної специфіки народ-
ної казкової прози Західного Полісся та Західної частини 
Волині буде взято мотив як складову частину казкового 
сюжету. Деякі фольклористи ігнорують  казкові мотиви, 
вважаючи основним предметом дослідження казковий 
сюжет. Проте ігнорувати сюжетотворчу фразу рівнознач-
но, що ігнорувати факт народження казкового сюжету. 
Тому з жанрового підходу легше говорити про казко-
ві мотиви у складі жанру казки, причому, як героїчних, 
так і соціально-побутових чи казок про тварин. У такому 
окресленні народна казка постає як великий жанровий 
пласт, що охоплює надзвичайно значний і різноманітний 
за тематичним наповненням, поетичним вираженням 
фольклорний  тематично-жанровий масив, що стосуєть-
ся сфери народних знань, уявлень, вірувань.

Закріплення мотивації за тим чи іншим сюжетом за-
лежить від часу виникнення казки, від способів і мож-
ливостей впливу людини на природне середовище або 
зміни його внаслідок дії явища природи: блискавки, руху 
підземних вод, надміру дощу. 

 Показовим є той факт, що казкові мотиви є досить 
стійкі й інтернаціональні. С. Лазарев вбачає серед них ті, 
у яких “озеро утворюється зі сліз дівчини, є слідом бога-
тиря чи коня, залишеним на землі і заповненим водою; 
гора, камінь, скеля – результат чудесного перетворення 
в них людини чи тварини: гора, вал, насип – плоди рук 
“разінців”, “пугачовців”, “суворовців” і т.д.”54. 

Цю ж думку знаходимо і у М. Кравцова, який  заува-
жує, що найчастіше повторюються лише деякі сюжетні 
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мотиви: чудеса перетворення людей на каміння, зник-
нення під землею, передавання імені людини тій чи іншій 
місцевості55. 

Спеціалісти з казкової прози не раз висловлювали 
думку про те, що поняття вигаданого у казках є віднос-
ним,  історично мінливим. Те, що фантастичне з погляду 
сьогодення, перебувало у площині реалій у далекому ми-
нулому, бо людина свято вірила в існування чудодійних 
сил.

Специфікою казкової народної прози є не лише наяв-
ність реального чи вигаданого факту, а й стабільна сю-
жетність текстів. Вчені неодноразово стверджували, що 
їх неважко виділити з мовленнєвого потоку, бо  мають   
зачини, кінцівки, вимагають створення спеціальних опо-
відальних умов. На думку ж С. Азбелєва, поняття “сюже-
ту” в живому побутуванні фольклору взагалі відносне. 
Адже коли “оповідач точно передає те, що відбулось у 
дійсності, нічого не придумуючи, не можна сказати, що 
розповідаючи, він створює сюжет. Основу розповіді ста-
новлять реальні факти, що відбились у свідомості опові-
дача, і коли сам він ніби виступає у ролі реєстратора їх. 
У такому оповіданні сюжет зазвичай існує, але існує як 
відбиток реальності”56.

Закріплення мотивації за тим чи іншим сюжетом за-
лежить від об’єкта, назва якого пояснюється: від часу 
виникнення сюжету, від способів і можливостей впливу 
людини на природне середовище. Назви рослин, тварин, 
птахів, плазунів, комах, як правило, ставали основами 
сюжетів при умові великого скупчення їх на певній те-
риторії, або ж навпаки проявлялись в одному екземплярі 
серед природного розмаїття. 

Виділення мотивів казок Західного Полісся та західної 
частини Волині дає можливість об’єднати їх у такі тема-
тичні групи: родинно-побутові, зоогонічні, причиново-
наслідкові зв’язки, фітонімічні, мотиви військових кон-
фліктів, поведінки людини.
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Родинно-побутові мотиви 
у соціально-побутових казках Західного Полісся

та західної частини Волині

№ Домінантні мотиви Варіанти мотивів

1. Почуття кохання та 
шлюбні стосунки

 - Нерівні шлюби. Вибір пари із 
соціально нижчого середовища.
 - Нещасливе заміжжя.
 - Небажання молодої коритись 
соціально уставленим нормам

2.
Індивідуальна та 
загальна трагедія як 
результат конфлікту

 - Почуття незадоволення, 
злопам’ятства з боку батьків.
 - Спалення цілого містечка.
 - Затоплення поселення підземними 
водами.
 - Утоплення молодих у день їхнього 
весілля.
 - Смерть молодих від отруєння 
вишнями.
 - Всихання вишень у всій окрузі. 

3.
Порушення 
людиною правил, 
норм, традиційного 
суспільного устрою. 

- Запрошення на весілля без дружок.
- Потопання весільного вінка у 
криниці 

4. Сімейні стосунки

 - Чоловік оберігає дитину, щоб не 
вкрав вовк, а жінка жне ниву.
 - Передача батьком синові у 
спадщину землі.
 - Розподіл батьком землі між синами.
 - Передача дівчатам землі у придане.
 - Багатодітність сімей.

5.
Конфлікти родинного 
характеру та їх 
вирішення.

 - Порушення рівномірності у 
розподілі спадщини.
 - Виконання складного завдання..

6.
Трагічні події у сім’ях, 
у долях окремих 
людей 

- Втрата сина або доньки внаслідок 
хвороби.
 - Доля вдів або дівчат, які не вийшли 
заміж.
- Доля дівчат, які стали дружинами 
вужів, вовків, володарів лісового, 
болотяного, озерного, річкового, 
підземного царств.
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6. Народжування дітей
 - Народження дитини у 
несприятливих умовах.
- Народження великої кількості дітей

Зоогонічні мотиви в казках про тварин 
Західного Полісся та західної частини Волині

№ Домінантні мотиви Варіанти мотивів 

1. Події, пов’язані із життям і 
побутом: - диких звірів; 

 - Тури, дичина, дикі кози, олені, 
борсуки, вовки, лисиці, кабани

2. - птахів; - Орли, пташка гупало, журавлі, 
солов’ї, ворони, сороки

3. - плазунів;  - Вужі, гадюки, змії
4.  - риб;  - Окунь, сом, карась
5.  - землеводних;  - Жаби, видри

6. - комах;  - Бджоли, оси, комарі, жуки-
мертвоїди

Мотиви причиново-наслідкових зв’язків 
у героїко-фантастичних казках Західного Полісся 

та Західної частини Волині

№ Домінантні 
мотиви Варіанти мотивів 

1.

Причини 
людських нещасть 
та наслідки 
негативних 
вчинків

 - Прокляття та ганебний вчинок
 - Спересердя вимовлене прокляття
 - Фатальна година, у яку вимовлене 
побажання
 - Надмірна жадібність, гордість, егоїзм
 - Доходження з дна озера голосу 
людини, що провалилася крізь землю
 - Лихослів’я у церкві, внаслідок чого 
вона провалилася
 - Відлунання з дна озера церковного 
дзвону
 - Наруга над святинями
 - Потрапляння у воду речі, що була для 
людини за оберега
 - Повідомлення голосу згори про 
настання біди 
 - Кара Божа за скоєння злого вчинку   
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Фітонімічні мотиви у героїко-фантастичних 
казках Західного Полісся та західної чатини Волині

№ Домінантний мотив  Варіанти мотивів

1. Мотиви зцілень із 
допомогою рослин 

- Використання лісових та 
лучних рослин у лікарських 
цілях

2. Вплив явищ природи на 
ліси

- Згорання від блискавки
 - Затоплення водою

3. Роль лісу у житті людини  - Порятунок у важку годину

4. Характеристика лісу за 
кількістю дерев

 - Пусті 
 - Непрохідні

5.
Характеристика лісу за 
скупченням одного виду 
дерев

 - Дубові, вільхові, соснові, 
ялинові,  березові

6. Характеристика лісу за 
незвичною формою дерев  - Кривий ліс

7. Чарівні властивості дерев  - Верби, липи, вишні, граби

8. Фантастичні властивості 
кущів  - Ліщина, осика, малина, терен

9.
Наявність одного 
чарівного, старого, але 
міцного дерева

 - Дуб

10.

Види рослин з цілющими 
властивостями:
- лучні рослини
- культурні рослини
- болотяні рослини

 - Верес, трава, сінокіс
 - Жито, хміль, пшениця
 - Мох, ряска, лепеха, очерет

Мотиви військових конфліктів, героїчні мотиви 
у героїко-фантастичних казках західного Полісся 

та західної частини Волині

№ Домінантні  мотиви Варіанти мотивів

1.
Набіги ворогів на 
територію Західного 
Полісся та західної 
частини Волині

- Захист місцевого населення від 
набігів ворогів.
- Багаточисельність  війська.
- Утворення чужинських поселень. 
- Життя і побут ворогів.
- Трагічні мотиви з життя 
іноплемінців.
- Про відступників, зрадників.
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2. Мотиви змієборства

 - Співіснування  зміїв з місцевим 
населенням.
- Враження поліщуків та волинян 
від незвичайних зміїв, драконів.
 - Будівництво схованок від змій.
- Образ зміїного царя чи цариці.
- Конструктивізм поведінки 
місцевого населення, зокрема 
будівництво оборонних споруд та 
зведення гребель.
- Асиміляція  зміїв з місцевим 
населенням.
 - Закопування скарбів.

3.

Козаки, герої, прості 
поліщуки та волиняни 
– захисники населення 
Західного Полісся та 
Волині від нападів 
ворогів:

 - Захист від жорстокої помсти 
ворогів місцевому населенню.
 - Використання вогнепальної зброї 
у боротьбі.
 - Спорудження бродів  під час 
тимчасових відступів.
 - Насипання шапками могил 
героям. 

4.
Участь місцевого 
населення у боротьбі із 
ворогом.

 - Заведення старим дідом 
провідником ворогів у лісові нетрі.
 - Участь жінок в обороні краю від 
нападів зовнішніх ворогів.
- Перемога громади у боротьбі з 
чужинцями, зміями, драконами.

Мотиви поведінки людини 
у героїко-фантастичних казках Західного Полісся 

та західної частини Волині

№ Домінантні мотиви Варіанти мотивів

1. Соціальні мотиви

 - Заселення боліт
 - Побут в умовах небезпеки способи 
пересування по болотах.
- Спорудження мостів.
 - Намощування гребель.

2. Емоційний стан 
людини

 - Страх перед небезпекою.
 - Страх перед злими силами, що 
населяють болото чи озеро.
 - Порятунок від ворогів.
 - Відчуття брудного середовища.
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3. Міфологічно-
фантастичні мотиви

 - Заселення боліт нечистою силою.
 - Утворення болота на місці 
зруйнованої церкви.
- Персоніфікація болота чи озера.
- Насипання гір шапками, 
черевиками.
 - Скликання людей, будіння їх за 
допомогою труби.
 - Встановлення дерев’яних хрестів 
під час епідемії хвороби.
- Виникнення гори на місці 
зруйнованої церкви.
 - Виникнення горба внаслідок 
заклинання.
 - Порушення усталених суспільних 
норм.

4. Героїчні вчинки 
людей

3.4. Відображення культури та побуту населення 
Західного Полісся та західної частини Волині 
у системі персонажів та в основних мотивах 
казок про тварин

Інтерес до «звіриного епосу» в Україні почався у зв’яз-
ку із нагромадженням записів, отриманих у результаті 
фольклорних експедицій та з науковим дослідженням на-
родних казок у світовій фольклористиці. Вивчати укра-
їнські народні казки про тварин почали із середини XIX 
ст. Їх видавали у збірниках українські фольклористи: 
І.Головацький, П. Куліш, Д. Мордовець, П. Чубинський, 
К. Шейковський, М. Драгоманов, І. Манжура, Б. Грінчен-
ко, М. Дикарєв, О. Роздольський, В. Гнатюк, М. Ястребов, 
О. Малинка, В. Шухевич, В. Милорадович, П. Гнєдич, І. 
Бессараб, Ю. Яворський та ін.  Тоді ж починається  й до-
слідження жанрових особливостей, сюжетів та мотивів 
українських народних казок про тварин. Вперше спроби 
теоретичного осмислення різновиду казок про тварин  
можна побачити у працях польських дослідників першої 
половини XIX ст. Це статті Е.Ізопольського – «Badania 
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podań ludu (Pamiątki Ukrainy)» та «О Wernyhorźe», над-
руковані у віленському журналі «Atheneum» у 1843 р57. 
Важливою для дослідження українського «звіриного епо-
су» є анонімна стаття «Bajka, czyli kazka ukraińska (Kilka 
naprędce rzuconych uwaq i myśli)», що була видрукувана 
у польському журналі «Dziennik Warszawski»58. У статті 
описано українську народну казку про козу-дерезу, до-
сліджено особливості її стилю та поетики.

Одним із видань, де вивчаються казки про тварин, 
був збірник казок, укладений І. Рудченком, що вийшов 
у двох випусках59. Це було перше видання казок в укра-
їнській фольклористиці60. В обох книгах цього збірника 
опубліковано близько сорока народних казок про тварин. 
Із часом І. Рудченко зібрав велику кількість українських 
народних казок (1800 зразків). Їх надсилали укладачеві 
збирачі з різних регіонів України. Науковець планував 
здійснити нове, 5-ти томне видання казок. Зробивши по-
силання на діяльність російського фольклориста О. Афа-
насьева, упорядник намагався у цьому виданні, що так і 
не було здійснене, першим показати «звіриний епос, як 
більш стародавній»61. Публікації текстів казок, де пред-
ставлено зразки українського «звіриного епосу» з’явля-
ються у періодичних та наукових виданнях львівського 
Наукового товариства ім. Шевченка.

Багато зразків українських народних казок про тварин  
записав у кінці XIX – на початку XX ст. П. Іванов. Науко-
вець досліджував населені пункти Куп’янського повіту 
Харківської губернії62. Потім він підготував до друку в 
окремий збірник народних казок Куп’янщини, що тепер 
зберігається в архіві. До нього П. Іванов включив більше 
400 текстів народних казок, серед яких було і 105 казок 
про тварин.

Вивчали проблеми «звіриного епосу» й науковці Ки-
ївського та Харківського університетів. Дослідження, 
побудовані на матеріалах для з’ясування походження та 
історичного розвитку «звіриного епосу», опублікував 
В. Клінгер63. Чимало публікацій про стародавні уявлення 
людей про світ, що мали велике значення для з’ясування   
витоків  «звіриного епосу», подано  у праці Г. Булашева64.  
Статті, присвячені проблемам українських казок про тва-
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рин публікував М. Ф. Сумцов: «Тур в народной словес-
ности» (1887), «Ворон в народной словесности» (1890), 
«Мышь в народной словесности» (1891), «К объяснению 
малорусских гаданий» (1891), «Заяц в народной словес-
ности» (1891), «Из сказаний о пчелах» (1893), «Жаба и ля-
гушка в народных поверьях и сказках» (1896).

Досліджував казки про тварин південної частини 
України одеський науковець О. Маркевич65. Про роль та 
значеннч домашніх тварин в уявленнях та віруваннях 
українського народу зазначалося у літературному збір-
нику «Ватра»66 .

Найкращим виданням українських народних казок 
про тварин вважають збірник, укладений В. М. Гнатю-
ком67. До нього включено багато нових текстів, а також 
зразки, надіслані  збирачами з різних регіонів та насе-
лених пунктів України. Окремим підрозділом у збірник 
включено народні спостереження голосів звірів. У перед-
мові порушено питання жанрової специфіки казок про 
тварин та розвитку усієї казкової української прози. В.М. 
Гнатюк зазначав: «Народу без поезії і без творчості нема, 
і тому кожен народ, від найкультурнішого до найпримі-
тивнішого, заступлений у світовому фольклорі... У кож-
ного народу подивуються теми, невідомі деінде»68.

Походження українського «звіриного епосу» дослі-
джувались у праці М.Грушевського «Історія української 
літератури»69. Значний внесок для вивчення піджан-
ру казок про тварин зробили М. Возняк, Г. Сухобрус, 
В. Юзвенко 70, П. Лінтур71. Зразки казок про тварин пред-
ставлено І.Березовським у збірнику, що вийшов двома 
виданнями72. Окремим розділом у ньому подано казки у 
записах В. Бойка73 .

Багато для дослідження українських казок про тварин, 
а зокрема західнополіської традиції у «звіриному епосі», 
зробив В. Давидюк. Своє бачення мотивів, сюжетів казок 
про тварин він виклав у статті «Доісторичне поле укра-
їнської казки»74, у дослідженні «Чи казка справді небили-
ця?»75, у книзі «Вибрані лекції з українського фолькло-
ру»76 та ін.

Українські народні казки перекладалися й переклада-
ються багатьма іноземними мовами. Спроби літератур-
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ного опрацювання казок про тварин здійснювали ще у 
XVII–XVIII ст. А. Радивиловський, І. Галятовський здій-
снювали іще Філалет, Ф.Прокопович, Г. Сковорода77. Най-
кращі тексти, найвідоміші зразки «звіриного епосу» вико-
ристовували у своїй  творчості Є. Гребінка, П. Гулак-Ар-
темовський, Л. Боровиковський, С. Руданський, Л. Глібов, 
І. Манжура, І. Верхратський, Б. Грінченко. Символіку, об-
рази, мотиви казок про тварин використовували Марко 
Вовчок, Ю. Федькович, М. Устиянович, Є. Ярошинська, 
Леся Українка, М. Загірна, М. Коцюбинський.

Найбільший внесок у розвиток української літератур-
ної казки зробив І. Франко у збірці «Коли ще звірі говори-
ли»78. І. Франко написав і відому віршовану казку-поему 
«Лис Микита».

Сюжети, мотиви та образи «звіриного епосу» займа-
ють велике місце у творчій діяльності українських худож-
ників-графіків, ілюстраторів книг, художників-мульти-
плікаторів. Багато зробили  художники О.Л. Кульчицька, 
Антін Крушельницький. Відомі й створені О. Кульчиць-
кою малюнки до збірника казок І. Франка. У 20-х роках 
20 ст. опрацюванням «звіриного епосу» займався й укра-
їнський художник-анімаліст В. Аверін. Серед авторів ма-
люнків «звіриного епосу» відомими є малюнки та ілю-
страції українських художників В. Литвиненко, Г. Якуто-
вича, Д. Шавикіна, О. Животкова, В. Кавуна, Л. Левицько-
го. А. Тетьори, В. Сегеди, В. Форостецького, Є. Рачова.

Українські казки про тварин і зараз перебувають на 
стадії збирання та дослідження. Вивчення фольклору 
основних етнографічних регіонів України сприяє віднай-
деною нових текстів та матеріалів.

Тенденція до ширшого опанування народної опові-
дальної творчості у практиці українських дослідників 
переплітаєтьсяя з подальшим удосконаленням наукових 
методик, з урізноманітненням аспектів осмислення кон-
кретних  зразків усної художньої творчості.

«Звіриний епос»,  казки про тварин займають важливе 
місце у світовій та українській фольклористиці. Це най-
давніший з історичного погляду пласт народної казки. 
Порівнюючи з іншими піджанрами жанру казки, казки 
про тварин за системою образів, сюжетними характерис-
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тиками, тематикою, мотивами та символікою відзнача-
ються деякими особливостями, завдяки чому фолькло-
ристи виділяють їх в окрему, самостійну групу.

Казки про тварин почали записуватись пізно. «Зві-
риний епос» з’явився в українській фольклористиці 
тоді, коли образ тварини втратив своє початкове зна-
чення і «став сприйматись як алегоричне зображення 
людини»79.

При вивченні «звіриного епосу» як окремого підрозді-
лу в жанрі казки, необхідно звернутися до історії худож-
ньої вигадки у творах цієї групи. Помітний вплив на фор-
мування «звіриного епосу» мали тотемістичні уявлення 
давніх людей  про навколишній світ. «Тотемізм – це ціла 
стадія в історії первісної релігії, стадія, через яку пройшло 
все  суспільство на певному ступені свого розвитку»80 . 
Основою цих  вірувань було схиляння первісної людини 
перед іншими живими істотами – тваринами, рослинами, 
уявлення про них, як про оберегів,  захисників та покро-
вителів роду. Англійський вчений Д. Фрезер так  поясню-
вав поняття «тотемізм»: «Тотем... становить собою клас 
матеріальних предметів, до яких примітивна людина ста-
виться з особливою повагою, гадаючи, що між ними і нею 
існує тісний та інтимний зв’язок. Зв’язок цей двобічний: 
тотем заступається за людину, остання відплачує тотему 
тим, що утримується вбивати свій тотем, якщо він від-
носиться до класу тварин, рубати й зривати, якщо до кла-
су рослин, і виявляє йому всілякі знаки поваги... Усе це 
виливається у своєрідну релігійно-соціальну систему, що 
носить назву тотемізму» 81. Із часом  у світовій фолькло-
ристиці  утворився культ тварини, що зумовило появу й  
«ритуальних відправ, характерних дійств, що доповню-
вались та «оздоблювались» різноманітними елементами 
первісної магії»82. Німецький вчений Я. Грімм, говорячи 
про давні тотемістичні уявлення і вірування, вказував  на 
прагнення людини «зрозуміти життя тварин, оволодіти 
засобами їх приручення, захисту від нападу і способами 
промислу»83.

В. Давидюк, досліджуючи українські казки про тварин, 
вказує на те, що «найбільші прогалини досі існують сто-
совно осмислення казок про тварин»84.
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Досліджуючи витоки історичного розвитку образів 
українських народних казок про тварин, слід акцентувати 
увагу на стародавніх міфічних уявленнях наших прелків. 
Велике значення у формуванні «звіриного епосу» євро-
пейських народів мала середньовічна поема про хитрого, 
мстивого, підступного та пронозливого лиса. Унаслідок 
німецьким поетом Й. В. Гете у 1794 р. було створено за 
мотивами німецької версії цього твору поему «Рейнеке 
Лис», що мала велику популярність у світовому фолькло-
рі. Східнослов’янська казкова традиція зазнавала впливів  
різних культурних осередків Європи, Азії, Африки. Сю-
жет про хитрого лиса представлений у творчості І. Фран-
ка. «Фарбований Лис» – уособлення людського лукавства 
та підступності, а також української мудрості. Франко в 
образі Лиса Микити намагався показати прагнення зви-
чайної людини вижити у «звірячих» умовах, врятувати 
своє життя, життя родини»85: «Жив собі в однім лісі Лис 
Микита, хитрий-прехитрий. Кілька разів гонили його 
стрільці, травили його псами, заставляли на нього залі-
за або підкидали йому затроєного м’яса, нічим не могли 
йому доїхати кінця. Лис Микита кпив собі з них, оминав 
усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А 
вже як вибрався на лови – чи то до курника, чи до ко-
мори, то не було смілішого, вигадливішого та зручнішого 
злодія над нього. Дійшло до того, що він не разу білий 
день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порож-
німи руками.

Се незвичайне щастя і та його хитрість зробили його 
страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого не-
можливого для нього»86.

У народній казці, записаній у м. Луцьку, бачимо праг-
нення лисиці перемогти «ліс»: вовка, ведмедя, – залишив-
шись при цьому ні з чим: «Прийшла якось Лисиця в поле і 
зробила півня із сіна. З палички зробила дзьоба, із калини 
– очі, тикнула пташиного пір’я. Вийшов півень, як живий. 
Заховала півня під лапу і біжить. Зустрічає Вовка.

– Гей, Лисице, а чи нема в тебе чогось поїсти? Ти щось 
ховаєш там?

– Твоє яке діло? Якщо, навіть, маю, то тобі не дам.
– Віддай, а то взагалі відніму.
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– Я здобич шукала, спокою не мала, бо голодна була, а 
ти забираєш! То давай хоч чимось поміняємось.

– Ну що тобі дати?
– Хіба пустий глечик з-під меду.
Згодилася Лисиця. Взяла глечик і побігла. Вовк як 

вструмив в зуби, так і розсипався півень. Біжить лисиця 
з глеком, а назустріч їй Ведмідь.

– Куди, сестрице, біжиш? Що несеш?
– Ага, вже так і я все тобі розказала!
– Кажи, що сховала, а то заберу!
Ведмідь живіт почухав і каже: «За глек меду я усе зро-

блю! Я тільки вкрав вівцю в одного мужика. Бери її, а я 
медом поласую». Лисиця вівцю забрала, Ведмідь до глека, 
а він пустий.

А тим часом Лисиця вівцю на ярмарок привела. Об-
ступили її люди, а вона й торгується. От і продала мужи-
ку, який найбільше заплатив, взяла гроші та й підійшла до 
фурмана (до возу).  «Підвези мене до села», – каже. Мужик 
погодився, гроші взяв і їде. Тільки розігнався, як Лисиця 
зіскочила і мерщій в кущі. Біжить собі та й радіє: «Ахха! 
Надурила, обманула сьогодні всіх!» А її й питають:

– Кого ти так, усіх надурила?»
– Та усіх! Вовкові підсунула півня із сіна, у Ведмедя ві-

вцю вициганила. Ну а в кінці мужика надурила – гроші 
йому за проїзд дала, а на возі не поїхала! Ох, обманула! 
Ах, надурила! 87(м. Луцьк).

Лисиця і кіт у казках Західного Полісся та західної час-
тини Волині – персонажі, які зустрічаються часто. Як Ли-
сиця, так і Кіт – уособлення розуму, хитрості, мудрості, 
уміння пережити будь-які життєві випробування. Ось 
приклад казки, записаний у с. Перевердів Млинівського 
району Рівненської області:  «Лисиця і Кіт удвох пустили-
ся в довгий шлях,

І з перших же кроків їх нудьга здолала.
І ось Лисиця, щоб йдучи не заснути,
З Котом по доблестях посперечатись захотіла.
І каже: «Поважний кум,
Я чула не раз як хвалять всі твій розум,
І кажуть, що ти хитрий, лукавий і спритний.
Не смію применшувати твоїх заслуг,
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Але, право, милий Друг,
Не знаєш ти і частки всіх вивертів,
Яких у мене такий великий запас!»  -
«Ти, кумушка, права на цей раз», -
Їй Кіт у відповідь, - до того ж я, зізнатися,
З тобою не стану і змагатися;
Моїх затій недовгий рахунок:
Один простий талант – у ньому все моє спасеньє,
Зате вже він один, без жодного сомнєнья,
Твоїх три сотні за пояс заткне!»
Так, слово за слово, і зав’язалася сварка.
Але розсудити задумав їх Зевс.
І щойно зайшли вони в дрімучий ліс, як кинулася на 

них хортів лиха зграя.
Тут Кіт в єдину мить на дерево заліз,
І вниз кричить: «Ось все моє умєньє!
Тепер, кума, яви-но, ти плоди свого лукавого розуму
І пошукай по-своєму рятунку!»
Лисиця ж, між тим, на різні лади морочила настирливу 

зграю, і, відаючи в лісі таємні ходи, намагалася втекти в 
завивисту нору.

Але і в норах, де пес лисиці не досягається,
Їх мисливець димом дошкуляв.
І як моя кума не старалася,
Все ж в зуби під кінець двом спритним псам попалася.
Нерідко шкодить нам надмірність затій.
По мені, одну зброю май, так досконало нею володій.
І у справу вчасно пустити її вмій»88 (с. Перевердів Мли-

нівського району Рівненської області).
Але у волинських та поліських сюжетах,  на відміну від 

загальноукраїнських, досить часто знаходимо наявність  
антиперсонажа – білочки, зайчика, мишки, які завдяки 
своїй природній мудрості та  незлоблвості перемагаєють 
будь-який підступ, хитрість та впевненість у майбутньому 
тих, хто покладаються на свої людські (тваринні) якості:   
«Одного разу бігла Лисиця з полювання і була дуже голо-
дна, бо нічого не впіймала. У животі бурчить, від голоду 
і аж щелепи зводить. Тут бачить – Білка на дереві смачно 
горіхами обідає. Така її заздрість взяла, що надумала вона 
Білку з’їсти. Та й каже:
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− Привіт, любонько! Як здоров’ячко?
− Будь і ти здорова, Лиско.
− Ох і давно ми не бачилися. Давай хоч обнімемося.
Білка вискочила на гілку повище та й каже:
− Не можу, бо ще не вмивалася після обіду, боюся тебе 

забруднити.
− А знаєш, – каже Лисиця, – я тепер теж горішки полю-

бляю, та ще овочі різні. Оце зранку капусточки наїлася, 
травички напаслася. Ох і сита!

− Ой, а я оце хотіла тобі сказати, що біля старого дуба 
лежить перепілка з перебитим крилом.

Лисиця аж ошпарена з місця зірвалася.
− То куди ж ти, Лиско? А її вже і не видно.
− Біжи, побігай! Нас не обдурили. Та й поскакала у 

своїх справах»89.
У волинських та поліських казках правда завжди домі-

нує над брехнею й підлістю. Мотиви розуму та інтелекту 
переважають у багатьох поліських та волинських казках: 
«З западаючим смерком заняли кури свої сідала і лагоди-
лися на ніч, як нараз Лис голодний прийшов до них з та-
кою новиною:

− Приходжу просто з лісу, де птиці і звірі таку раду ра-
дили, щоби між всіма тваринами віднині велика незгода 
закінчилася, а вмість неї вічний мир настав. Цілий собор, 
узнавши всеконечну того потребу, ухвалив, щоби перед 
всім вовки з вівцями, а лиси з курами о тім порозумілися 
і на мене випало о цім вас завідомити, а я першим тоє діло 
ствердити, що від сей години буду з вами жити по-при-
ятельськи.

Если вам завгодно о тім пересвідчитися, то мене з бин-
кив ваших до мене злетить, а я вас по-братському при-
горну до свого серця, як іще ніколи не видали-се, ані чу-
вали-се.

Кури, радуючись тою новиною, стали нараз кудкудати, 
но один Когут, похвалюючи тую загальну ухвалу, підніс 
голову догори і став се в одну сторону дуже дивитися. По-
бачивши тоє, сердечний Лис запитав Когута:

− А чого ти, брате, заодно так голову догори задира-
єш?

На тоє каже когут:
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− Я викликаю псів, котрі от уже і надбігають, бо рад 
би, щоби се і вони тою новиною потішилися і з тобою на 
початок того вічного мира ділом ствердили.

Скоро Лис це учув, якось йому нараз зробилося недо-
бре та й перерваним голосом мов з перепугу каже до ку-
рей:

− Бувайте здорові.
А Когут на тоє:
− Але зажди, брате, сам до тебе злізу, бо пси уже і тут.
Лис заледве іще сказав:
− Псам о той ухвалі з лісу ще нічого не оповіщено, − і 

дременув, що за ним аж закурилося.
Незадовго потому опам’ятались кури з свого одуру і 

сказали:
− Накой-то, що голова, то і розум!»90

У казковій традиції східних слов’ян поширеним є об-
раз вовка. Вовк, як зазначає С.Токарєв, у слов’ян здавна 
був особливо шанованою, «священною (тому, що най-
більш небезпечною) твариною»91. В українській фоль-
клористиці побутували повір’я про вовкулаків (вовків, 
у яких наче б за певних обставин може часом перекину-
тись людина). «Такі повір’я ще до нашої ери були поши-
рені серед племен, розселених у районі Верхнього Подні-
пров’я»92. Про одне з цих племен, плем’я неврів, або на-
варів згадує грецький історик Геродот. Посилаючись на 
грецькі та скіфські перекази, Геродот переповідав повір’я 
про вовкулаків. Він зазначав, що здатність перетворюва-
тись на вовка притаманна  неврам. Геродот зауважував: 
«Щорічно,  кожен невр стає на кілька днів вовком, а по-
тім знову набуває свого попереднього вигляду»93 .

На поширеність культу вовка серед східнослов’ян-
ських племен вказував і російський етнограф С. Токарєв: 
«Сліди шанування вовка зберігались у слов’ян довгий 
час. Наприклад, у болгар викрадення вовком вівці з ота-
ри вважається щастям і честю для господаря, торговце-
ві худобою це віщує бариш; встановлені особливі дні в 
листопаді або лютому як «вовчі свята». У східних слов’ян 
сліди культу вовка слабші. Однак у гуцулів деякі релі-
гійні люди справляли щорічно свято на честь вовків. У 
гродненських білорусів був звичай у певні дні року – на-



184

передодні Різдва – не називати вовка цим іменем, щоб не 
викликати його тим з лісу, а іменувати алегорично «ко-
лядником» і т. ін.»94 .

Досліджуючи образ вовка в українських народних каз-
ках, І. Березовський зауважує: «Серед українських казок 
про тварин є давня за походженням казка (відома в кіль-
кох порівняно незначних варіантних відмінностях) про 
вовка-«колядника» (або «щедрівника»). Тут вовк забирає 
(«виколядовує») у діда овечку, козу, коня, бабу, а потім і 
самого діда, відносить усе це до себе в ліс і з’їдає. Лише у 
небагатьох варіантах казки дід з бабою обдурюють  вовка, 
а деколи й чинять над ним розправу, що з’явилося у сю-
жеті казки пізніше»95.

А ось як виглядають казки про вовків  у фольклорній 
інтерпретації регіонів Західного Полісся та західної час-
тини Волині:

«Вовк став таким худим, що сам себе лякався коли ба-
чив свій худий зад. Одного разу він зустрівся в лісі з Со-
бакою. Собака був здоровий і жирний. «Такому би мені 
треба бути», – подумав він. Жалко йому було дивитися на 
Собаку. Він зразу б його й розірвав, але не позволяло одно. 
Він був до того худий, що приласкався до Собаки й каже:

– Коли ж мені бути хоть раз у житті таким жирним як 
ти!

– То залежить від тебе, мій друже! Коли хочеш бути 
таким як я, то залишай цей дикий ліс і ходи зі мною. В 
цьому лісі приречений на голодну смерть.

– Що я у вас буду робити?
– Майж нічого. Будеш тільки гавкати на людей та стар-

ців і любити хазяїна. За все то одержиш від хазяїна остат-
ки від обіду, кісточки баранячі, свинячі, а то й курячі. 
Чуєш який вкусний обід? Крім того, поласкають і добре 
слово скажуть. Погодився Вовк та й побіг із Псом у со-
бачий рай. Но скоро він побачив у Пса на шиї обглодану 
шерсть.

– А що то у тебе, мій товаришу?
– Та, пустяки!.. Це мені від мотузки, яку мені надіва-

ють на шию. Та це не все так буває.
– Від мотузки? На шиї? Так тебе прив’язують і ти не 

можеш гуляти куди хочеш?
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– Ну, не все… А то таке велике діло?
– То таке для мене діло, що не хочу я твоїх кісток смач-

них і помиїв. Мені свобода миліша всіх багатств у світі, 
не хочу я твого собачого раю. Та й побіг Вовк знов у свій 
рідний ліс»96 (с. Пожарки Рожищенського району Волин-
ської області).

Або ж, у іншій казці, вовк зустрічає подібного собі й 
вступає у боротьбу:

«Здибався Вовк з Пацюком та й каже Вовк до Пацюка: 
«Я тебе маю з’їсти». Тоді каже Пацюк до Вовка: «То моя 
річ». Тогда вскочив Вовк до Пацюка та й до карку, а Па-
цюк Вовка за ноги. Як зачав торгати, взяв під себе, ледве 
т ой вирвався. А як вирвав, то й каже: «Чекай, я тобі по-
кажу, я собі закличу кілька вовків та й ми тебе роздерем». 
А Пацюк каже: «Ну-ну, добре». Прийшов Вовк до своїх та 
й говорить, що треба пацюка роздерти. Прийшли вони до 
Пацюка та й кажуть: «Ми тебе зараз роздерем». А Пацюк 
їм відповідає: «А навіщо та боротьба, ось є бутель, давай-
те його розіп’ємо та й по всьому». Тут вовки зирк – аж 
стоїть бутель горілки…  Напились до нестями, полягали 
та й сплять. Сплять вони собі. Нарешті першим прочуняв 
Пацюк. Подивився навкруг та й каже: «Але як я їх усіх 
убив – нияк не можу зрозуміти!»97 (с. Мирославка Рожи-
щенського району Волинської області).

Оповідки про вовка, на думку відомого російського 
фольклориста Д.К.Зеленіна, поширювались  серед євро-
пейських народів – сербів, румунів, естонців, гагаузів. 
«Такими повір’ями  пронизані і в українські народні каз-
ки, що й зумовило, у певній мірі, формування образної 
системи й тематики казок цього виду. Образ вовка роз-
повсюджений і в українському «звіриному епосі». Проте 
найтиповішої художньої розробки в наших казках діста-
ла тема «Голодний вовк». Характерно, що при цьому вовк 
майже завжди зображуєтеся як нерозумний, зажерливий 
хижак-невдаха. Його неодноразово обманює і лисиця, і 
собака, і баран, і гуси, і звичайно, людина. Часто потерпає 
він і від своїх же «родичів» – інших вовків»98.

На території Західного Полісся та західної частини Во-
лині  казка «Голодний Вовк» має інше трактування – «Го-
лодний Лев»: «Іде голодний Лев по стежці. Злющий, аж 
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кипить. Раптом бачить – на травичці Заєць п’яний спить. 
Лев узяв його за вуха, до очей підніс:

– Де ти знову нализався, взяв би тебе біс?
Сонний Заєць стрепенувся, пчихнув і сказав:
– Що, старий, по морді хочеш? Положи де взяв».99 

(с. Мостище Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті).

У західнополіській казковій традиції ведмідь часто зо-
бражується як цар звірів. Він головує на всіх зібраннях,  
вирішує суперечки, що виникають між звірами;  може 
покарати й пожаліти. Часом образ ведмедя на Волині й 
Поліссі заступає аналогічний йому образ лева, що, безпе-
речно, є пізнішим запозиченням з казкового епосу інших 
народів. Як «царя звірів» ведмедя, вовка чи лева легко і 
часто перемагають силою свого розуму, ошукують і лиси-
ця, і заєць, і різні свійські тварини. Вовка, який необачно, 
нахабно хизується своєю силою, не раз належно провча-
ють і бджоли, й комарі; його часто перемагає в поєдинках 
і людина.

Українські народні казки про тварин Західного Поліс-
ся та західної частини Волині у сучасному вигляді – фоль-
клорні інтерпретації пізнішої доби, а образи тварин, ха-
рактери та ситуації, умови, у які вони потрапляють і по-
казують своє єство, мають  переносне значення.

Наявні у «звіриному епосі» Західного Полісся та захід-
ної частини Волині й інші дикі тварини – лисиця, заєць, 
дикий кабан («дик»), їжак, птахи (орел, сова, горобець, 
ворона), комахи, земноводні (жаба, черепаха), водяні 
тварини (щука, в’юн, рак) тощо. Чимало з цих образів 
теж виникають у часи стародавніх вірувань людей. Але у 
казках вони набувають алегорії, уособлюють певні риси 
характеру людей (лисиця – хитрість, підступність, улес-
ливість, пронозливість, заєць – боягузтво, орел – силу, 
пихатість, щука – хижацтво, зажерливість, черепаха, рак 
– повільність, незграбність).

Ось приклад такої казки: «Хвалилося Вовченя, що рід 
його дуже прославився. «Усі, – каже, – про нас знають, 
усюди нас бояться – і в лісі, і в степу, і на селі». Чує Білка, 
як хвалиться Вовченя, та й каже йому з дерева: «Та воно 
то так, але доброго слова за вас ніхто не скаже, – усі вас 
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лають. Не величатись тобі треба, а соромитись»100 (с. За-
турці Локачинського району Волинської області).

У казках Волині й Полісся лисиця не такий уже й 
кмітливий звір, як може видатись на основі поверхових 
спостережень за її зовнішньою поведінкою. Тим часом у 
казках багатьох народів цей образ фігурує як втілення хи-
трощів.

Типовий збірний образ волинської лисиці бачимо у 
казці, записаній у м. Луцьку: «Прийшла якось Лисиця в 
поле і зробила півня із сіна. З палички зробила дзьоба, із 
калини – очі, тикнула пташиного пір’я. Вийшов півень, як 
живий. Заховала півня під лапу і біжить. Зустрічає Вов-
ка.

– Гей, Лисице, а чи нема в тебе чогось поїсти? Ти щось 
ховаєш там?

– Твоє яке діло? Якщо, навіть, маю, то тобі не дам.
– Віддай, а то взагалі відніму.
– Я здобич шукала, спокою не мала, бо голодна була, а 

ти забираєш! То давай хоч чимось поміняємось.
– Ну що тобі дати?
– Хіба пустий глечик з-під меду.
Згодилася Лисиця. Взяла глечик і побігла. Вовк як 

вструмив в зуби, так і розсипався півень. Біжить лисиця 
з глеком, а назустріч їй Ведмідь.

– Куди, сестрице, біжиш? Що несеш?
– Ага, вже так і я все тобі розказала!
– Кажи, що сховала, а то заберу!
Ведмідь живіт почухав і каже: «За глек меду я усе зро-

блю! Я тільки вкрав вівцю в одного мужика. Бери її, а я 
медом поласую». Лисиця вівцю забрала, Ведмідь до глека, 
а він пустий. А тим часом Лисиця вівцю на ярмарок при-
вела. Обступили її люди, а вона й торгується. От і про-
дала мужику, який найбільше заплатив, взяла гроші та й 
підійшла до фурмана (до возу). «Підвези мене до села», 
– каже. Мужик погодився, гроші взяв і їде. Тільки розі-
гнався, як Лисиця зіскочила і мерщій в кущі. Біжить собі 
та й радіє: «Ахха! Надурила, обманула сьогодні всіх!» А її 
й питають:

– Кого ти так, усіх надурила?»
– Та усіх! Вовкові підсунула півня із сіна, у Ведмедя ві-
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вцю вициганила. Ну а в кінці мужика надурила – гроші 
йому за проїзд дала, а на возі не поїхала! Ох, обманула! 
Ах, надурила!101 (м. Луцьк).

Це ж можна сказати і щодо образу зайця (як художньо-
го уособлення «боягузтва»), на що колись звернув увагу 
Д. К. Зеленін. Він зазначив: «У повір’ях, пов’язаних із зай-
цем, ми зустрічаємо дуже багато таких, які явно створені 
не мисливцями, а обивателями. Тут переплелись дві різні 
основи (стихії)»102: «Волинь… Щедрий, розкішний край. 
Шумлять старезні ліси. А кілько звір’я живе у лісовому 
царстві нашого краю! А це ж хто плигає нам назустріч? То 
ж найбільший страх (боягуз) старого лісу – Зайчик, якого 
жартома називали Хоробрим. Він не славився сміливіс-
тю, бо від кожного шорхоту ховався. Звірята в гущі лісу, 
де найтемніше, забігають і в хованки бавляться. Довгову-
хий не йде, бо боязно (страшно) йому. Все видається, по-
під кожним деревцем сидить Дідуган-Лісовик. Звірятка 
плигають через обрубки (пеньки), бігають, хто швидше, 
шкодять, рейвах (бардак) роблять, а Куцохвостий сидить 
удома, у корі або під кущом. Зайченятко боїться впасти, 
вдаритися, бо ж боляче буде. Всі друзі на річку льопатися 
(купатися) поспішають, а сіренький знову сидить у своїй 
хатинці. Боязко! Вода ж зимна, мокра. Боявся Хоробрий 
всього, але одного дня Зайчик поняв, шо так далі жить не 
можна. Втомився. Довговухий мріяв спати смєльчаком, 
але як? Куцохвостий не знав, тому сів біля кущика і за-
сьорбав (заплакав). Неподалік проходив їжачок Колючка, 
побачив зайчика, шо сидів під кущом і пита:

– Шо трапилося? Хто тебе зобідив?
– Ніхто, – сьорбає сіренький. – Надоїло мені боятися. 

Не хочу такої долі, як у всіх! Я хочу освободився (звіль-
нився) од страху!

– То стань ним, – порадив Колючка.
– Як же я ним буду, коли у мене сміливості чорт ма, 

– здивовано відповів Зайчик і скремновано (зніяковіло) 
пішов додому, опустивши вушка і хвостик.

Колючка дивився Хороброму вслід і думав: “Як же до-
помогти цьому бідоласі стати сміливим? ”

Раптом Їжачок почув голос :
– Про що думаєш?
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Коли Їжачок звів очі доверха, то на дереві побачив Ко-
веру (білку) Рудохвостку.

– Та ось задумався, як навчити довговухого сміливос-
ті! – відказав колючий клубочок.

– Проще прощого, – весело відповіла Ковера.
Вона сплигнула далі і шось ціхо (тихо) прошепотіла Ко-

лючці на вушко. Вислухав хитрунку їжачок і зареготав:
– Добре придумала! Побіжу до сіренького і розкажу.
Прикотився їжачок до Хороброго і мовить:
– Зайчику, а якщо тобі спробувати піймати сміливість? 

Тіко зловили, то одразу боятися перестанеш.
– Як я її піймаю? – здивувався довговухий.
– Та це ж дуже просто. За хвіст. Подивився Хоробрий 

зі сторони в сторону і пита:
– Де ж та сміливість ховається?
– Там, – показав Колючка на густі кущі ліщини.
Звідтіля виглядав пухнастий хвостик Ковери Рудо-

хвостки.
– Невже сміливість така? – скремновано спитав довго-

вухий.
– Саме така, – ствердив Їжачок.
– Ну, зараз я її злапаю, – зрадів сіренький, приплигнув-

ши до кущика. Та тільки він потягнув лапку аби злапати 
хвостика, як Ковера приплигнула з гілки на гулку.

Потім батерка (бешкетниця)  перемістилась із кущика 
на інший кущ.

Куцохвостий зупинився.
– Чому ти не йдеш далі? – поцікавився Колючка.
– Дочапай! Лови швидше свою сміливість.
Хоробрий чимдуж кинувся наздоганяти Рудохвост-

ку. Її пухнастий хвостик з’являвся то над кущами, то над 
травою, то над пеньками. Зайчик так захопився полюван-
ням, що у нього виникло велике бажання таки піймати 
сміливість. Він став через перешкоди переплигувати, пе-
рекочуватися, оббігати їх, а раніше про таке навіть і поду-
мати не міг. А Ковера вирішила добре поганяти куцохвос-
того. Рудохвостка в кущі – довговухий за нею, батерка в 
гущавину – і він туди. Всі звірята від здивування аж роти 
пороззявляли. Так Хоробрий захопився погонею за смі-
ливістю, що й не помітив, як все його боягузтво по дорозі 
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розтеліпалося (розгубилося). А Ковера поводила зайчика 
за собою по лісі, поводила і на переднє місце повернула-
ся. Примостилась Рудохвостка на верху дерева біля свого 
кубла і далі дивиться. А куцохвостий упав пів деревом і 
видихнути не може.

– Ну що, піймав сміливість? – поцікавився колючий 
клубочок.

– А нащо її лапати? – відповіла Ковера за Зайчика. – Ти 
б, Колючко, видів, як Хоробрий через обручки (пеньки) 
перестрибував, через темну гущавину пробирався, навіть 
через зимний струмочок перебрався, так файно (гарно) 
було. І нічого сіренький не боявся! Довговухий здога-
дався, що Колючка та Рудохвостка просто перехитрили 
його, але зайчик на друзів не ображався. Він зрозумів, що 
сміливість у кожного з  нас є. Головне – розбудити її. Від-
тоді його шанобливо називали ХОРОБРИМ. І в лісі забав 
(свято) почалось»103 (с. Вощатин Володимир-Волинського 
району Волинської області).

Значне місце у фольклорі західного Полісся та західної 
частини Волині посідають казки про свійських тварин. З 
погляду історії  цей піджанр – явище  пізніше. Найбільше 
таких казок виникло в добу інтенсивного розвитку ско-
тарства у регіонах.

Зі свійськими тваринами у східних слов’ян  було пов’я-
зано чимало різноманітних вірувань. Це позначилося і на 
деяких звичаях та обрядах давньої Русі (аграрних, святко-
вих, весільних)104. «Деякі з них (звичай з’їдати в час свята 
певних тварин або ж їх зображення з тіста та сиру) су-
проводжувалися спеціальними ритуальними відправами 
і деколи мали на меті забезпечити родючість ниви, пло-
дючість стада. Тварин (або їх зображення), яких вжива-
ли в їжу, люди наділяли надприродною, магічною силою, 
здатністю впливати на добробут господаря»105. Така ри-
туальна їжа, на думку В. Проппа, «становила собою акт 
прилучення себе, і не тільки себе, але й усієї своєї сім’ї 
і всіх об’єктів свого господарства, до тих сил і тих здат-
ностей, які приписувались тваринам, котрі з’їдалися»106. 
С. Токарєв зазначає: «Поширена думка про те, що всякий 
культ тварин, всяке ставлення до них історично бере свій 
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початок з тотемізму, звичайно, неправильна. Культ тва-
рин (зоолатрія) має свої власні коріння і може бути ніяк 
не пов’язаний з тотемізмом»107. Це твердження стосу-
ється й свійських тварин, які почали відігравати в житті 
людини особливо помітну роль потім, коли тотемістичні 
вірування  пережили себе. Типовими для казок Волині й 
Полісся є описи життя й побуту тварин, їхніх стосунків, 
взаєморозуміння та взаємодопомоги одне одному. До-
сить часто свійські тварини допомагають диким: «Тяжка 
у Собаки доля настала, тільки трохи постарів, так його й 
прогнали.

Іде собі лісом притулку шукати, зустрічає його Вовк 
став його питати:

– Куди, Песику, мандруєш?
– Притулку шукати.
– А що ж твої господарі то й вигнали з хати?
– Вигнали.
– Ну нічого, будеш у мене служити, будеш в мене, як 

дитина – у розкоші жити, а чи їв ти що сьогодні?
– Ні, не їв нічого.
– То ходімо обідати, – сказав Вовк до нього.
Ідуть вони темним лісом, ідуть, ідуть степами, ланами, 

ідуть степом стадо коней грає, Вовк зігнувся, поглядає, 
здобич вибирає.

– Он, ти бачиш ту Лошицю, що, ото ми зараз із неї бу-
дем обід мати, – як почав Вовк під собою сіру землю дер-
ти, почав дерти сіру землю, як навісний жерти.

– Подивися лиш на мене, з’їжилась чуприна?
– З’їжилась, стала, як щітина.
– Подивися мені в очі, чи почервоніли?
– Ой, почервоніли, – Вовк як пуля до Лошиці, вона 

копитами, так і розклалася Лошиця догори ногами. Як 
уздрів Собака м’ясо та й давай гадати, як то Вовка голо-
дного звідси прогнати.

– Іди ж бо, Вовче, звідси, бо як надійдуть люди, то нам 
тут з тобою обом лихо буде. Подивився Вовк на нього, 
як на того біса, обернувсь, махнув хвостом, та й побіг до 
ліса. А Пес біля м’яса і днює й ночує, тільки всеї робо-
тоньки, що все синдикує.  Як поїв Собака м’яса, та й давай 
блукати, зустрічає він Кота, став його питати:
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– Куди, Котику, мандруєш?
– Притулку шукати.
– А що ж твої господарі то й вигнали з хати?
– Вигнали.
– Ну, нічого, будеш у мене служити, будеш в мене, як 

дитина – у розкоші жити.  А чи їв ти що сьогодні?
– Ні, не їв нічого.
– То ходімо обідати, – сказав Пес до нього.
Ідуть вони темним лісом, ідуть чагарами, ідуть сте-

пами, ланами. Ідуть степом, по степові стадо коней грає, 
Пес зігнувся, поглядає, здобич вибирає.

– Он, ти бачиш ту лошицю, що білиї п’яти, ото ми за-
раз із неї будем обід мати, – як почав Пес під собою сіру 
землю дерти, почав дерти сіру землю, як навісний жерти,

– Подивися лиш на мене з’їжилась чуприна?
– Ні
– Ти кажи, неборний, дурню з’їжилась, стала як щіти-

на, – то і Котик вже казав: з’їжилась, стала як щітина.
– Подивися мені в очі, чи почервоніли?
– Ні.
– Ти кажи, неборний дурню, що почервоніли, – то і Ко-

тик вже казав, що почервоніли. Пес як пуля до Лошиці, 
вона копитами, так і розклалася Собака догори ногами. 
Як підбіг Котик до нього, в того очі вже темніли.

– От тепер, неборний дурню, вже й почервоніли!»108 
(с. Любохини Старовижівського району).

На думку І. Березовського, «певну роль у виникненні 
казок про свійських тварин, в характері змалювання їх 
образів, розкритті їх стосунків могли відігравати  фак-
тори, успадковані від попередніх епох, але, у переважній 
своїй більшості, це були прості перекази, переповіді, що 
не мали ніякого зв’язку з тотемістичними уявленнями, а 
спричинялися стосунками між людьми, що переносились 
на життя і побут тварин»109. Таким є приклад казки, за-
писаної у селі Датинець Ратнівського району Волинської 
області «Як Журавель Чаплю посватав»: «Жили собі на 
болоті Журавель і Чапля. Скучно було Журавлю самому 
жити, а не стало йому пари, щоб оженився з Журавли-
хою, пішов до Чаплі посватати її. А вона його зганьбила, 
як прийшов.
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– В тебе одіж коротка, ноги дуже довгі, годувати мене 
не будеш, іди геть, довгошиїй!

І журавель пішов зі встидом до свого дому. По тім сва-
танню розгадалася Чапля.

– Скучно мені буде самій жити. Ось піду я та посвата-
юся з Журавлем. І приходить, і перепрошує Журавля:

– Візьми мене за жінку.
А він їй відповідає:
– Іди геть, ти недорослого роду та недоброго. Було іти 

тоді, як я тебе сватав, а тепер – за двері! 
І пішла Чапля з плачем і зі встидом до свого дому.
А потім розгадав собі Журавель:
– Шкода, що не взяв Чаплю за жінку. Піду ще раз.
І приходить до неї, і перепрошує її:
– Чапле, піди за мене заміж. А Чапля йому відповіла:
– Геть з моєї хати! Було мене тоді брати, як я приходила 

до твоєї хати!
І так вони до нинішнього дня ходять і сватають себе, 

але не можуть поженитися»110.
Такі «стосунки», розмови між свійськими тваринами 

типові для персонажів казок про свійських тварин Захід-
ного Полісся та західної частини Волині: «

«Два упертії цапики подибались раз на вузькій кладці, 
поставленій через глибокий потік. Обом перейти через 
кладку не було можна; треба було котрому з них верну-
тися назад і почекати на березі потока. Но они не хотіли. 
Один з них сказав:

– Уступись мені з дороги!
Другий відповів:
– Овва, який мені великий пан! Уступися сам!
– Ні, братику, я старший від тебе, і мені уступити тобі, 

молодшому? Ніколи в світі!
Тут оба, не думаючи довго, зачали битися головами, 

зчепилися рогами, оперлись о кладку ногами і дуцкались. 
Но кладка була мокра, оба поховзнулися і полетіли про-
сто в воду!»111 (с. Жовтневе Волинської області).

Засвоєння казками образів свійських тварин зумовлю-
вало появу в «звіриному епосі» й відображення  практич-
них інтересів. Свійські тварини перед дикими одержували 
перевагу. Ось приклад казки, записаної у Рожищенському  
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районі Волинської області: «Дядько мав хорошого Кота, 
який завжди його слухав. Коротше кажучи, Кіт Мишей 
ловив, отак і жив. Спочатку полювання йшло дуже добре, 
бо гризунів тоді розвелося повно! Та і самі Миші Кота за 
ворога не сприймали. Але з часом сірі почали боятися 
Мурчика та не вилазити з норок. Акуратно висовувати 
голівоньки,  дивилися, чи немає Кота і вже тоді виходили. 
А почувши котячий дух, хутко ховалися. Мурчику дово-
дилось хитрувати. Іноді вдавав, що спить, іноді чекав біля 
самісінької нірки, доки не з’являться сіренькі.

Одного разу Котик не впіймав жодної Миші.  Побачив 
у нірці хвоста, та й вчепився щосили передніми лапами, 
але Мишці вдалося втекти. Повернувшись додому, сірень-
ка розповіла усім родичам, хто не дає їм спокою. Усі вони 
разом по черзі виглянули з нірки де Кіт, але побачили , що 
він лежить, ніби мертвий. Усі почали святкувати, та кри-
чати, що тепер вони будуть гульдибанити вічно. Однак 
стара Миша попередила, що Кіт дурить нерозумних, одна 
ті не послухали. Одна, найвідважніша, занадто близько 
наблизилась до Кота й почала пищати віршик. Не всти-
гла закінчити, як Кіт ожив, миттю кинувся на співачку й 
нумо ловити. Потім сів біля нірки,  аби сіренькі не всти-
гли сховатись. Зрозуміли Миші, що такого хитрого воро-
га не позбутися, та й перебралися до іншого місця»112.

Говорячи про походження образу кота у західнопо-
ліській казці, В. Давидюк зазначає: «Археологи знайшли 
докази того, що в середині восьмого тисячоліття до н.е. 
коти вже служили людям»113.

Великої популярності в українських казках набула 
тема війни між дикими та свійськими тваринами. «Пере-
можцями завжди були свійські тварини. Собака, півень 
та качка ведуть війну з вовком, ведмедем, диким кабаном 
і перемагають їх («Як звірі зимували в лісі»). Цих диких 
тварин примушує тікати й кіт (казка «Пан Коцький»). А 
цап та баран  перемагають аж дванадцятьох вовків»114. 
Такі ж Цап та Баран є персонажами багатьох волинських 
та поліських казок:  «Був собі чоловік та жінка, мали вони 
Цапа й Барана. Й були той Цап та Баран великі товариші 
– куди Цап, туди й Баран. Цап на город за капустою – і 
Баран туди, Цап в садок – і Баран за ним.
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– Ой, жинко, – каже чоловік, – вижиньмо ми того Ба-
рана і Цапа, а то за ними ни сад, ни город не втримається. 
А збирайтесь, Цапе й Баране собі з Богом, щоб вас не було 
у мене в двурі!

Скоро Цап та Баран теє зачули, зараз з подвір’я  вти-
кли.

Пошили собі торбу та й пушли. Йдуть та йдуть. Сирид 
поля лежить вовча голова. От баран – дужий, та й насмі-
лився, а цап сміливий та не дужий.

– Бери, Баране голову, бо ти дужий.
– Ох, бери ти, Цапе бо ти сміливий.
Взяли вдвох й вкинули в торбу. Йдуть та йдуть, коли 

горить вогонь.
– Ходімо й ми туди, там і пириночуємо, щоб нас вовки 

не з’їли. Приходять туди, аж Вовки кашу варять.
– А здоров!
– Здоров! Здоров! Ще каша не кипить, м’ясо буде з вас. 

Ох так Цап злякався, а Баран давно вже злякавсь.
А Цап і подумав:
– А дай, Баране, оту вовчу голову!
От Баран і приніс.
– Та не цю, а подай більшу! – каже Цап.
Баран знов бере ту ж саму.
– Та дай ще більшу!
Ох, тут вже Вовки злякалися. Стали вони думати – га-

дати, як звідти втикати: Бо та, – кажуть, – таки і молодці, 
що з і ми голови збудемся, – бая одну по одній вовчі голо-
ви міняють.

От один Вовк і починає:
– Славна, братики компанія, і каша гарно кипить, та 

ничим доляти, – піду, я по воду.
Як пушов Вовк по воду: «Хай вам аби що, з вашою кам-

панією!» Як зачав другий того дожидати, став думати -га-
дати,  як би й собі відтіля драпа дати.

– Е, вражий син: пушов та й сидит, ничим каши до-
ляти. Ось візьму я ламаку та прижену того, як собаку. Як 
побіг, так і той ни вирнувся. А третій сидів – сидів.

– Ось піду лишень я, так я їх прожену.
Як побіг так і той рад, що втік.
То тоді Цап до Барана:
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– Ох, нум, брате, хутко хватились, щоб нам оцю кашу 
поїсти та з куреня убратись.

Ох, як роздумавсь Вовк:
– Е, щоб, нам тром та Цапа й барана боятись?
Ось підем ми їх поїмо, вражих синів! Прийшли, аж ті 

добре справились уже з куреня убрались, як побігли та й 
на дума забрались.

Стали Вовки думати – гадати, як би Цапа та Барана на-
гнати. Як стали йти і найшли їх на дуби. Цап сміливий 
– вилиз аж на верх, а Баран не сміливий – так нижче.

– От лягай, – кажуть Вовки ковтунуватому Вовку – ти 
старший, та й ворожи, як нам їх добувати.

Як ліг Вовк догори ногами й зачав ворожити. Баран на 
гілці сидить та так дрижить, як впаде, та на Вовка! Цап 
сміливий не став гав лувити, а як закричить:

– Подай мені ворожбита!
Вовки як схватились, та аж по дорозі закурились. А 

цап та баран безпечно пушли та зробили собі курінь,  та 
й живут»115 (с. Ворокомле Камінь-Каширського району 
Волинської області).

Мотиви та сюжетні лінії типової для багатьох регіо-
нів України казки про цапа та барана, або ж про двох 
баранів досліджує і В. Давидюк. Він, зокрема, наголошує 
на тому, що «Помітні в ряду образів свійських тварин 
цап та баран. Своєю долею вони нагадують козу-дере-
зу, своєю чоловічою дружбою – котика та півника. Що 
ж до способу розв’язку сюжетної колізії, то вони взагалі 
неповторні. Хоча б тим, що вдавшись до обману, розга-
няють цілу зграю вовків. Цим починається зародження 
авантюрного типу сюжету. Незвичайність ситуації ще й 
у тому, що вовки у лісі варять кашу… Сюжет про цапа 
й барана характерний ще й тим, що наочно демонструє, 
як у надрах скотарської казки визріває тип авантюрного 
сюжету»116.

Деколи думка про перемогу домашньої тварини пере-
ходить у невеликий діалог, казку-мініатюру, для якої при-
таманний високий ступінь узагальнення, концентрація 
думок та переживань, як у казці, записаній у селі Пере-
вердів Млинівського району Рівненської області – «Ли-
сиця і Кіт».117 
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Образи свійських тварин у народних казках Західно-
го Полісся та західної частини Волині зазнавали  різних 
видозмін. Деякі з них символізують людські риси . Образ 
овечки – це втілення беззахисності, недалекоглядності, 
глупоти; осел символізує впертість; віл, кінь уособлюють 
покірність, працьовитісь тощо. 

У волинських та поліських казках  окрему групу ста-
новлять твори про стосунки людини з тваринами. У пере-
важній частині цих казок переможцем у поєдинку зі зві-
рами виходить людина. Вона перемагає не лише завдяки  
фізичним, а й розумовим здібностям. У фольклорних за-
писах західної частии Волині та Західного Полісся знахо-
димо цьому підтвердження. Ось казка  «Вовк і Чоботар», 
записана у селі Грабові Старовижівського району Волин-
ської області: «Жив-був Вовк. Одного разу пішов він у 
село курей красти. Та побачили його селяни і ну гнати ви-
лами. Втік Вовк від них, але по кам’янистій дорозі побив 
лапи до крові. Вирішив Вовк пошити чоботи, тому пішов 
до Чоботаря, який жив на краю села із своєю сім’єю у бід-
ності.

Ввірвався Вовк у хату і говорить: «Поший мені чоботи, 
а то не поздоровиться». 

Чоботар йому у відповідь:
– Щоб чоботи пошити, потрібна шкура. Як принесеш 

мені бичка, то й будуть тобі чоботи.
Наступного ранку притягнув Вовк у двір бичка. А 

швець йому каже: «Приходь через тиждень». Сім’я раділа 
цьому бичкові, адже є що їсти, а шкура дійсно пішла на 
вичинку для чобіт. 

Минув тиждень, прийшов Вовк за чобітьми, а їх немає. 
Чоботар говорить: «Чоботи потрібно добре змастити са-
лом. Як принесеш кабанчика, то й матимеш чоботи». 

Наступного ранку присунув у подвір’я Вовк вгодова-
ного кабанчика.

Чоботар йому:
– Так он чоботи повинні довго стояти, щоб добре змас-

титися, приходь за тиждень.
Минув ще один тиждень, і Вовк прийшов за чобітьми 

і каже до Чоботаря:
– Віддай мені чоботи, бо не змилуюсь над тобою.



198

Чоботар зайшов у дім і через хвилину виніс Вовкові 
новенькі чорні чоботи. Вовк із радості зразу ж намагався 
їх обути, але вони не налізли на лапи. Розізлився Вовк, 
чоботар йому:

– Не засмучуйся, будуть тобі чоботи, да такі, як ні у 
кого немає. У мене за хатою є яма, ти стрибни у неї і стій, 
доки я не дозволю вилізти. 

А в ямі тій була глина. Минув час, і прийшов Чоботар 
тай каже: «Чоботи готові».

Вовк виліз із ями, а на його ногах були нові білі чоботи, 
що виблискували на сонці.

Чоботар йому каже: «Але по воді і по росі не ходи». Та 
Вовк його уже не чув, бо був далеко.

Вирішив Вовк знов піти у село, та й знову довело-
ся йому тікати від селян. Але ті швидко наздогнали, от 
він пригнув у річку, а коли переплив, то чобіт більше не 
було.

Розізлився Вовк і пішов до Чоботаря сваритися і каже: 
«Приходь сьогодні в ліс і бери із собою двох секундан-
тів».

Найпершим прийшов до дуба Вовк, який за секундан-
тів узяв Білку і Кабана. А тим часом ішов Чоботар і взяв 
із собою секундантів – Півня і Собачку, яка на кожному 
кроці шкутильгала і тицяла мордочкою в землю.

Дивиться Вовк, що Чоботаря немає і каже до Білки: 
«Вилізь на дерево і глянь, чи не йдуть». 

Тут Білка як закричить:«Йде, йде, та й веде із собою 
двох секундантів, та таких страшних, що я, Вовче, не злізу 
з дуба. Один йде, на кожному кроці каміння піднімає, а 
інший за спиною вогняні язики має».

Кабан й собі перелякався і зарився в листя під дубом. 
А Вовк з переляку далеко в ліс чкурнув. 

Прийшов Чоботар, побачив, що нікого немає та й пі-
шов додому»118.  

Казки такого типу В. Давидюк називає мисливськими 
кумулятивними казками119. Сюжетні лінії у них, на дум-
ку дослідника, розгортаються так: «Зразками таких най-
примітивніших міфів в українському фольклорі можна 
вважати казки «Звірі в ямі», «Довгомудик». У них заспо-
коєння промислових тварин повинен викликати мотив 
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вдалих ловів у кінці сюжету»120. На думку В. Давидюка,  
«Використання в казці в якості персонажів назв непро-
мислових тварин було основою мисливського дезінфор-
мативного міфу»121.

У процесі  історичного розвитку казки про тварин по-
стійно удосконалювались щодо художньої форми, роз-
ширювалось коло їхньої тематики, сюжетів та мотивів. 

У «звіриному епосі» дуже помітну і вагому роль віді-
грає сюжетна розповідь. Переважна частина українських 
народних казок про тварин Західного Полісся та західної 
частини Волині –  сюжети з розлогою фабулою, з  деталь-
ними описами ситуацій та вчинків  персонажів. «Звірі, як 
і люди,  господарюють, одружуються, виходять заміж, пи-
ячать, сміються, радіють, співають, танцюють і плачуть, 
лукавлять і співчувають, приймають у себе гостей, допо-
магають, крадуть, ошукують один одного. Їм властива 
сердечність, доброта, підступність, зрада. Вони бувають 
розумними, хитрими, пронозливими, хизуватими, дур-
ними. Усі вони – нахаби й хижаки, сміливі й боягузи»122.

У змалюванні художніх характерів, ситуацій та кар-
тин побуту, що знайшли своє відображення у «звіриному 
епосі» Західного Полісся та західної частини Волині,   ві-
дображено регіональний колорит, типові сторони  життя, 
звичаї, духовне життя поліщуків та волинян.

Переповнена діалектною лексикою мова переважної 
частини казок регіонів західної частини Волині та Захід-
ного Полісся. У сюжетні лінії текстів казок  вплітаються 
не лише характерні для розмовної мови регіонів художні 
вислови та звороти, а й образні порівняння,  прислів’я і 
приказки.

Інформатори вплітають у народні казки Волині й По-
лісся  уривки пісень, віршовані імпровізації, характерні 
для українського «звіриного епосу», приспівки. Зустріча-
ються у волинських та поліських казках про тварин при-
клади римованої прози. Часом римована імпровізація на 
теми «звіриного епосу» переростає у художню мініатюру.

Широко використовується народними оповідачами 
Волині й Полісся зачини та кінцівки. Регіональною спе-
цифікою казок про тварин є застосування усередині сю-
жету діалогів.
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Із розвитком різновиду «звіриного епосу» з’явився й 
інший різновид казкового жанру – народна байка. І. Бе-
резовський так характеризує байку як один з різновидів 
фольклору: «У порівнянні з казкою байка здебільшого 
невелика за розміром; увага оповідача тут зосереджуєть-
ся переважно на одному якомусь моменті з життя звірів; 
образи у байці абстрактніші, менш індивідуалізовані. Ха-
рактерним для байок є  філософське осмислення й оцінка 
якогось яскравого факту. Так закономірно з’являється у 
байці узагальнення у формі більш або менш чітко сфор-
мульованої «моралі», що здебільшого наводиться в кінці 
твору»123. 

Для прикладу візьмемо байку-запозичення, що побу-
тує переважно у Галичині й Поділлі, але широко відома 
волинянам та поліщукам: «Пес і файка».

«Розкажу я я вам байку, 
Як курив пес файку
На довгім цибуху,
І спалив собі вухо.
А де то вухо?
– Вода забрала.
– А де та вода?
– Горобці випили.
– А де ті горобці?
– У лісі на дубі.
– А де той дуб?
– Сокира зрубала.
– А де та сокира?
– У хлопа за поясом.
– А де той хлоп?
– Помер.
– Коли?
– В четвер.
– Де поховали?
– Під порогом.
– Чим засурмили?
– Баранячим рогом.
– Хто був на похороні?
– Кіт та Пес.
– Як плакали?
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– «Гау... Мяу...»124.
Як бачимо, між казками та байками фактично немає 

чіткої межі. Багато залежить від того, хто оповідає, пере-
дає сюжет байки. В. Гнатюк зазначав: «Доброго оповідача 
можна порівняти з артистом малярем, а злого – з малярем 
богомазом. Як тут штука не винна, що до неї присусіджу-
ються богомази, так і твори народної літератури не від-
повідають за те, що їх обезображують злі оповідачі. Коли 
хочемо любуватися народними творами, звертаймося до 
добрих оповідачів і тільки від них записуймо»125 . 

Для багатьох народних байок характерне використан-
ня сатири. На це  звернула увагу Г. С. Сухобрус. Вона  під-
креслювала: «Казки-байки, здебільшого мають сатиричне 
спрямування. Висміюючи звірів — царів, міністрів, губер-
наторів, суддів, вони дуже дотепно, в алегоричній формі, 
викривають реальних гнобителів трудящих мас» 126.

В. Давидюк, досліджуючи сюжети західнополіських 
байок, зазначає: «Та в українців існують і байки. В народ-
ному побутуванні це прозові сюжети також із зооморф-
ними персонажами, але алегоричного змісту»127. 

Досліджуючи сюжети та мотиви волинських та полісь-
ких казок про тварин, не можливо оминути ще однієї гру-
пи казок цього виду – мисливської кумулятивної казки. 
В. Давидюк, досліджуючи особливості українських куму-
лятивних казок про тварин, зазначає: «Точне відображен-
ня багатьох деталей мисливського побуту, окремі з яких 
сьогодні вже майже забуті, та звичок тварин у цих казках 
переконує в тому, що їхніми творцями мусили б бути чо-
ловіки, котрі брали участь у ловах»128. Основною ознакою 
кумулятивної казки є надокучливе нагромадження подій, 
примітивних персонажів. Такі сюжети науковці назива-
ють ще казками-присиплянкам («Звірі в ямі», «Рукавич-
ка», «Солом’яний бичок» та ін.)129. Говорячи про такі каз-
ки, В. Давидюк відносить подібні казкові сюжети до того 
періоду розвитку суспільства, коли «…людина ще не ді-
йшла до поділу предметів навколишнього світу на живі й 
неживі. Тож маємо ще один доказ давності подібних сюже-
тів. Відтак до цього періоду слід відносити й походження 
прийому кумуляції»130. Прикладом такого кумулятивного 
(нагромаджувального) сюжету може бути казка, записа-
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на у селі Гранівка Радивилівського району Рівненської об-
ласті «Жолудник, Личко, Жаба, Риба та Рак»: «Жив собі 
Дід та Баба. Послала Баба Діда на заробітки. Спекла йому 
коржик. Дід положив за пазуху та й пішов. Іде та й іде він 
собі, коли лежить Жолудник та й пита діда:

– Де ти йдеш?
– На заробітки.
– Візьми мене.
– Та йди.
Той кинув його у пазуху. Пішов дальше. На зустріч 

йому Рак, той питає діда:
– Куди ти йдеш?
– На заробітки.
– Візьми мене.
– Та як же я візьму, як ти щипаєшся?
– Та я буду сам повзти.
Ішов-ішов, назустріч йому Жаба йде:
– Діду, Діду, куди ти йдеш?
– На заробітки.
– Візьми й мене.
– Ходімо.
Пішли вони. Ідуть та ідуть, назустріч Вутка. Ну й піш-

ли.
Тоді ідуть, Дід несе Довбню. Ідуть та й бачать, лежить 

Личко та й питає:
– Діду, Діду, де ти йдеш?
– На заробітки.
– Візьми й мене.
– Ходімо.
От вони ідуть та й ідуть, попереду Дід іде і довбню несе 

і Жолудник у пазусі, а за ним повзе Рак, і Жаба повзе, і 
Вутичка йде і Личко повзе.

Ідуть та й ідуть, от у лісі земляночка. Увійшли у ту зем-
ляночку. Вутчину дід посадив у сінях на переводину, а 
Жолудника кинув у піч, а Рака і Жабу у похапку укинув, а 
Довбню і Личко серед хати, а сам поліз на піч.

Уходе Ведмідь у земляночку, затопив у печі, підсунув 
похапочку і сів. У печі горить, як розпікся жолудь та як 
лопнув, та ведмедя в лоб, а ведмідь як схвативсь та по 
хаті, та заплутався в Личко та й упав. А Дід як схватився 
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з печі та за ту Довбню, та Ведмедя убив, а Вуточка: «Так! 
Так! Так!». А Дід із Ведмедя шкуру зняв та Бабі шубу по-
шив, та приніс на гостинець»131 (с. Гранівка Радивилів-
ського району Рівненської області). В. Давидюк, аналізу-
ючи олин із різновидів сюжету цієї казки, говорить про 
нього як про найпервиннішу та найпримітивнішу фор-
му зародження казкового сюжету: «Первісн ий анімізм, 
присутній у казці про довгому дика, внаслідок застосу-
вання якого повноцінними персонажами мисливського 
промислу виступають усі засоби лову – півник, кий очок, 
личко, жолудник, мішок, кізячок – свідчать про належ-
ність цих сюжетів до того періоду, коли людина  ще не 
дійшла до поділу предметів навколишнього світу на живі 
й неживі»132.

Як бачимо, казки про тварин Західного полісся та за-
хідної частини Волині досить різноманітні за змістом 
та спрямуванням, відзначаються багатством художньої 
форми й стилю. Розвиваючись у різні історичні періоди, у 
певних культурних умовах, вони зазнавали на собі впли-
ву різних чинників, активно взаємодіяли в казками інших 
регіонів. 

3.5. Давні традиції, звичаї, повір’я, світогляд  
населення Західного Полісся та західної частини 
Волині у героїко-фантастичних (чарівних) казках 
як у одному з найбільших масивів казкового епосу  

Один з найбільших пластів українських народних 
казок Західного Полісся та західної частини Волині ста-
новлять чарівні (героїчні) казки. В українській фоль-
клористиці їх називають фантастичними. Українські та 
зарубіжні фольклористи, беручи за основу дослідження 
Дж. Фрезера, висловлюють припущення, що казки цього 
виду пов’язані з давніми віруваннями, повір’ями, ритуа-
лами, міфами. Дослідники чарівних казок стверджують, 
що у фантастичних казках збереглися давні форми мис-
лення, трактування дійсності, магічні герої. На похо-
дження чарівної казки з міфу вказував й В. Гнатюк: «Коли 
в 19 ст. учені звернули увагу на казки, зараз винирнуло 
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питання, звідки вони взялися і як пояснити велику по-
дібність поодиноких казок у різних народів. Зразу ува-
жали їх за винахід середньовічних трубадурів та арабів. 
Потім висловлювали погляд, що міфологія одної епохи 
переміняється в поезію дальшої епохи, а поезія в казки 
ще дальшої. Тому казки належить уважати за наймолод-
шу форму міфів...»133. Спираючись на дослідження братів 
Ґрімм, М. Міллера та теорію Бенфея, В. Гнатюк вважав, 
що українські казки «належить уважати за останки тих 
давніх арійських міфів»134.

Намагаючись пояснити та дослідити основні  мотиви 
фантастичних казок, дослідник зазначав: «У казці правда 
не є зовнішнього змісту; в ній правда внутрішня, ідеаль-
на, як відблиск релігійної ідеї, що перейшла від первісного 
міфу. Через те в ній фантазія вільніша... Отже казка є ніщо 
інше, як старовинні міфи, що витворились і перейшли на 
землю ще за часів індоєвропейських. Міфічне зерно зо-
сталось цілим як головний мотив, як сенс казки. Казка 
має космополітичне значення. Критерієм дослідження 
казки є порівняльна міфологія; метода дослідження мі-
фології казок – порівняльна»135.

Серед чарівних казок окремим пластом  виділяються  
зразки, які українські та зарубіжні фольклористи  визна-
чають терміном «героїчні казки». Героїчними називають 
їх у зв’язку з наявністю у центрі сюжету  образу героя-
богатиря, лицаря, навколо  подвигів якого й розгортають-
ся сюжетні лінії. Героїчність – обов´язкова умова оповіді  
казок цього виду, оскільки, як стверджує переважна біль-
шість українськиї фольклористів, вони виникли та роз-
винулись у докняжу добу української історії.

Деякі із сюжетів героїко-чарівних казок мають істо-
ричне коріння. Такі герої, як Кирло Кожум’яка, мають  
прототипів. У казках цього типу зустрічаються описи чи 
згадки про  історичне минуле  (напади турків, татар). Та-
ких казок на території Західного Полісся та західної час-
тини Волині чимало. Ось уривок із однієї з них: «Давно 
гето було. Ше коле по нашій Україне татаре ходиле да й 
людей в ясир ловеле. А люде тоді ховалися то по лісах, то 
по ярах, то й по балках, та й строїле там села.

Одне такє сило в густому лісе стоєло, і в тому силове 
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чоловік був рібаком, та такєй тямущій – тількє на воду 
гляне, вже все знає.

І єк скаже, так і справдиться. Дивувалися люде, мірку-
вале: чого то так в свому ділове понімав він все. 

Никому так реба ни ловелась, як йому. Де тількє сачка 
закєне – так повного і ветягне. Тількє девну вдачу мав: ни 
любев на одному місциве  рибачіте, все по якєхось іначіх 
річках та озерах їздив.

І почув він раз, шо є десь закляте озиро: колесь там 
сило стоєло та под воду пошло. Скрете воно в лісах і не 
всякій його найде, а єк хтось побачіть, то того самого 
року і вмре.

Інтірєсно йому стало знайте те озеро і пірівіріте, чі 
правду люде кажуть. Став він по лісах ходете. Ціле літо 
ходев і рібальство закєнув, а ничого не знайшов. І над-
ебав в одному місциве тирновий гай, такєй густий, шо й 
сокірою ни можна стежку прорубати, а вілекій такєй, шо 
й конця краю ни ведно.

От він і подумав, чі ни в гетому гайове теє озиро? Ві-
рнувся додому, взяв добру сокіру і на теждинь харчів та й 
пошов до гаю. Став теї дєбрі рубате, стежку прочестюва-
те. Шо за день верубаїться, пройде трохє далі, за нич знов 
за їм хащі заростають, та він на те ни звіртає увагє, кожін 
день далі в гай врубуїться».

Інші казки з теренів Волині й Полісся позбавлені кон-
кретного історичного підґрунтя. Усе зображуване опису-
ється поза часом і простором, деколи, як сучасне, що від-
бувається десь далеко («колсь-колись», «давно те було»). 
Головною ознакою фантастичних казок Західного Полісся 
та західної частини Волині є незвичайність описуваного, 
надприродність, таємничість, чудесність подій, динаміч-
ність їх розгортання. Основними мотивами є мотиви по-
дорожі, дороги героя чи героїні, труднощів та випробу-
вань, що випадають на нелегкому шляху, героїчних вчин-
ків, подвигів.

Головним принципом казок цього типу є швидкість і 
динаміка. Сюжет розгортається навколо подорожі у часі  
персонажа. Час і простір змінюються. Категорії часу та 
простору функціонують за певними законами. Час як та-
кий відсутній. Перебіг подій переноситься з реального 
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світу в потусторонній, паралельний вимір: «Жили-були 
дід та баба. Вони не мали дітей. Одного разу, у неділю, си-
діли вони на березі річки і побачили, що по воді пливе ве-
лике гарне яблуко. Воно прибилося до берега. Взяла баба 
яблуко і принесла до хати. Коли ж захотіла поділити но-
жем яблуко на дві частини, із нього вискочив маленький 
хлопчик. Дід з бабою дуже зраділи і назвали його Хлоп-
чик-Яблучко.

Ріс Хлопчик-Яблучко, як на дріжджах. Щодня з’їдав 
велику миску каші та скибку хліба. 

Дуже швидко хлопчик виріс і пішов підкоряти острів 
Чудовиськ, щоб забрати у Чудовиська всі його скарби і 
віддати бідним. Вирушив у далекий путь. Дорогою йому 
зустрілися Ворона, Кішка і Собака. Усі вони поставали 
вірними слугами Хлопчика-Яблучка. Довго ішли вони, 
аж поки не побачили  велику браму і воїнів-охоронців. 
Ворон злетів у повітря і видзьобав охоронцям очі, Кіш-
ка перестрибнула через браму і відсунула засув, а Собака 
почав кусати воїнів за ноги. 

Зайшли вони до замку, загрузили скарбами повен ві-
зок. Слуги Хлопчика-Яблучка притягли віз у село і роз-
дали всі скарби бідним. «А таки наш Хлопчик-Яблучко 
найсміливіший від усіх», – раділи дід із бабою і плескали 
в долоні»136 (м. Устилуг Володимир-Волинського району 
Волинської області).

Як бачимо, простір у чарівних казках Волині й Поліс-
ся змінний. Він поділяється на світ «своїх» і «чужих», по-
стійно змінюються місця, краєвиди, персонажі можуть  
бути «тут» і «там» одночасно. Потусторонній світ пере-
буває під землею, у воді, на небі, біля старезного високого 
дуба, невідомого озера, замуленого болота. У поліських та 
волинських казках до нього можна потрапити, випадково 
забрівши у гущавину лісу, побачивши у воді білу лілею,  
потрапивши в озерне чи річкове «вікно», перечепивись 
через гілля, враз опинитись у іншому вимірі. «Інше» жит-
тя має свої, особливі закони та традиції. Нерідко вони пе-
регукуються з давніми звичаями та обрядами волинян та 
поліщуків. Межею між реальним та паралельним світами 
у казках Волині й Поліссят є ліс, річка, озеро,  колодязь, 
міст, вогонь, дерево чи інша рослина, яма, болото, багно, 
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копанка, перейшовши через які, персонаж опиняється у 
паралельній реальності. Цей перехід можливий лише в 
певний час. У цьому героєві можуть допомагати інші пер-
сонажі – люди, тварини, птахи, плазуни, комахи, чарівні 
речі, предмети побуту. Чуже середовище завжди  нала-
штоване вороже до  персонажа. Герой завжди стикається 
із небезпеками та випробуваннями, що вимагають сили 
фізичної та духовної, пройшовши які, одержує нагоро-
ду. В.Давидюк, описуючи українські героїко-фантастичні 
казки, називає їх ініціальними. Дослідник зазначає: «На 
межі між своєю і чужою землею, позбавлений будь-яких 
засобів існування, він мусить якось виживати, тому ці-
литься в першого-ліпшого звіра, який йому трапляється:
орла, вовка. Часом ловить рибу. Тобто виявляє себе як 
мисливець та рибалка. Кожна жива істота, на життя якої 
він посягнув, просить пощади, обіцяючи стати в пригоді 
в потрібний момент»137. Ось зразок типової ініціальної ге-
роїко-фантастичної казки, записанй у селі Рудка Волин-
ської області: «Жив-був лісник. У нього було три сини. 
Ослаб лісник і чує, що скоро помре. Покликав синів і го-
ворить:

– Я все життя був лісником, я сходив увесь ліс. У лісі є 
місце, де я ніколи не був. І вмер старий. 

Стали сини лісниками. По усьому лісі ходили, а в те по-
гане місце не заходили. Та одного разу вирішили знайти. 
Найменший брат говорить: «Давайте візьмемо клубок 
ниток, щоб не заблудитися». Та й пішли вони. Розмоту-
вали клубок, щоб не заблукати. А звірі ходили і порвали 
нитку.

Ходили-ходили та й повернулись сини на те саме місце 
– до великого дуба. Змучились і вирішили заночувати під 
дубом. Два брати лягли, а старший залишився на варті. 

Дійшло до дванадцятої години ночі, повіяв страшний 
вітер. Аж дуб гувся. Подивився старший брат – летить 
поверх лісу змій. І крикнув старший брат: «Хто ти? Стань, 
а то стріляти буду!» Змій злякався і просить: «Пропусти 
мене, я дам тобі таку річ! Скільки житимеш – користь 
буде». І кинув йому шапку-невидимку. 

Встали зранку, а старший брат їм нічого не говорить. 
Так ходили вони другий день до вечора і все виходили до 
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того дуба. І знову полягали спати. На варті залишився се-
редній брат. О дванадцятій годині взялась буря, що лама-
лися дуби. Дивиться – летить змій: 

– Стій! Стріляти буду!
– Не стріляй, я дам тобі таку річ, що скільки житимеш, 

то будеш мене споминати. Дам тобі сопілку. Подуєш – ви-
йде армія. 

Кинув змій сопілку і полетів. Рано встали хлопці, а 
брат нічого й не каже. І почали вони ходити по лісі, а на 
вечір вийшли до того дуба. Та й лягли під ним спати, а за 
вартового став найменший брат. Опівночі знялася буря, 
гнуться дуби. Подивився брат – летить змій.

– Стій! Стріляти буду! – крикнув брат.
– Пусти мене, то дам гаманець, який ніколи не буде по-

рожнім.
А менший брат говорить: 
– Це не все. Як вийти з цього лісу?
– Бери сокиру і теши дуба з цього боку. Як встанете 

рано, то йдіть у той бік, з якого буде затесано дуба.
Рано встали хлопці, а найменший брат говорить: «Ну, 

давайте будем виходити з цього лісу». Не довго вони 
йшли і вийшли з того лісу. Побачили знову поляну. Мен-
ший брат каже: 

– «Давайте сядемо на цій поляні і трохи спочинемо». 
Посідали вони і менший питає: 

– «Хлопці, що ви робили ночами як були на варті?»
Старший говорить:
– «Я маю шапку-невидимку». 
Середній каже: 
– «У мене є така сопілка, що як подую в неї, то скільки 

хочеш армії вийде».
А менший витягнув гаманець з грішми. Випорожнив 

його, а він знову повний.
Вчув менший брат, що в царя є дочка, і та дочка день і 

ніч грає в карти. Взяв він гаманець і йде до неї. І взяв з со-
бою шапку-невидимку. Та й пішов до дівчини в кімнату. 
Аж тоді побачила його дівчина, як зняв шапку:

– Як ти зайшов сюди? У мене є варта.
– А я маю шапку-невидимку.
– Як таке діло, то давай грати в карти.
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Грали вони цілий день і ніч, а він кладе й кладе гроші.
Вона питає: «Звідки у тебе стільки грошей?»
– А мій гаманець такий, що я беру й беру із нього гро-

ші. 
Дівчина: «Будем обідати». Принесла вона різних вин, 

напоїла хлопця і він заснув. А вона забрала гаманець і 
сказала варті викинути його на дорогу.

Приходить додому і розказує братам, що сталося.
– Я загубив шапку-невидимку, гаманець з грошима, 

але я візьму сопілку і оголошу війну цареві. 
Узяв хлопець сопілку, подув у неї – набралося стіль-

ки війська, що й краю не видно. Цар хотів утікати, надів 
шапку-невидимку, але замість того, щоб стати невиди-
мим, помітив, що на голові у нього виросли роги. От чому 
цар рогатий»138  (С. Рудка Волинської області).

Як бачимо, для казок цього типу характерна наявність 
чудо-помічника (людини, тварини чи предмета) та дару-
вальника (того, хто дарує героєві чарівний предмет). В. 
Давидюк говорить про це так: «У деяких сюжетах герой 
отримує і чарівний предмет, який стає йому в нагоді. Або 
три волосини із гриви коня, або перо жар-птиці, яке вка-
зує героєві шлях до тридев’ятого царства, або ж чарівний 
клубок, який котиться з гори в долину, показуючи шлях 
на край світу»139. Не є винятками і казки Західного По-
лісся та західної частини Волині. Тотемні вірування у сю-
жетотворенні поліських та волинських чарівних казках 
виявилися у їх зв’язку з культами дерев, тварин, птахів. 
Вони є основними у конструюванні казкового сюжету 
і прослідковуються на рівні мотивів, образів. Дерева та 
рослини в казках Волині та Полісся наділені людськими 
рисами: вони можуть говорити, нахиляти гілля з яблука-
ми до того, до кого прихильне і не давати зірвати фруктів 
тому, кого не знає й остерігається його, думати, керува-
ти людськими долями, знищувати й рятувати. Дерева у 
сюжетах українських народних кахок здавна наділялись 
чарівними властивостями: родили цілющі плоди; від ягід 
з вишні виростали роги; виготовлені з особливого дерева 
сокира, сопілка, колиска чи інший предмет ставали чарів-
ними; зруб дерева перетворювався на Івасика-Телесика. 
Як бачимо, у казці, записаній у с.Рудка, біля чарівного 
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дуба відбуваються усі інші події, виникають чарівні пред-
мети-помічники, розгортається подальший сюжет. Ча-
рівний дуб ніби й не бере безпосередньої участі у житті 
персонажів, але наділений найвищим рівнем свідомості, 
керує їхніми думками, діями, контролює волю персона-
жів, стає володарем їхніх доль, з-під його влади тяжко 
звільнитись.

Як бачимо із сюжетів західнополіських та західново-
линських фантастичних казок, у чарівних та фантастич-
них казках наявна велика кількість персонажів для зв´язку 
подій – скаржники, наклепники, зрадники. Л. Дунаєвська 
подає трикатегорійну систему казкових персонажів, поді-
ляючи їх на злотворців, добротворців, знедолених140.

У чарівних казках Західного Полісся та західної час-
тини Волині досить часто функції героя, який вирушає 
у далеку, сповнену випробувань подорож, виконує геро-
їня, або ж дівчина-чарівниця. В. Давидюк, досліджуючи 
українські фантастичні казки, вказує на те, що «У деяких 
казкових сюжетах з мотивом ініціації випробуванню під-
дається не юнак, а дівчина»141: «В одному селі жила ді-
вчинка Оксанка, щира, лагідна, турботлива дівчина. Але, 
на жаль, крім мачухи, у неї нікого не було. Зла мачуха 
була страшніша за Бабу Ягу, тому Оксанка її боялась. Був 
у Оксанки друг, пастушок Іванко. Підтримував він її, ді-
лився чим міг, бо дружили, скільки знали один одного.
Десь дізналась зла мачуха, що в густому лісі є цілюща вода 
в джерелі, що омолоджувати може та вода. Й послала ма-
чуха Оксанку: “Ось глечик, йди! Не вертайся без цілющої 
води!” Оксанка покірно пішла.

Вранці Іванко чекав Оксанку, щоб та на пасовище при-
йшла, гукав, сів та зробив собі сопілочку з верби. А сопі-
лочка виявилась чарівною, коли заграв Іванко на ній, та 
почув: “Оксанки тут не чекай, вже не прийде дівча сюди. 
Не барися, йди шукай. Бо чекає того наруга і проклят-
тя на всі роки, хто самотнім покине друга, не простягне 
йому руки”. Й пішов Іванко шукати Оксанку.

А Оксанка бродить у хащах, де дерева переплелись, як 
стіна. Хто у хащі такі попаде, то дороги звідусіль не знахо-
дить, навіки залишаються там бродить разом з мавками, 
або ж звірі хижі загризуть. Страшно Оксанці, але мусить 
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іти, бо ж мачуха вдома жде з цілющою водою. Довго йшла 
дівчина і нарешті дійшла.

На галявині, в віночку з квітів, джерело знайшла. На-
хилилась, щоб води набрати, – і враз з’явився вогненні 
змій і загарчав: “Обікрасти мене хочеш? За зухвальство 
своє відтепер ти будеш служити мені вічно”. Схватив змій 
Оксанку, піднявся в небо та й зник.

Тим часом йде Іванко через пагорби, шукає Оксанку. 
Довго бродив, зажимаючи меч і лук. І вийшов на ту саму 
поляну, де Оксанка хотіла набрати живої води.

“Не чіпай, то моя вода!” – з’явившись викрикнув змій. 
“Миритися чи битися ти прийшов?” З лука випустив хло-
пець стрілу, цілився змію в груди та змій відмахнувся. 
“Захищайся!” – крикнув Іванко та замахнувся мечем на 
змія. “Я коритися нікому не звик, бо окрім сили в мене є 
ще чари” – гукнув змій. Та Іванко не відступився та здо-
лав змія.

“Пощади мене, битву облиш, – заблагав змій – взамін 
дам найгарнішу рабиню Оксанку! З підземелля звільню її 
сам й сюди приведу, на поляну!”

“Ні, зміюко, пощади не жди! Сам врятую Оксанку з 
неволі. І цілющої диво води зможе кожен напитися вдо-
сталь”. Вбив Іванко змія, й з підземного царства забрав 
Оксанку.

Набрали цілющої води та й повертаються додому. По 
дорозі всім давали напитися цілющої води. Й до мачухи 
дійшли, та не допомогла їй цілюща вода, бо дуже зла вона 
була та заздрісна. Роздали вони цілющу воду всім кому 
вона була потрібна»142.

Аналізуючи сюжети цього типу, акцентуючи увагу на 
боротьбі героя з потусторонніми силами на «чужій», не 
своїй землі, В. Давидюк вказує на те, що «На чужій землі 
допомогти ініціантові може лише наречена, якщо на те її 
воля. Їй відомі секрети цих завдань. Іноді вона вдається і 
до чарівних засобів…»143.

Дівчина-мандрівниця також рідко буває сама. Прохо-
дячи певне коло випробувань, вона зустрічає помічника, 
який допомагає йти далі, ділити навпіл складну життєву 
дорогу. Ось сюжет казки «Чарівниця»: «Колись дуже дав-
но в лісових хащах, далеко від села жила бідна дівчина зі 
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своїм дідусем. Вони збирали трави та зілля і варили з них 
усякі напої. Люди обходили лісових жителів і поміж себе 
називали їх чаклунами. Якось у тому лісі заблудився хло-
пець. Довго шукав стежку додому та все марно. Минула 
година, друга, і раптом мандрівник опинився на галявині, 
де стояла дідова онука. На якусь мить замилувався її кра-
сою, а коли опам’ятався, то довго не міг збагнути: перед 
ним розступилися хащі і вдалині забіліли хатки. Збенте-
жений цією подією, хлопець поспішив звичайною доро-
гою додому. 

Тільки ступив крок, як з гущавини на нього вискочив 
ведмідь. Довго боровся хлопець, але переміг звіра. Жи-
вим лишився та й того. 

Минув день, другий, а рани не гояться. І як тільки не 
пробували – нічого не допомогло. От і просить тоді хло-
пець, щоб привели ту загадкову дівчину, яку бачив він у 
лісі. Адже люди кажуть, що вона уміє варити такі ліки, що 
можуть його урятувати. Так і сталося. Дуже швидко рани 
на тілі загоїлися. А він і не радий, бо прийдеться проща-
тися зі своєю рятівницею. І як розлучатися, коли вже так 
звикли одне до одного? Але дівчина одразу зрозуміла, 
звідки той сум в очах коханого, і пообіцяла повернутися.

Та от лихо! Красуню побачив князь, який жив у висо-
чезному кам’яному замку. Сподобалася вона йому, і ви-
рішив вельможа забрати дівчину до себе. Наказав слугам 
щодня приносити їй подарунки із золота і каміння доро-
гоцінного. Але як не старався, усе марно. Не приймала 
полісянка його дарів. Одного дня довідався він, що про 
іншого мріє дівчина, і наказав своїм стражам схопити за-
коханих та ув’язнити. Коли ж і неволя їх не зламала. Зага-
дав страти, але не простої. Він звелів прикувати молодих 
до скелі великими ланцюгами, щоб смерть їхня від мук 
була повільною.

Настав ранок. Приречених привели до урвища, вони 
взялися за руки і раптом… Стрибнули разом у прірву. 
Але не розбилися об камені, а перетворилися на соколів 
і полетіли»144 (с. Боремель  Демидівського району Рівнен-
ської області).

В українській фольклористиці поширені сюжети  ка-
зок про дівчину-тварину чи пташку («Царівна-жаба», 
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«Біла льошка», «Дівчина-пташка», «Про жінку, що уткою 
зробилась», «Кривенька качечка» та ін.); та про хлопця-
тварину («Жених жаба», «Про дивовижного чоловіка-
гору», «Про вужа-царевича та вірну жону»). Герої таких 
казок – тварини, наділені властивостями перевтілювати-
ся у людей. Такі сюжети   зустрічаються і у казках  Захід-
ного Полісся та західної частини Волині: «І опінелись ме 
на днове озира і стале ребаме. Тількє раз на теждень, у 
ниділю, стаєм ме знов людьме. Худобу віганяємо пастеся, 
по господарству пораїмося. А в пониділок знову ребами 
стаємо.

А був той старей водяником і жев колесь у тий річце, 
шо ме замусоріле і  знещіле. Отакєй нашій гріх.

Пусте ж мою дитену, рібалко, бо я тобі все  сказала!
Піріхрістевся рібак, кєнув ребку в озиро, забрав свій 

сачок і лодку та й подався додому. І того ж року помер».145 
(с. Лобна Любешівського району волинської області).

Винятковість героїнь таких сюжетів виправдовується  
їх надприродними здібностями: ставати то людиною, то 
твариною, ходити по землі, воді, літати у повітрі, а й за-
мкненим способом життя. У загальносвітовій фольклор-
ній традиції такі героїні часто посаджені у темницю чи 
високу башту, палац на скелі чи острові посеред моря, 
що, як вказує Дж. Фрезер, є ознакою царської спадкоєми-
ці, яка утримувалась в ув´язненні з метою опіки та охоро-
ни146. У казках, записаних у Західному Поліссі та західній 
частині Волині такі героїні мешкають у болотах, річках, 
озерах, лісах (Царівна-Рибка).

Чарівні казки Волині та Полісся  переповнені образами 
незвичайних тварин, птахів, риб, комах. Вони також ви-
ступають захисниками та чарівними помічниками персо-
нажів-людей, яким відомі таємниці всесвіту. Такі персо-
нажі розуміють мову звірів та птахів, уміють поводитися 
з лісовими, морськими чи повітряними істотами.

В українській фольклористиці збереглися уявлення  
про «родинні» зв’язки людини з ведмедем, що було ха-
рактерним для давніх тотемістичних уявлень. Існує ряд 
фантастичних казок, у яких йдеться про викрадення вед-
медем жінки та співжиття з нею, про народження у жінки 
(від ведмедя) сина, котрий володіє великою (мовби успад-
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кованою від батька-ведмедя) силою147. Подібний сюжет 
наявний і у західнополіській казковій традиції. Але тут 
головним персонажем виступає не ведмідь, а вуж (Бать-
ко-Вуж). 

Мотив про чоловіка-вужа або хлопця-вужа неодино-
кий у фольклорі Західного Полісся та західної частини 
Волині. Як правило, вуж викрадає молоду дівчину і за-
лишає її собі за дружину. Це давній мотив, у якому за-
фіксовано обряд одруження дівчини з представником 
природи, духом води. Досить цікавою й своєрідною є 
інтерпретація казки “Вужева наречена”. На Волині й По-
ліссі ця казка називається “Батько-Вуж”. Досліджуючи 
загальноукраїнську фольклорну версію казки, В.Ф. Дави-
дюк говорить про те, що текст казки “містить у собі нитку 
логічних невідповідностей, які викликають часом подив 
і наштовхують на думку про нееквівалентність вимірів 
на тому й на цьому світі. Скажімо, через рік після заміж-
жя вужева дружина поривається відвідати матір, при 
цьому бідкається, що, може,  її вже живої нема. Через рік 
спільного з чоловіком-вужем життя вона веде за собою 
до матері двох різновікових дітей, обоє з яких вже добре 
розмовляють, а тому багато чого розповідають бабі і про 
своє життя, і про свого батька”34. 

У сюжеті казки про вужа, записаному у селі Серехови-
чі Старовижівського району Волинської області, вужева 
дружина іде відвідувати батьків не чарез рік, а тоді, коли 
діти уже трохи підросли. Та все ж кульмінація залишаєть-
ся типовою. Після смерті батька-вужа “дочка перетворює 
дітей у соловейка й гадину, сама ж стає зозулею”35. 

Ось приклад поширеного на території Західного Поліс-
ся сюжету казки «Батько-Вуж»: «Був собі дід і баба. Була 
у них дочка Маруся. Одного разу пішли вони жито жати. 
Жали до вечора і ще трохи залишилося жита. Маруся 
каже: “Ідіть ви додому, а я скоренько дожну і вас дожену”. 
Дожала Маруся жито і стала бігти додому. Несподівано 
вона впала у якусь яму. Коли вона впала на дно, то поба-
чила якийсь луг дуже гарний. Там росли дерева і паслися 
корови. Маруся побачила стежку і пішла нею. Дойшла до 
якоїсь хати. Зайшла в хату, а там нікого немає. Кликала 
– кликала, але ніхто не відкликнувсь. Вона захотіла їсти 
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– і зразу відкрилася якась кімната, в якій стоїть стіл, а на 
ньому всякі наїдки. Повечеряла вона і думає: “Вже мені 
хочеться спати”. Відкрилася кімната, а там ліжко. Маруся 
лягла і заснула. На другий день встала і нікого немає, але 
все, що вона захоче є. Там вона залишилася жити. 

Вона стала кликати, аж хтось відізвавсь, але не пока-
зався. Вона стала питати: “Хто за мною так піклується, 
я хочу побачити”. Хтось говорить: “Я не покажусь, бо ти 
злякаєшся”. “Ні, не злякаюсь, покажися”. “Я Вужака, не 
покажуся”. Стала просити дуже довго. Вужака висунув 
голову і сховався. Так пройшло дуже довго, а Вужака по-
казує тільки голову. Пізніше став виходити майже весь. 
Пізніше і зовсім виліз. Маруся вже не боялася. Стали 
вони вдвох жити. Вужака дуже жалів Марусю. Народи-
лося у них двоє діток – хлопчик і дівчинка. Коли діти під-
росли, Маруся стала просити Вужаку, щоб він відпустив 
її з дітьми до її батьків. Вужака дуже боявся їх пускати, бо 
як скажуть діти, що в них батько Вужака, буде біда. Мару-
ся сказала, що діти не скажуть. Вужака вивів їх до якоїсь 
нори, і вони вийшли на стежку, по якій зайшли до своїх 
діда і баби. Старі дуже зраділи і стали все розпитувати.

Маруся з дітьми хвалиться, що дуже добре живуть, що 
в них дуже добрий і красивий батько. А баба все допиту-
ється в дітей... Питає хлопчика, який у них батько. Хлоп-
чик каже, що батько добрий і хороший. Баба вже обіцяла 
гостинці, але діти не признаються. Баба стала питать ді-
вчинку, обіцяючи гостинці. Дівчинка і сказала, що батько 
у них Вужака. Почастювали дочка з внуками і стали до-
дому збиратись. Баба каже, щоб вони ще переночували. 
Полягали вони спати, а дід з бабою пішли бити Вужаку, 
бо дівчинка розказала, де він їх буде стрічати. Прийшли 
дід з бабою до нори і стали кликати. Прийшов Вужака. 
Дід з бабою його зарубали і прийшли додому. Зранку до-
чка з внуками пішли додому. Дойшли до нори, а там вже 
Вужака лежить зарубаний.

Маруся догадалася, що то дочка сказала. Маруся каже 
дочці: “Якщо ти така зрадниця, розказала, хто в нас бать-
ко, то лети зозулею. Щоб ти ніколи свого кубельця не 
мала, а в чужі свої яйця не клала”.

А синові каже: “А ти, Іванку, лети соловейком, весь вік 
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співай, людей розважай. А я полечу горлицею. Буду весь 
вік воркотати-плакати. Знялись три пташки і полетіли».148 

(с. Сереховичі Старовижівського району Волинської об-
ласті).

Надзвичайна сила дівчини-героїні, яка потрапила в 
потойбічний світ і стала дружиною міфічного персонажа  
полягає в тому, що вона вільно і без перешкод спілкуєть-
ся з навколишньою природою: розмовляє з мешканцями 
лісу, повітря, підземного царства, води. Непростими є ді-
вчата-персонажі, які живуть у лісі в домах вужів, зміїв, 
вовків. В. Балушок висловлює припущення, що «дівчата, 
які жили в будинках «вовчих» союзів, вважалися жриця-
ми жіночої богині... що в багатьох народів була особлива 
«діва-войовниця»149.

У казках цього типу наявний іще один мотив – пору-
шення табу, заборони виходити з дому, розповідати бать-
кам, дітям… Порушення табу у казках західнополісько-
го регіону завжди призводить до негативних наслідків. 
Якщо головна героїня нехтує забороною виходити за 
межі хати, лісу, озера, підземного світу. її чекають нещас-
тя. У головного героя виникають проблеми, коли він не-
хтує проханнями не спати, не дивитись, не повертатися 
назад, не торкатись чи  не брати якогось предмета.

У волинських та поліських казках про вужів, гадюк, 
риб, жаб та рибок помітно прослідковуються риси культу 
води: озера, річки, озерця, болота, багна чи болітця. Цьо-
му сприяло природне середовище регіонів. Адже лише 
водойми  можуть бути домівками для чудо-істот. У чарів-
них казках карпатського регіону поширені елементи куль-
ту гір, помітна наявність мідних, срібнх, золотих, скляних 
чи кришталевих гір, що розмежовують паралельні світи 
один від одного. 

У чарівних, фантастичних, героїко-фантастичних каз-
ках Західного Полісся та західної частини Волині наяв-
не  поєднання різних фольклорних  жанрів та піджанрів, 
змішування жанрів, піджанрів, масивів та пластів усної 
народної творчості. Поєднавши елементи давніх та сучас-
них фольклорних різновидів, чарівні казки Волині й По-
лісся зберегли зразки колишніх звичаїв, обрядів, уявлень 
і традицій наших предків, поліщуків та волинян.
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3.6. Своєрідність і засоби відтворення культури 
та побуту населення Західного Полісся та західної 
частини Волині у соціально-побутових казках 

Соціально-побутові казки виникли значно пізніше у 
порівнянні з чарівними казками та казками про тварин. 
Це обумовлено культурнми, історичними, побутовими, 
соціальними чинниками.

Виникнення соціально-побутових казок пов’язане з 
певним ступенем розвитку суспільства і людської свідо-
мості. Відносно пізніше походження побутових казок зу-
мовило появу нетипових сюжетних ознак, але спільними 
для побутових, чарівних казок та казок про тварин є  про-
блеми боротьби добра зі злом, правди з кривдою, спра-
ведливості з підлістю й підступністю. У соціально-побу-
тових казках відтворюється історична правда, реальність 
змальовується з допомогою художніх засобів. У казко-
вому світі зникає межа між можливим і неможливим. За  
подіями й ситуаціями соціально-побутових казок легко 
вгадується реальність повсякденного  життя волинянина 
чи поліщука.

Тематично побутові казки Волині та Полісся багаті. 
Розподіл на сімейно-побутові та соціально-побутові каз-
ки умовний, оскільки в кожній побутовій казці наявне 
соціальне начало. Характер розв’язання конфлікту в со-
ціально-нобутових казках типовий. Перемога персонажів 
у них  завжди досягається самотужки, а деколи є резуль-
татом допомоги чудодійної сили ззовні.

У побутових казках Західного Полісся та західної час-
тини Волині персонажі, простір і час конкретизовані, по-
дії прив’язані до реального життя, сюжет розгортається 
у певний час, у певному визначеному місці. У побутових 
казках спеціально підкреслюється буденність зображува-
ного: «У великого пана була дуже гарна дочка. Та була така 
лінива, що і слово мовити лінилася. Слуги її мили, чеса-
ли, годували, зодягали та й цілий день гойдали на гой-
далці. Підросла вона, та й настала пора виходити заміж. 
Пан впав у велику журу (журбу), що робити з дочкою: 
пішла за неї погана слава по всій окрузі»150. Або ж: «Був 
собі  Іванко та такий дурний, що нічого не мав та нічого 
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в нього не було. А в сусідньому селі жила гарна та багата 
Марійка, яка дуже подобався Іванкові. Багата дівчина всі-
ляко намагалась допомагати молодому парубкові»151. 

Розумний герой – селянин, простий хлопець або про-
ста поліська дівчина, дочка селянина, багата чи бідна, 
– традиційні персонажі побутових та новелістичних ка-
зок, записаних у регіоні. У переважній більшості казок ро-
зумну героїню наділено кмітливістю, розумом, мудрістю. 
Казковий образ героїні, що завжди перемагає своїх супер-
ників, типовий персонаж не лише для фольклору Волині 
та Полісся, а й для усієї загальноукраїнської казкової опо-
відальної традиції . Розум і хитрість стають у казці єдиною 
зброєю, до якої може звернутися розумний персонаж, 
щоб захистити себе в сутичках з кривдником.  Хитрість та 
розум у соціально-побутових казках – чи не найкращий 
засіб розв’язання найрізноманітніших конфліктів.

Типовими для соціально-побутових казок Західно-
го Полісся та західної частини Волині є й сюжети про 
дурнів. Казки ці надзвичайно близькі до анекдотів і час-
то створюються шляхом поєднання ряду анекдотичних 
мотивів. Казки про дурнів завжди були популярними в 
українській оповідальній традиції. Їхні сюжети мають 
різне походження. Серед них є архаїчні, що відбивають  
логіку, притаманну людині давнього суспільства. При-
кладом такої казки про розумного  та дурного персонажа 
може бути фольклорний зразок, записаний у селі П’ятид-
ні Володимир-Волинського району Волинської області 
«Про багату Марійку та дурного Іванка»: «Був собі Іванко 
та такий дурний, що нічого не мав та нічого в нього не 
було. А в сусідньому селі жила гарна та багата Марійка, 
яка  дуже подобалась Іванкові. Багата дівчина всіляко на-
магалась  допомагати молодому парубкові. Одного разу 
Іванко прийшов у гості до Марійки, тоді вона подарувала 
йому шпильочку і наказала, щоб він її заніс додому. Йду-
чи від Марійки, Іванко поклав шпильочку у в’язку сіна та 
й не зміг її там знайти. 

Приходить Іван додому, а мама питає його:
– Синку, що дала тобі багата Марійка?
– Кохана Марійка подарувала мені шпильочку, але я її 

поклав у стіг сіна та так і загубив.
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– Ой Іванко, який же ти дурний, потрібно було застіб-
нути шпильочку за край капелюха і так принести додо-
му.

– Добре, мамо, наступного разу так і зроблю.
І знову пішов Іванко до Марійки в гості. Марійка наду-

мала подарувати йому ножичка. Іванко згадав настанову 
своєї мами і сховав ножичка за капелюх, але ножичок був 
нелегким, і він згубив його.

Повернувшись додому, Іванко зустрів маму. Вона за-
питала його:

– Що цього разу подарувала тобі Марійка?
– Вона подарувала ножичка, і я зробив так, як ти вчи-

ла, – сховав його за капелюшок, але він випав із капелюш-
ка, і я його згубив.

– Ой, Іванко, який же ти дурний, потрібно було схова-
ти ножичка до себе у кишеню і так принести додому.

– Добре, мамо, наступного разу так і зроблю.
Зібрався Іванко йти до Марійки. Цього разу подару-

вала вона йому собачку. Іванко сховав собачку до кишені 
так, як вчила мама. Прийшов Іванко додому, а собачка за-
душилась в його кишені. Тут мама питає його?

– Синку, що подарувала тобі  Марійка?
– Марійка подарувала мені собачку. Я посадив собачку 

до кишені, але вона там задушилась.
– Ой, Іванко, який же ти дурний, потрібно було йти 

попереду і кликати собачку за собою.
– Добре, мамо, наступного разу так і зроблю.
І знову  Іванко пішов  до Марійки. Марійка подарува-

ти йому телятко. Іванко йшов спереду і кликав за собою 
телятко, але собаки налякали телятко, і воно втекло від 
Іванка. Повернувшись додому, мама запитала сина:

– Іванко, що дала тобі багата Марійка?
– Вона подарувала телятко, я кликав його за собою, але 

воно втекло від мене. 
– Ой, Іванко, який же ти дурний, потрібно було прив’я-

зати телятко за шнурочок  і так привести додому.
– Добре, мамо, наступного разу так і зроблю.
Іванко навідався до Марійки в гості, але дівчина вже 

не мала що йому дати, тому вирішила сама піти з Іван-
ком. Іванко згадав, що йому казала мама, і тому він взяв 
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шнурочка, яким прив’язав Марійку і так привів її додому. 
З дороги Іванко прив’язав Марійку в сараї.

Мама, коли прийшла додому, запитала Іванка:
– Що цього разу подарувала тобі Марійка?
– Марійка більше не має чого мені давати, тому я 

прив’язав її до шнурочка і привів у наш сарай.
– Ой, Іванко, який же ти дурний, дівчину треба люби-

ти, а не водити її на шнурочку»152 (с. П’ятидні Володимир-
Волинського району Волинської області).

Значна частина побутових казок Західного Полісся та 
західної частини Волині присвячена темі подружнього 
життя. У таких творах наявні традиційні для побутової 
казки образи дурня і блазня – розумного чоловіка і його 
лінивої та балакучої жінки, хитрої жінки та довірливого  
чоловіка. Це знову протиборство кмітливого і розумно-
го героя з його антиподом, у якому перемогу отримує  
розумний. У соціально-побутових казках регіонів роз-
повідається про найтиповіші вади сімейного життя, ви-
сміюється впертість та лінь: «Задумався він та й рішив 
видати ліниву дочку за хитрого слугу. Каже слузі: «Даю 
тобі половину багатства, лиш сватай мою дочку». Слуга 
злакомився (полакомився) на багатство, та й дочка вро-
дою була гарна, і згодився.

Поженилися вони, дав пан дочці у віно (придане) зем-
лі, худоби, почали вони жити окремо. Встає молодий зять 
пана ранком, іде в поле, цілий день прицює, а коли повер-
тається додому – жінка сидить, хата неметена, їсти нема, 
худоба голодна реве. Погодував чоловік худобу, зробив 
їсти, прибрав у хаті. На другий день повертається з робо-
ти, а вдома те ж саме.

У хаті в куточку висіла жінчина шуба. На третій день 
вранці чоловік встав, підійшов до шуби і голосно гово-
рить: «Шубо! Я йду в поле робити, а ти хату замети, їсти 
навари, худобу нагодуй. Коли це не зробиш, будеш ти в 
мене муштрована (наказана)».

Вертається чоловік додому,  а вдома те саме, що і було. 
Чоловік до шуби з гнівом каже: «Та ти мене не слухаєш? 
Тепер я тобі покажу. Ану, жінко, візьми шубу на плечі!» 
Жінка шубу одягнула, а чоловік шмагає батогом по пле-
чах та й промовляє: «Не сиди, шубо, без діла, а роби те, 
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що я тобі наказую, бо інакше буду тебе ще більше муш-
трувати». Добряче відшмагав шубу, а через неї і жінку та 
й заходився по господарству.

Наступного дня зібрався чоловік у поле, та й наказує 
шубі: «Дивися, все пороби, бо інакше не так будеш бита». 
І пішов.

Сидить жінка дома, болять її плечі й руки та нічого 
вона не робить. Після обіду каже шубі: «Шубо, давай все 
роби, бо прийде чоловік з роботи та й буде нас бити». А 
шуба ні з місця. Здогадалася жінка, як боляче б’є батіг, 
встала, підмела хату, приготувала їсти, нагодувала худо-
бу, сіла відпочити. Прийшов чоловік з поля, побачив, що 
все зроблено, зняв з вішалки шубу, одягнув її на жінку і 
давай її обнімати, ласкати та промовляти: «Яка ти в мене 
молодчино, шубко, тепер я тебе завжди буду любити, 
тільки робити не переставай». Сподобалось жінці, як він 
її пестить, та й вирішила вона працювати по господарству 
кожного дня.

Прийшов у гості пан до зятя, побачив, яка у нього до-
чка працьовита зробилася і щиро подякував зятеві за на-
уку.

На цьому нашій пришті кінець, а хто слухав – молоде-
ць»153 (м. Луцьк)

Серед казок про сімейне життя та родинні стосунки 
досить поширеними є мотиви повернення сина чи донь-
ки до рідного дому. Не можна сказати, що ці мотиви пе-
регукуються із сюжетами легенд про «блудного сина», 
але у таких казках наявний мотив повернення до рідного 
дому, мотив довгої і тривалої подорожі, символ дороги: 
«Давним-давно у селі бідняка народився хлопчик. Батьки 
тяжко працювали, щоб прогодувати сина. Минали роки, 
і хлопчик виріс. І ось одного вечора зібрались за столом, 
він вирішив сповістити, що хоче піти у світ, щоб заробити 
грошей і хоть чимось віддячити батькам за тяжку працю. 
Зранку, вставши поки усі сплять, вирушив він у дорогу.

Довго блукаючи по світу, не маючи вмінь, він не міг 
знайти собі роботу. Але одного разу старий коваль, який 
не мав дітей, побачивши юнака, рішив прихистити його і 
навчити свого ремесла. Хлопець дуже зрадів. 

Він старався виконувати всі доручення коваля. Мина-
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ли роки, і з юного парубка виріс вправний коваль. А за 
цей час вчитель вже помер від старості, залишивши хлоп-
цю свою майстерню. Згодом він одружився. І дружині 
стало цікаво, де ж його батьки. Бідний хлопець геть забув 
про свою обіцянку батькам.

Все ж таки згадавши, що обіцяв багато років тому, 
приїхав до рідного дому. За той час батьки постаріли. По-
бачивши їх, він попросив пробачення і сказав, що вже ні-
коли їх не покине. Попросив зібрати речі, щоб поїхали з 
ним. Батьки ж довго вагалися. Але так не було уже сил, 
все ж згодилися поїхати, де їх чекала його дружина.

Матір полюбила невістку, як свою рідну дитину. І ста-
ли вони жити великою родиною»154 (с. Одеради Луцького 
району Волинської області).

Для соціально-побутових казок Західного Полісся та 
західної частини Волині, як і для усієї загальноукраїнської 
оповідальної казкової традиції, характерні образи долі, 
правди та кривди, правди та неправди, брехні. Вони вияв-
ляються у символах-персонажах, уособленнями пороків і 
чеснот. У поліських та волинських соціально-побутових 
казках є образи людей, наділені тими чи іншими якос-
тями-характеристиками. Ось приклад казки, записаної 
у селі Іваничі Іваничівського району Волинської області 
«Про Правду та Брехню»: «Було це давно. Жили в одному 
селі чоловік та жінка. Було у них дві дочки – Маруся та 
Надія. Люди ці жили небагато. Працювали на землі, мали 
невелике господарство. Поки батьки були молоді, то самі 
працювали на землі. А коли дочки стали дорослими, то 
весь тягар селянської праці ліг на їхні плечі. І задумалися 
дівчата: «А чи не можна якось легше прожити на світі?» 
Суперечки про це часто виникали у сім’ї.

Одного дня сестри вирішили податися у білий світ, по-
спілкуватися з різними людьми і вияснити, як то краще 
на світі жити: по правді жити – важко працювати і вели-
ких статків не нажити чи навчитися брехати, хитрувати, 
лицемірити, нечесним шляхом збагатитися.

Сіла Маруся (Правда) на гнідого коня, а Надія (Брех-
ня) – на Білогривого і помандрували далеко від рідної до-
мівки. Маруся вирішила, що буде Правдою, Надя – Брех-
нею.
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От ідуть дівчата день, другий, тиждень, місяць. Зустрі-
чаються з різними людьми. Маруся розповідає про тяжку 
селянську працю, про неврожай та хвороби, які терплять 
бідні люди, як пани знущаються над народом. Бідні люди, 
які зустрічалися їм на дорозі, були настільки пригнічені 
своїми проблемами, бідами, злиднями, були такі знерво-
вані, що вже не хотіли слухати розповідей про чужі біди. 
Вони почали кричати на Марусю, проганяти її з дороги, 
обкидати землею та камінням.

Аж тут на білому коні випливає Надія. Обличчя її сві-
титься лицемірною посмішкою, очі весело блищать. Вона 
розповідає людям усілякі побрехеньки, тішить їх неправ-
дивими щасливими картинами чудового майбутнього. 
Втомлені люди посміхаються, дехто аплодує чарівній 
панночці, інші – кидають під ноги чудового коня найкра-
сивіші квіти, цілують руки Надії та дякують за хороше 
майбутнє.

Минув місяць… І де б не проїжджали дівчата, такі кар-
тини були скрізь. Та ось Маруся і Надія повертаються до-
дому. Батьки вийшли на поріг їх зустрічати. От лихо! Вони 
не впізнали Марусі. Дівчина була побита камінням, обля-
пана болотом, одяг на ній подертий. Кінь під Марусею ху-
дий, страшний та ще й шкутильгає. Та ось перед батьками 
з’являється дівчина неймовірної краси та чарівності. Вона 
у дорогому одязі, чудовий вінок з квітів на голові, кінь – 
богатир під нею. Щаслива посмішка осяває обличчя Надії. 
Повну торбу подарунків привезла батькам.

…Засумували старенькі… Ох, недоленько наша! Де ж 
таке бачено, щоб та Правду топтати, а Брехня скрізь па-
нувала. Хіба можна, щоб світ жив брехнею, підлістю, ли-
цемірством? Це ж суперечить Закону Божому!

І прогнали вони з дому брехливу Надію: «Ні, ми-таки 
правдою будемо жити». Батьки запросили Марусю до 
хати, помили її, одягли у святкове вбрання, нагодували! І 
яким смачним був той шматок хліба, зароблений чесною 
працею! І гордість, і радість розпирала їхні груди. А не-
забаром і наречений з’явився у Марусі. І справили вони 
скромне весілля. І попливли їхні роки у любові, дружбі, 
щирості та правді».155 (с. Іваничі Іваничівського району 
Волинської області).
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Поширеними у регіонах є сюжети про сестер, братів, 
батька та доньок, сина та матір. Сюжети з родинними мо-
тивами мають «спокійний» характер. Розбрат та сварки 
між представниками однієї родини – явище досить рід-
кісне. Батьки шанують дітей, а діти – батьків:  «Мав один 
чоловік двох дочок. Коли вони повиростали, то видав 
їх заміж. Старшу за городника, молодшу – за мельника. 
Якось у святу недільку подумав собі батько: «Піду-но я 
провідаю дітей, вже якось і не бачив, заскучав за ними».

І рушив старий у дорогу. Спершу зайшов до старшої, 
тої, що за городником. Заїхав до хати, сказав, що важко 
йому одному жить!

– Я тож нудьгую тату, – відказала дочка, – маю стільки 
роботи, що ні вибратися нікуди.

– Як ти тут живеш? – питає батько.
– Ой погано, тату, оце посадили капусту, біб, картоплю 

і чекаємо. Земелька топірна суха. Біда та й годі. О це засу-
ха, щоб пішов дощ, бо ж ніколи не буде дощу, не виросте 
городина. А нам треба продавати, гроші треба. Молися 
за нас батьку. Думав, думав батько – та й вирішив іти до 
молодшої. Навідайся до сестри, – каже:

– Жаль, тату, але я не можу піти з тобою, треба варити 
вечерю.

Батько попрощався і пішов. Незабаром дістався гос-
поди молодшої доньки. Та зраділа, побачивши батька. За-
просила погостювати кілька день.

– Як твої справи, доню, як живеш? – запитав.
– Дякувати Богу, добре. Надворі купа горщиків су-

шиться. Хоч би не було дощу, бо вся наша праця буде 
марна.

– Та погода наче гарна, доню, на небі ні хмаринки. А 
твоя сестра, навпаки, хоче дощу.

– Ой ні, таточку, моліться, щоб не було дощу, хоч би де-
кілька днів сяяло сонечко. Ми б продали горшки й взяли 
гарні гроші.

Не знав бідний чоловік, що відповісти дочці. Посидів 
ще трохи у неї й пішов додому. Дорогою розмірковував: 
«Хоч би як молився, обом не догоджу. У однієї буде ра-
дість, а в другої – горе». Хай буде так, як Всевишній ска-
же.



225

Прийшов додому і став молитися за обох дочок, бо і 
одна, і друга йому рідні»156. 

Тема подружньої невірності майже не фігурує у со-
ціально-побутових казках Західного Полісся та західної 
частини Волині. Жорсткий соціальний устрій, усталені 
традиції і норми поведінки сприяли вихованню міцних 
родин, а найменший спротив, подружня зрада чи неві-
рність висміювалися в народних піснях, родинно-обря-
довому фольклорі волинян та поліщуків.

Казки про хазяїна та наймита, про пана, панів і селя-
нина – ще одна характерна для волинської та поліської 
оповідальної традиції група. Ці казки пізніші за  похо-
дженням, але вони увібрали в себе образи, вироблені у 
процесі багатовікового розвитку піджанру української 
соціально-побутової казки.

Ця тематична група охоплює велике коло сюжетів, 
що значно розширюється за рахунок варіативних замін 
персонажів у казках. Ось приклад казки, записаної у м. 
Горохів Волинської області: «Давно це було. Навіть ста-
рі люди того вже не пам’ятають. І розповідають вони те, 
що чули від батьків і дідів. Ну так от. Густими поліськими 
лісами пробивався над вечір Чорт у своє болото. Був він 
страшенно понурний, бо за цілий довгий день не вдало-
ся зробити людям ніякої шкоди. А який з нього в такому 
разі Чорт? Тепер хоч не з’являйся в пекло – засміють там 
його!

Плентається так злий Чорт, невеселі думки гризуть 
його. І раптом бачить – мчить дорогою пан з Варшави. 
Попереду і позаду гайдаки їдуть, а пан посередині в ка-
реті на м’яких подушках сидить. Вуса в боки стирчать, як 
у жока-короїда, шапка з трьома рогами, чоботи червоні, 
пояси-китиці золочені… Одним словом, на сто сажнів 
паном пахне! 

Перегородив чорт дорогу, витріщив очі, дивується 
– ніколи на Поліссі такого опудала не бачив!

– Геть з дороги, псякрев! – закричав пан на Чорта й 
грізно заворушив вусами.

Чорт ні з місця.
– Об’їдеш, – каже, – коли тобі треба. Пан аж почорнів 

від злості:
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– Гей, гайдуки, всипте йому двадзєсцє пєнць! 
Гайдуки канчуками до Чорта. А той перескочив через 

них, ухопив пана за чуб і поніс над лісом.
Летить Чорт і лупить паном об верхів’я дерев. Де об 

дуб торохнувся пан, там одразу виріс новий пан Дембіць-
кий, а за Дембіцьким – Дубицький…

Об березу гримнувся – з’явився пан Бжезинський, а за 
ним Бжезовський, а за Бжезовським – Березовський…

Як гриби ростуть пани.
Об сосну черконувся пан – виріс пан Сосновський, об 

граб – Грабовський, об ялину – Ялиновський, об вербу 
– Вербицький, об ясен – Ясинський, об осику – Осиков-
ський…

Гасав, гасав Чорт з паном, аж заморився. Подивився, а 
від пана одні тельбухи зосталися: геть схльостав його!

«Що ж з ним зробити? – думає Чорт. – Не нести ж їх у 
пекло?»

Узяв і розтрусив панські тельбухи по землі. І від них 
пішли рости дрібні пани й підпанки.

Так розвелися пани на Поліссі – сам чорт посіяв їх на 
страждання людям»157 (м. Горохів Горохівського району 
Волинської області).

Типовими у сюжетах волинських та поліських казок є 
мотиви багатства та бідності, гордості та смирення, жа-
дібності та щедрості. Бідному чоловікові у сюжетах та-
ких казок допомагає Бог. Він приходить, зазвичай, як і у 
більшості апокрифічних легенд, у образі старенького ді-
дуся у переддень якогось великого свята і дає пораду чи 
настанову, допомагає вийти зі скрутного становища: «В 
одному селі жив один бідний чоловік. Хоч і молодим він 
був і роботящим, та все одно ніяк не міг звести кінці з 
кінцями. Бідний він був через те, що мав землю неродючу, 
що не посіє чи посадить – все пропаде. То була неродюча 
земля. Ото жив він тільки з того, що помагав людям, був 
роботящим, майстром на всі руки. І жив у тому селі ще 
один чоловік, але той був багатий і мав він також шмат 
землі якраз коло землі бідного. Але його земля була ро-
дючою. Щоб він на ній не посіяв чи посадив – все сходило 
і виростало, і врожай був таким, що кожного року він за-
робляв на цьому грошей багато. Ну і той багатий насмі-
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хався над бідним і казав, що то все через те, що бідний не 
правильно сіяв і за городом дивився, що то все через те, 
що в нього руки криві, він поганий господар. А люди слу-
хали багатого і вірили йому. Ну і все рідше, і рідше почали 
кликати бідного щось помогти чи зробити. Через те став 
бідний ще бідніший і вже навіть не мав що на зиму запас-
ти. Ледь він її перетерпів і вирішив шукати кращої долі і 
піти, як тільки весна прийде. Але на Свят-вечір хтось сту-
кає до нього в двері. Він відкрив, і до нього в хату зайшов 
старий дід з великою і довгою сивою бородою. Попро-
сився він у нього переночувати. Той пустив його і каже, 
що немає чим пригостити його, бо сам бідний. Розказав 
йому всю свою історію: і про землю, і про багатого сусіда. 
А дід каже: «Нічого не родить в тебе на городі, бо як був 
ти малим, то кидав в криничку каміння. А та криничка не 
раз попутніх рятувала». Та й каже, щоб пішов він, як зійде 
сніг, до кринички в лузі. Щоб почистив він її, і тоді стане 
його город знову родючим.

Біднятко слухав його і заснув. Вранці проснувся, а діда 
немає і подумав, що все йому приснилося. Але все-таки 
не пішов він з рідного села і весною, як тільки зійшов сніг, 
пішов він на луг, але не знайшов кринички. Цілий день 
шукав і ввечері ледь знайшов якусь велику балюру в за-
рослях. Заночував він у лузі. І зранку аж до вечора розчи-
щав він криничку. І встріла його вечірня зірка на роботі. І 
на другий день пішов одом. Аж тут бачить, що його поле 
засіяне і вже щось росте. Кого не питався, всі кажуть, що 
то він сіяв. Ну от і прийшов вже час збирати врожай, а 
жита було багато і вродило так багато зерна, що і йому 
вистачило, і продав багато. І став він жити в добрі і злаго-
ді. І почав багатій заздрити йому. Розпитався він у нього і 
про діда, і про криницю. А пізньої осені пішов і закинув, і 
засмітив ту криничку. А весною пішов її розчищати. Вже 
радий, що вдома в нього вже засіяне поле і розбагатіє він 
на ньому. Але як прийшов, то побачив, що нічого не по-
сіяно. Ну він засіяв його житом, але воно не зійшло,засіяв 
другий раз – знову пропало, і так після цього нічого не 
стало рости і родити на цьому полі. І так через заздрість 
став багатий бідним, а бідний через працьовитість і кри-
ничку, що він розчистив – багатим»158.



228

Розв’язання конфлікту в цих казках  є результатом дії 
надприродних сил, а також результатом кмітливості,  на-
полегливості, працьовитості персонажа. Побутовими є 
також казки про дві долі, про горе, про злидні, про най-
мита, що одурив біду, тощо. Ці казки нерідко межують 
з фантастичними, але перемога залишається за  героєм, 
який завдяки наполегливості та Божій підтримці досягає 
мети.

На давньому шляху свого розвитку сюжети побутових 
казок Західного Полісся та західної частини Волині  зба-
гатилася новими темами, образами, мотивами, що змі-
нювалася, відображаючи динаміку історичного розвитку 
регіонів. 

  
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Для фольклорної традиції Західного Полісся та Західної 
частини Волині побутуванню жанру казки у регіонах при-
таманний процес постійного взаємовпливу і взаємозв’яз-
ку піджанрів: казки про тварин мають чарівні мотиви і 
є, водночас, побутовими. Невід’ємною рисою чарівних та 
героїко-фантастичних казок є тварини-помічники. Фор-
ми функціонування казки в сучасній фольклористиці за-
знають певних змін, пов’язаних з характером сучасного 
стану фольклорної традиції. Якщо раніше і побутова, і 
фантастична казка, а також казки про тварин досить ак-
тивно функціонували як серед дорослих, так і серед ді-
тей, а побутова казка все ж здебільшого цікавила дорослу 
аудиторію, то тепер відбувається активний перехід казок 
до репертуару дітей (принаймні великої його частини), 
чому значною мірою сприяє популяризація казки у спеці-
альних збірках, адресованих дітям. Побутова, чарівна та 
мисливська казка і дотепер продовжує існувати і в усній 
традиції, змінюючи форми свого побутування, і навіть 
зазнаючи певних сюжетних змін. Деколи  змінюються і 
форми казок, вони наближаються до анекдотів, оповідок, 
бувальщин, історичних переказів та легенд. Героїкою та 
драматизмом, системою художніх засобів та прийомів 
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чарівні казки близькі до героїчного епосу, а багатьма сю-
жетами, картинами із реального життя і побуту волинян 
та поліщуків – до неказкової прози. Чітко простежуєть-
ся вкраплення у казкову оповідь текстів малих жанрів 
– приказок та прислів’їв, приповідок, афоризмів. Таким 
чином у функціонуванні казок відбуваються їх видозмі-
ни, що продовжують їхнє життя у сучасній волинській та 
поліській фольклорній традиції.
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ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ

Чому Вовк не схотів собачого життя

Вовк став таким худим, що сам себе лякався, коли ба-
чив свій худий зад. Одного разу він зустрівся в лісі з Со-
бакою. Собака був здоровий і жирний. “Такому би мені 
треба бути”, – подумав він. Жалко йому було дивитися на 
Собаку. Він зразу б його й розірвав, але не позволяло одно. 
Він був до того худий, що приласкався до Собаки й каже:

– Якби мені бути хоть раз у житті таким жирним, як ти!
– То залежить від тебе, мій друже! Коли хочеш бути 

таким як я, то залишай цей дикий ліс і ходи зі мною. В 
цьому лісі ти приречений на голодну смерть.

– Що я у вас буду робити?
– Майже нічого. Будеш тільки гавкати на людей та 

старців і любити хазяїна. За все то одержиш від хазяїна 
остатки від обіду, кісточки баранячі, свинячі, а то й ку-
рячі. Чуєш, який вкусний обід? Крім того, поласкають і 
добре слово скажуть.

Погодився Вовк та й побіг із Псом у собачий рай. Но 
скоро він побачив у Пса на шиї обглодану шерсть.

– А що то у тебе, мій товаришу?
– Та, пустяки!.. Це мені від мотузки, яку мені надіва-

ють на шию. Та це не все так буває. 
– Від мотузки? На шиї? Так тебе прив’язують і ти не 

можеш гуляти, куди хочеш?
– Ну, не все… А то таке велике діло?
– То таке для мене діло, що не хочу я твоїх кісток смач-

них і помиїв. Мені свобода миліша від усіх багатств у сві-
ті, не хочу я твого собачого раю. Та й побіг Вовк знов у 
свій рідний ліс.1

Вовк та Пацюк

Здибався Вовк з Пацюком та й каже Вовк до Пацюка: 
“Я тебе маю з’їсти”. Тоді каже Пацюк до Вовка: “То моя 
річ”.
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Тогда вскочив Вовк до Пацюка та й до карку, а Пацюк 
Вовка – за ноги. Як зачав торгати, взяв під себе, ледве той 
вирвався. А як вирвав, то й каже: “Чекай, я тобі покажу, 
я собі закличу кілька вовків, та й ми тебе роздерем”. А 
Пацюк каже: “Ну-ну, добре”. Прийшов Вовк до своїх та й 
говорить, що треба Пацюка роздерти. Прийшли вони до 
Пацюка та й кажуть: “Ми тебе зараз роздерем”. А Пацюк 
їм відповідає: “А навіщо та боротьба, ось є бутель, давайте 
його розіп’ємо, та й по всьому”. Тут вовки зирк – аж сто-
їть бутель горілки… Напились до нестями, полягали та й 
сплять. Сплять вони собі. Нарешті першим прочуняв Па-
цюк. Подивився навкруг та й каже: “Але як я їх усіх убив 
– нияк не можу зрозуміти!”2

Хитрюща Лисиця

Прийшла якось Лисиця в поле і зробила півня із сіна. З 
палички зробила дзьоба, із калини – очі, тикнула пташи-
ного пір’я. Вийшов півень, як живий. Заховала півня під 
лапу і біжить. Зустрічає Вовка.

– Гей, Лисице, а чи нема в тебе чогось поїсти? Ти щось 
ховаєш там?

– Твоє яке діло? Якщо навіть маю, то тобі не дам.
– Віддай, а то взагалі відніму.
– Я здобич шукала, спокою не мала, бо голодна була, а 

ти забираєш! То давай хоч чимось поміняємось.
– Ну що тобі дати?
– Хіба пустий глечик з-під меду.
Згодилася Лисиця. Взяла глечик і побігла. Вовк як 

вструмив зуби, так і розсипався півень. Біжить лисиця з 
глеком, а назустріч їй Ведмідь.

– Куди, сестрице, біжиш? Що несеш?
– Ага, вже так я все тобі розказала!
– Кажи, що сховала, а то заберу!
– Глек меду!
Ведмідь живіт почухав і каже: “За глек меду я усе зро-

блю! Я тільки вкрав вівцю в одного мужика. Бери її, а я 
медом поласую”. Лисиця вівцю забрала, Ведмідь до глека, 
– а він пустий. 
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А тим часом Лисиця вівцю на ярмарок привела. Об-
ступили її люди, а вона й торгується. От і продала мужи-
ку, який найбільше заплатив, взяла гроші та й підійшла до 
фурмана (до воза). “Підвези мене до села”, – каже. Мужик 
погодився, гроші взяв і їде. Тільки розігнався, як Лисиця 
зіскочила і мерщій в кущі. Біжить собі та й радіє: “Ха-ха! 
Надурила, обманула сьогодні всіх!” А її й питають: 

– Кого ти так надурила?”
– Та усіх! Вовкові підсунула півня із сіна, у Ведмедя ві-

вцю вициганила. Ну а вкінці мужика надурила – гроші 
йому за проїзд дала, а на возі не поїхала! Ох, обманула! 
Ах, надурила!3

Коли співає Зозуля

У густому дрімучому лісі Зозулька звила гніздо. В нього 
нанесла яєчок і вивела маленьких пташенят. Їх було двоє 
– дівчинка і хлопчик. Маленьку Зозульку звали Ладою, а 
бешкетника Якубком. 

Зранку до ночі мати носила їм їстоньки, шукала черв’я-
ків, учила літати, та у них це не виходило. Діти з кожним 
днем підростали на радість матері. Та сталася біда. Ви-
соко в синьому небі летів орел. Він побачив серед дерев 
гніздечко, вхопив Якубка. Повернулася мати з полюван-
ня і бачить, що немає Якубка. Вона полетіла його шука-
ти. Зозуля літає й шукає свого синочка. І по цей час чути: 
“Якубку! Якубку! Якубку!” Якщо прислухатися до співу 
Зозулі, то це звучить зараз так: “Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!”4

Розумний Кіт

В одного чоловіка був порядний Кіт, ніколи не робив 
шкоди. Як господар не дасть сам, то він мимо ласощів про-
йде і не гляне на них. Жив тільки самими Мишами. Зразу 
було йому гарно. Мишей було не в поїд, а малі Миші ста-
ли боятися, не показувалися без потреби з нори. Виткне, 
бувало, з нори головку, роздивиться кругом, і, як нікого 
не видно, тоді тільки вилазить з нори. А як почує котячий 
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запах, то швидко ховається глибше в нору. Кіт хитрував 
на всі лади. Іноді прикидався сонним або здохлим, а іноді 
просиджував, бувало, цілий день біля нори, вижидаючи, 
поки миша виткнеться з неї.

Одного разу Кіт просидів цілий день біля нори і не пій-
мав ні однієї миші. Побачивши неподалік від нори кінець 
патика, що стирчав з покрівлі, повис на ньому передніми 
лапами. Молода Миша виткнула голову з нори і побачи-
ла, що Кіт висить, вернулася в нору і розказала всім своїм 
своячкам:

– Сестрички! Я бачила новину. Радуйтеся і веселіться!
– Що таке?
– Нашого ворога повісили. Тепер ми будемо вільно гу-

ляти!
Миші одна за другою почали вилазити з нори і поти-

хеньку наближатися до кота. А стара Миша, яка вже не 
раз була в бувальцях, почала сваритися на мишенят:

– Не підсувайтеся до нього близько, бо він вас обду-
рить. Він висить без мотузка, тоді бережіться його!

Мишенята не послухали старої Миші, всі вилізли з 
нори, одна з них була зручна і відважна, підступила до 
Кота ближче від усіх і почала читати віршу:

Жив Мурлика
та був Мурлика,
Кіт сибірський.
Сіра на ньому шкурка,
вуси, як у турка.
Був він звішений,
на кражі помішаний,
за те, мабуть, і повішений.
Радуйтеся, Миші,
радуйтеся, Щурі,
і вся наша порода,
настала тепер нам свобода.

Не вспіла Миша закінчити віршу, Кіт ожив і миттю ки-
нувся до Мишей та ну ж їх хапати. Чимало тоді перепсу-
вав їх, кілька штук задушив на смерть, а кілька покалічив, 
ледве повтікали. Опісля сів біля нори і пильнував, поки 
яка Миша кинеться до нори ховатися в своє гніздо. Після 
того Миші переселилися жити в інше місце.5
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Як Хоробрий сміливість ловив

Волинь… Щедрий, розкішний край. Шумлять старезні 
ліси. А кілько звір’я живе у лісовому царстві нашого краю! 
А це ж хто плигає нам назустріч? То ж найбільший страх 
старого лісу – Зайчик, якого жартома називали Хоро-
брим. Він не славився сміливістю, бо від кожного шорхо-
ту ховався. Звірята в гущі лісу, де найтемніше, забігають і 
в хованки бавляться. Довговухий не йде, бо боязно йому. 
Все видається, попід кожним деревцем сидить Дідуган-
Лісовик. Звірятка плигають через обрубки, бігають, хто 
швидше, шкодять, рейвах роблять, а Куцохвостий сидить 
удома, у корі або під кущем. Зайченятко боїться впасти, 
вдаритися, бо ж боляче буде. Всі друзі на річку льопати-
ся поспішають, а сіренький знову сидить у своїй хатинці. 
Боязко! Вода ж зимна, мокра. Боявся Хоробрий всього, 
але одного дня Зайчик поняв, шо так далі жить не можна. 
Втомився. Довговухий мріяв стати смєльчаком, але як? 
Куцохвостий не знав, тому сів біля кущика і засьорбав. 
Неподалік проходив їжачок Колючка, побачив зайчика, 
шо сидів під кущом, і пита:          

– Шо трапилося? Хто тебе зобідив?    
– Ніхто, – сьорбає сіренький. – Надоїло мені боятися. 

Не хочу такої долі, як у всіх! Я хочу освободитися од стра-
ху!

– То зроби так, – порадив Колючка.
– Як же я зроблю, коли у мене сміливості чортма, – 

здивовано відповів Зайчик і скремновано пішов додому, 
опустивши вушка і хвостик.

Колючка дивився Хороброму вслід і думав: “Як же до-
помогти цьому бідоласі стати сміливим?”

Раптом Їжачок почув голос:
– Про що думаєш?
Коли Їжачок звів очі доверха, то на дереві побачив Ко-

веру  Рудохвостку.
– Та ось, задумався, як навчити довговухого сміливос-

ті! – відказав колючий клубочок.
– Проще прощого, – весело відповіла Ковера.
Вона сплигнула далі і шось ціхо прошепотіла Колючці 

на вушко. Вислухав хитрунку Їжачок і зареготав:
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– Добре придумала! Побіжу до сіренького і розкажу.
Прикотився Їжачок до Хороброго і мовить:
– Зайчику, а якщо тобі спробувати піймати сміливість? 

Тіко злови, то одразу боятися перестанеш.
– Як я її піймаю? – здивувався довговухий.
– Та це ж дуже просто. За хвіст.
Подивився Хоробрий зі сторони в сторону і пита: 
– Де ж та сміливість ховається?
– Там, – показав Колючка на густі кущі ліщини.
Звідтіля виглядав пухнастий хвостик Ковери Рудо-

хвостки.
– Невже сміливість така? – скремновано спитав довго-

вухий.
– Саме така, – ствердив Їжачок.
– Ну, зараз я її злапаю, – зрадів сіренький, приплигнув-

ши до кущика. Та тільки він потягнув лапку аби злапати 
хвостика, як Ковера переплигнула з гілки на гілку.

Потім батерка перемістилась із кущика на інший кущ.
Куцохвостий зупинився.
– Чому ти не йдеш далі? – поцікавився Колючка.
– Дочапай! Лови швидше свою сміливість.
Хоробрий чимдуж кинувся наздоганяти Рудохвост-

ку. Її пухнастий хвостик з’являвся то над кущами, то над 
травою, то над пеньками. Зайчик так захопився полюван-
ням, що в нього виникло велике бажання таки піймати 
сміливість. Він став через перешкоди переплигувати, пе-
рекочуватися, оббігати їх, а раніше про таке навіть і поду-
мати не міг. А Ковера вирішила добре поганяти куцохвос-
того. Рудохвостка в кущі – довговухий за нею, батерка в 
гущавину – і він туди. Всі звірята від здивування аж роти 
пороззявляли. Так Хоробрий захопився погонею за смі-
ливістю, що й не помітив, як все його боягузтво по дорозі 
розтеліпалося. А Ковера поводила Зайчика за собою по 
лісі, поводила і на переднє місце повернулася. Примости-
лась Рудохвостка на верху дерева біля свого кубла і далі 
дивиться. А куцохвостий упав пів деревом і видихнути 
не може.

– Ну що, піймав сміливість? – поцікавився колючий 
клубочок.

– А нащо її лапати? – відповіла Ковера за Зайчика. – Ти 
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б, Колючко, видів, як Хоробрий через обрубки перестри-
бував, через темну гущавину пробирався, навіть через 
зимний струмочок перебрався, так файно було. І нічого 
сіренький не боявся!

Довговухий здогадався, що Колючка та Рудохвостка 
просто перехитрили його, але Зайчик на друзів не обра-
жався. Він зрозумів, що сміливість у кожного з нас є. Го-
ловне – розбудити її. Відтоді його шанобливо називали 
ХОРОБРИМ. І в лісі забава почалась.6

Вовченя і Білка

Хвалилося Вовченя, що рід його дуже прославився. 
“Усі, – каже, – про нас знають, усюди нас бояться – і в лісі, 
і в степу, і на селі”. Чує Білка, як хвалиться Вовченя, та 
й каже йому з дерева: “Та воно то так, але доброго слова 
за вас ніхто не скаже, – усі вас лають. Не величатись тобі 
треба, а соромитись”.7

Баран та Цап

Був собі чоловік та жінка, мали вони Цапа й Барана. І 
були той Цап та Баран великі товариші – куди Цап, туди 
й Баран. Цап на город за капустою – і Баран туди, Цап в 
садок – і Баран за ним.

– Ой, жинко, – каже чоловік, – вижиньмо ми того Ба-
рана і Цапа, а то за ними ни сад, ни город не втримаєть-
ся. А збирайтесь, Цапе й Баране, собі з Богом, щоб вас не 
було у мене в двурі!

Скоро Цап та Баран теє зачули, зараз з подвір’я вти-
кли.

Пошили собі торбу та й пушли. Йдуть та йдуть. Сирид 
поля лежить вовча голова. От Баран – дужий, та несміли-
вий, а Цап сміливий та не дужий.

– Бери, Баране, голову, бо ти дужий.
– Ох, бери ти, Цапе бо ти сміливий. 
Взяли вдвох і вкинули в торбу. Йдуть та йдуть, коли 

горить вогонь.
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– Ходімо й ми туди, там і переночуємо, щоб нас вовки 
не з’їли. Приходять туди, аж Вовки кашу варять.

– А здоров!
– Здоров! Здоров! Ще каша не кипить, м’ясо буде з 

вас.
Ох так Цап злякався, а Баран давно вже злякавсь.
А Цап і подумав:
– А дай, Баране, оту вовчу голову!
От Баран і приніс.
– Та не цю, а подай більшу! – каже Цап.
Баран знов бере ту ж саму.
– Та дай ще більшу!
Ох, тут вже Вовки злякалися. Стали вони думати-гада-

ти, як звідти втикати: “Бо то,– кажуть, – такі молодці, що 
з ними голови збудемся, – бач одну по одній вовчі голови 
міняють”.

От один Вовк і починає:
– Славна, братики, компанія, і каша гарно кипить, та 

ничим долляти, – піду я по воду.
Як пушов Вовк по воду: “Хай вам абищо з вашою кам-

панією!” Як зачав другий того дожидати, став думати-га-
дати, як би й собі відтіля драла дати.

– Е, вражий син: пушов та й сидит, ничим каши до-
ляти. Ось візьму я ломаку та прижену того, як собаку. Як 
побіг, так і той ни вирнувся. А третій сидів-сидів.

– Ось піду лишень я та їх прижену.
Як побіг так і той рад, що втік.
То тоді Цап до Барана:
– Ох, нумо, брате, хутко хватитись, щоб нам оцю кашу 

поїсти та з куреня убратись.
Ох, як роздумавсь Вовк:
– Е, щоб нам тром та Цапа й Барана боятись? Ось підем 

ми їх поїмо, вражих синів!
Прийшли, аж ті добре справились уже, з куреня убра-

лись, як побігли та й на дуба забрались.
Стали Вовки думати-гадати, як би Цапа та Барана на-

гнати. Як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливий 
– вилиз аж на верх, а Баран не сміливий – так нижче. 

– От лягай, – кажуть Вовки ковтунуватому Вовку, – ти 
старший, та й ворожи, як нам їх добувати.
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Як ліг Вовк догори ногами й зачав ворожити. Баран на 
гілці сидить та так дрижить, як впаде, та на Вовка! Цап 
сміливий не став гав лувити, а як закричить:

– Подай мені ворожбита!
Вовки як схватились, та аж по дорозі закурились. А 

Цап та Баран безпечно пушли та зробили собі курінь, та 
й живут.8

Старий Пес

Тяжка у Собаки доля настала, тільки трохи постарів, 
так його й прогнали.

Іде собі лісом притулку шукати, зустрічає його Вовк, 
став його питати:

– Куди, Песику, мандруєш?
– Притулку шукати.
– А що ж твої господарі, то й вигнали з хати?
– Вигнали.
– Ну нічого, будеш у мене служити, будеш у мене, як 

дитина – у розкоші жити. А чи їв ти що сьогодні?
– Ні, не їв нічого.
– То ходімо обідати, – сказав Вовк до нього. 
Ідуть вони темним лісом, ланами, ідуть степом, стадо 

коней грає. Вовк зігнувся, поглядає, здобич вибирає.
– Он, бачиш ту Лошицю? Ото ми зараз із неї будем обід 

мати. 
Як почав Вовк під собою сиру землю дерти, почав дер-

ти сиру землю, як навісний жерти.
– Подивися лиш на мене, з’їжилась чуприна?
– З’їжилась, стала, як щітина.
– Подивися мені в очі, чи почервоніли?
– Ой, почервоніли.
Вовк як пуля до Лошиці, вона копитами, так і розкла-

лася Лошиця догори ногами. Як уздрів Собака м’ясо та й 
давай гадати, як то Вовка голодного звідси прогнати.

– Іди ж бо, Вовче, звідси, бо як надійдуть люди, то нам 
тут з тобою обом лихо буде.

Подивився Вовк на нього, як на того біса, обернувсь, 
махнув хвостом, та й побіг до ліса. А Пес біля м’яса і днює 
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й ночує, тільки всеї роботоньки, що все синдикує. Як поїв 
Собака м’яса, та й давай блукати. Зустрічає він Кота, став 
його питати:

– Куди, Котику, мандруєш?
– Притулку шукати.
– А що ж твої господарі, то й вигнали з хати?
– Вигнали.
– Ну нічого, будеш у мене служити, будеш у мене, як 

дитина – у розкоші жити. А чи їв ти що сьогодні?
– Ні, не їв нічого.
– То ходімо обідати, – сказав Пес до нього. 
Ідуть вони темним лісом, ідуть чагарами, ідуть сте-

пами, ланами. Ідуть степом, по степові стадо коней грає. 
Пес зігнувся, поглядає, здобич вибирає.

– Он бачиш ту Лошицю, що білиї п’яти? Ото ми зараз 
із неї будем обід мати.

Як почав Пес під собою сиру землю дерти, почав дерти 
сиру землю, як навісний жерти.

– Подивися лиш на мене, з’їжилась чуприна?
– Ні 
– Ти кажи, неборний дурню, з’їжилась, стала як щіти-

на. То Котик вже казав: “З’їжилась, стала як щітина”.
– Подивися мені в очі, чи почервоніли?
– Ні. 
– Ти кажи, неборний дурню, що почервоніли.
То і Котик вже казав, що почервоніли. Пес як пуля до 

Лошиці, вона копитами, так і розклався Собака догори 
ногами. Як підбіг Котик до нього, в того очі вже темніли. 

– От тепер, неборний дурню, вже й почервоніли!9

Голодний Лев

Іде голодний Лев по стежці. Злющий, аж кипить. Рап-
том бачить – на травичці Заєць п’яний спить. Лев узяв 
його за вуха, до очей підніс:

– Де ти знову нализався, взяв би тебе біс?
Сонний Заєць стрепенувся, пчихнув і сказав:
– Що, старий, по морді хочеш? Положи де взяв.10
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Два Цапи

Два упертії цапики подибались раз на вузькій кладці, 
поставленій через глибокий потік. Обом перейти через 
кладку не було можна; треба було котрому з них верну-
тися назад і почекати на березі потока. Но они не хотіли. 
Один з них сказав:

– Уступись мені з дороги!
Другий відповів:
– Овва, який мені великий пан! Уступися сам!
– Ні, братику, я старший від тебе, і мені уступити тобі, 

молодшому? Ніколи в світі!
Тут оба, не думаючи довго, зачали битися головами, 

зчепилися рогами, оперлись о кладку ногами і дуцкались. 
Но кладка була мокра, оба поховзнулися і полетіли про-
сто в воду!11.

Лисиця і Кіт

Лисиця і Кіт удвох пустилися в довгий шлях,
і з перших же кроків їх нудьга здолала.
І ось лисиця, щоб, йдучи, не заснути,
з Котом по доблестях посперечатись захотіла.
І каже: “Поважний куме,
Я чула не раз, як хвалять всі твій розум,
і кажуть, що ти хитрий, лукавий і спритний.
Не смію применшувати твоїх заслуг,
але, право, милий друже,
Не знаєш ти і частки всіх вивертів,
яких у мене такий великий запас!”
“Ти, кумушка, права на цей раз, –
їй Кіт у відповідь, – до того ж я, зізнатися,
з тобою не стану і змагатися
Моїх затій недовгий рахунок:
один простий талант – у ньому все моє спасеньє,
зате вже він один, без жодного сомнєнья,
твоїх три сотні за пояс заткне!”
Так, слово за слово, і зав’язалася сварка.
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Але розсудити задумав їх Зевс.
І щойно зайшли вони в дрімучий ліс, 
як кинулася на них хортів лиха зграя.
Тут Кіт в єдину мить на дерево заліз,
І вниз кричить: “Ось все моє умєньє!
Тепер, кума, яви-но ти плоди свого лукавого розуму
І пошукай по-своєму рятунку!”
Лисиця ж, між тим, на різні лади 
морочила настирливу зграю, і, відаючи в лісі
таємні ходи, намагалася втекти в завивисту нору.
Але і в норах, де пес лисиці не досягається, 
їх мисливець димом дошкуляв.
І як моя кума не старалася,
все ж в зуби під кінець двом спритним псам попалася.
Нерідко шкодить нам надмірність затій.
По мені, одну зброю май, так досконало нею володій.
І у справу вчасно пустити її вмій”.12

Лисиця та Білочка

Одного разу бігла Лисиця з полювання і була дуже го-
лодна, бо нічого не впіймала. У животі бурчить від голоду, 
і аж щелепи зводить. Тут бачить – Білка на дереві смачно 
горіхами обідає. Така її заздрість взяла, що надумала вона 
Білку з’їсти. Та й каже:

− Привіт, любонько! Як здоров’ячко?
− Будь і ти здорова, Лиско. 
− Ох і давно ми не бачилися. Давай хоч обнімемося. 
Білка вискочила на гілку вище та й каже:
− Не можу, бо ще не вмивалася після обіду, боюся тебе 

забруднити.
− А знаєш, – каже Лисиця, – я тепер теж горішки полю-

бляю, та ще овочі різні. Оце зранку капусточки наїлася, 
травички напаслася. Ох і сита!

− Ой, а я оце хотіла тобі сказати, що біля старого дуба 
лежить перепілка з перебитим крилом.

Лисиця як ошпарена з місця зірвалася.
− То куди ж ти, Лиско? 
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А тої вже й не видно.
− Біжи, побігай! Нас не обдурити. 
Та й поскакала у своїх справах.13

Лис і Когут

Із западаючим смерком заняли кури свої сідала і лаго-
дилися на ніч, як нараз Лис голодний прийшов до них з 
такою новиною:

− Приходжу просто з лісу, де птиці і звірі таку раду ра-
дили, щоби між всіма тваринами віднині велика незгода 
закінчилася, а вмість неї вічний мир настав. Цілий собор, 
узнавши всеконечну того потребу, ухвалив, щоби перед 
всім вовки з вівцями, а лиси з курами о тім порозумілися 
і на мене випало о цім вас завідомити, а я першим тоє діло 
ствердити, що від сей години буду з вами жити по-при-
ятельськи. Як вам завгодно о тім пересвідчитися, то мене з 
бинкив ваших до мене злетить, а я вас по-братському при-
горну до серця, як іще ніколи не видали-се, ані чували-се.

Кури, радуючись тою новиною, стали нараз кудкудах-
кати, но один Когут, похвалюючи тую загальну ухвалу, 
підніс голову догори і став в одну сторону дуже дивитися. 
Побачивши тоє, сердечний Лис запитав Когута:

− А чого ти, брате, так голову догори задираєш?
На тоє каже Когут:
− Я викликаю псів, котрі от уже і надбігають, бо рад 

би, щоби се і вони тою новиною потішилися і з тобою на 
початок того вічного мира ділом ствердили. 

Скоро Лис це учув, якось йому нараз зробилося недо-
бре та й перерваним голосом, мов з перепугу, каже до ку-
рей:

− Бувайте здорові.
А когут на тоє:
− Але зажди, брате, сам до тебе злізу, бо пси уже і тут.
Лис заледве іще сказав:
− Псам о той ухвалі з лісу ще нічого не оповіщено, − і 

дременув, що за ним аж закурилося.
Незадовго потому опам’ятались кури з свого одуру і 

сказали:
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− Накой-то, що голова, то і розум!14 

Заєць і сало

Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали 
мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговори-
ти. В цей час вискочив Заєць. Пан і почав свою розмову з 
Зайця. 

«От у мене в лісі водяться зайці, тільки не такі, як оце 
пострибав маленький, а великі. Я з-за границі привіз на 
розплід. Одного разу я зібрався на охоту, взяв із собою 
чоловік з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, 
а я їх тільки “бах!” та “бах!”. Тоді я набив їх десятків зо 
три. А одного забив, то такого величезного, як баран за-
вбільшки! Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більш як 
півпуда сала. От які в мене зайці!»

Кучер слухав, слухав, а далі й каже:
− Но-о, гніді, скоро вже і міст той, що під брехунами 

ламається. 
Почув це пан і каже:
− Чуєш, Іване, так от які зайці бувають! Правда, в ньо-

го півпуда сала то не було, а так, фунтів з десять.
− Звісно, заєць зайцем, – каже Іван.
Ну, їдуть далі, а пан знову до Івана:
− От що, Іване, а чи скоро вже буде той місток?
− Та скоро вже, пане, – каже Іван.
− Так от знаєш, Іване, – продовжує пан, – мабуть, що 

на тому Зайцеві і десяти фунтів сала не було, так фунтів 
три-чотири, не більше.

– Та мені що, – каже Іван, – хай буде і так.
Але проїхали трохи, пан повертівся на місці та й зно-

ву:
− А чи скоро, Іване, вже той міст буде?
− Так, скоро, пане, ось-ось, тільки в долинку спусти-

мось.
− Гм, – каже пан, – а знаєш, Іване, на тому Зайцеві і зо-

всім сала не було! Сам знаєш, яке на Зайцеві сало.
− Та звісно, – каже Іван, – заєць зайцем.
Спустились в долину, а пан і питає:
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– А де ж, Іване, той міст, що ти про нього говорив?
– А він, пане, – каже Іван, – розтопився так само, як те 

заяче сало, що ви про нього говорили».15

Пес і файка
(байка)

Розкажу я вам байку,
Як курив Пес файку 
На довгім цибуху, 
І спалив собі вухо.
– А де то вухо?
– Вода забрала.
– А де та вода?
– Горобці випили.
– А де ті горобці?
– У лісі на дубі.
– А де той дуб?
– Сокира зрубала.
– А де та сокира?
– У хлопа за поясом.
– А де той хлоп?
– Помер.
– Коли?
– В четвер.
– Де поховали?
– Під порогом.
– Чим засурмили?
– Баранячим рогом.
– Хто був на похороні?
– Кіт та Пес.
– Як плакали?
– «Гау... Мяу...».16

Бджолині іменини

Навесні ліс виповнювався гомоном. Звірі, птахи, кома-
хи раділи теплому сонечку. Однак жила в лісі істота, ко-
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тра на оті веселощі дивилася досить іронічно, ба – навіть 
сердито. Це був павучок. Звали його Підплетинка. Свою 
майстерню павучок побудував між гіллям старого дуба. 
Коли сходило сонце, ставало видно, що її дашок зробле-
ний з маленьких синіх дзвоників – легких і прозорих. 
Коли ж торкався до них пустун-промінець, вони тихень-
ко озивалися: “Дзень-дзень-дзень”.

Підплетник не любив жартів промінчика. А тому ох і 
кортіло ж подратувати. Підплетнику! Зачепить дзвоники 
та й гайне собі. Не любив павучок і витівок підступного 
вітриська. Бо той старався вихопити нитку з павукових 
лапок і занести кудись далеко.

– Начувайся, бешкетнику! – гукає навздогін Підплет-
ник, та хіба ж докричишся?!

Як ви вже, мабуть, здогадалися, Підплетник над усе 
любив ткати рушники. І виходили вони в нього на диво 
гарні! То з кетягами калини по сніжно-білому полю, то з 
ніжним весняним цвітом на полотні. Таким, мабуть, при-
ємно втертись після вранішнього умивання. 

Та, на жаль, ніхто в лісі того не знав. Не знав і сам Під-
плетник. Колись нашвидкоруч виткав собі простісінь-
кого рушника, а ті, гарні, ховав у скриню. Тільки от біда 
– рушників стало так багато, що вже й ляда не зачиня-
ється. Треба шукати майстра, жука Оленя, нову скриню 
замовляти. Чи ж це не клопіт? Та й подарунок Оленеві за 
роботу треба дати. Доведеться-таки з одним рушником 
розпрощатись. Довго вагався Підплетник, якого взяти. 
Рушники ж бо – один кращий за інший. Нарешті вибрав. 
Почепив на майстерню здоровенний замок і вирушив у 
дорогу.

День був чудовий. Сонце не шкодувало тепла, вітер 
спочивав під кущем калини. На головній лісовій компа-
нії побачив Підплетник комашине товариство. Тут був і 
майстер Олень, отож павучок підійшов ближче.

Комахи, взявшись за лапки, водили танок, а посеред 
кола стояла золотокрила бджілка Медунка і щасливо 
усміхалася. Підплетник згадав: «Це ж у Медунки сьогодні 
день народження!»

– Ходи до нас! – гукнула до павучка бджілка.
– Спасибі, – спробував відмовитись Підплетник, та 
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мураша Завзятик ухопивши його за лапку, і всі знову по-
линули в танок. За хвилину Підплетник забув про все на 
світі.

Коли ж танок скінчився, біля Медунки з’явилася ціла 
гора подарунків. Чого тут тільки не було! Прозора пара-
солька, лозяний кошик, різьблена скринька, золотиста 
стрічка.

– Чого ж ти? – легенько підштовхнув Підплетника жук 
Олень. Давай свій подарунок.

– Спасибі тобі, Підплетнику, такого гарного рушника з 
роду не мала! – мовила бджілка.

– А й справді! – погладив рушничок мураха.
Павучок стояв і сором’язливо усміхався, а потім мо-

вив:
– У мене й кращі є.
– Як є, то похвалися! – відказав на те жук Олень.
– Гайда!
Павучок помчав до майстерні а за ним все товариство. 

Відімкнув скриню і став виймати рушники. 
– Це тобі, метелику, а це майстрові Оленю. Витирай-

тесь на здоров’я.
З того часу всі комахи вмиваються аж тричі на день, бо 

втиратися павуковими рушничками напрочуд приємно!
А замість скрині жук Олень на дашку павукової май-

стерні зробив флюгер. Тепер Підплетник завжди знає, 
куди і звідки летить той розбишака вітер.17

Материнська любов

Жіла-була Лісічка в лесі і мала вона маленького синоч-
ка. Одного разу Лісічка положила малого синочка в норе 
спаті, а сама скоренько побігла шукати якусь поживу. Не-
довго бєгала по лєсу, переживала за синочка, щоб, бува, 
не проснувся і нє вілєз з нори. Алє колі повернулася Лі-
січка до нори, її синочка Лисенятка там нє застала.

Стала вона бегать по лєсу з великою журбою, пітаті звє-
ров, чи, бува, ніхто не бачив єє синочка. Всє звери піталі, 
якій він на вігляд. Вона казала, що він вельмі гарненькій, 
чєпурнєнькій і описувала його всіма хорошими слова-
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ми. Всє звєри казалі, шо такого гарненького нє встречалі, 
только Зайчик сказав: «Я бачів такого замурзаного, об-
дертого». А Лісічка з радостю закричала: «Так і є, вон мой 
синочок, скажи, дє ти його встрєв і веді мене до його».

Ось така материнська любов.18

Куди Кіт зникає опівдні?

Ми жили в маленькій хатині на краю села. Котик по-
стійно ночував у сінях. Кожного ранку було чути звук 
«Бух-бух». Це Котик бухав лапою в двері. Це на його спе-
ціальній котячій мові означало: «Галю, покорми мене». 
Мені це відомо, тому що знаю майже все про котів. Я 
встаю з табуретки, щоб відкрити двері і покормити сво-
го маленького Котика. Крім того, я не знаю, куди він іде 
опівдні. Він ніби просто зникає. Його ніде нема.

Після сніданку Котик згортається в клубочок і спить. 
Коли після обіду я проходила з города додому, Котик йшов 
по дорозі, щоб зустріти мене і терся кругом моїх ніг.

– Ви бачили мого Котика опівдні? – я запитала маму.
– Ні, його не було видно ніде, – говорила моя мама, 

простягаючи мені кружку молока.
– Я дізнаюсь, – з упевненістю відказала я їй. Завтра су-

бота. Я буду опівдні дома і прослідкую.
Вранці суботи я ховаюсь так, щоб Котик мене не поба-

чив. Я бачила Котика далеко від себе і він, лежачи на соне-
чку, міцно спав. Час йшов дуже помало. Поки я дивилась 
на метелика, який пролітав біля мене, мій Котик зник.

– Де він дівся? – спитала я себе, вискочила зі своєї хо-
ванки на дорогу і швидко за ним побігла.

Котик повернув у сторону річки, але мені було цікаво, 
куди саме він чимчикує. Ми дійшли до самої річки. Котик 
зупинився, облизав лапу задумливо і чогось ждав, див-
лячись у воду. Раптом він махнув лапою по воді і зловив 
маленьку рибку.

– Ага, ось куди він постійно пропадає! – подумала я.
Котик мене побачив, але не звертав на мене уваги. Риб-

ка була йому більш цікавою в даний момент, ніж я. Я по-
чекала, поки Котик доїсть свій обід і забрала його додому.
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Прийшли ми з ним додому.
– Це мій Котик, – кажу я мамі. – Кожен день він хо-

дить до річки і ловить рибку собі. Бач, який в мене Котик, 
– продовжую розказувати свою історію мамусі, а Котик 
блимає на мене і муркає.19

Як Журавель Чаплю посватав

Жили собі на болоті Журавель і Чапля. Скучно було 
Журавлю самому жити, а не стало йому пари, щоб оже-
нився з Журавлихою, пішов до Чаплі посватати її. А вона 
його зганьбила, як прийшов. 

– В тебе одіж коротка, ноги дуже довгі, годувати мене 
не будеш, іди геть, довгошиїй! 

І журавель пішов зі встидом до свого дому. По тім сва-
танню розгадалася Чапля. 

– Скучно мені буде самій жити. Ось піду я та посвата-
юся з Журавлем. Приходить і перепрошує Журавля: 

– Візьми мене за жінку.
А він їй відповідає: 
– Іди геть, ти недорослого роду та недоброго. Було іти 

тоді, як я тебе сватав, а тепер – за двері! 
Пішла Чапля з плачем і зі встидом до свого дому. 
А потім розгадав собі Журавель: 
– Шкода, що не взяв Чаплю за жінку. Піду ще раз. 
І приходить до неї і перепрошує її: 
– Чапле, піди за мене заміж. 
А Чапля йому відповіла: 
– Геть з моєї хати! Було мене тоді брати, як я приходила 

до твоєї хати! 
І так вони до нинішнього дня ходять і сватають себе, 

але не можуть поженитися.20

Кіт та Миші

Дядько мав хорошого Кота, який завжди його слухав. 
Коротше кажучи, Кіт Мишей ловив, отак і жив. 

Спочатку полювання йшло дуже добре, бо гризунів 
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тоді розвелося повно!  Та й самі Миші Кота за ворога не 
сприймали. Але з часом сірі почали боятися Мурчика та 
не вилазити з норок. Акуратно висовувати голівоньки, 
дивилися, чи немає Кота і вже тоді виходили. А почувши 
котячий дух, хутко ховалися. Мурчику доводилось хи-
трувати. Іноді вдавав, що спить, іноді чекав біля самісінь-
кої нірки, доки не з’являться сіренькі.

Одного разу Котик не впіймав жодної Миші. Побачив у 
нірці хвоста, та й вчепився щосили передніми лапами, але 
Мишці вдалося втекти. Повернувшись додому, сіренька 
розповіла усім родичам, хто не дає їм спокою. Усі вони 
разом по черзі виглянули з нірки де Кіт, але побачили, що 
він лежить, ніби мертвий. Усі почали святкувати та кри-
чати, що тепер вони будуть гульдибанити вічно. 

Однак стара Миша попередила, що Кіт дурить неро-
зумних, але ті не послухали. Одна, найвідважніша, занад-
то близько наблизилась до Кота й почала пищати віршик. 
Не встигла закінчити, як Кіт ожив, миттю кинувся на спі-
вачку й нумо ловити. Потім сів біля нірки, аби сіренькі не 
встигли сховатись. 

Зрозуміли Миші, що такого хитрого ворога не позбу-
тися, та й перебралися до іншого місця.21

Вовк і Чоботар

Жив-був Вовк. Одного разу пішов він у село курей 
красти. Та побачили його селяни і ну гнати вилами. Втік 
Вовк від них, але по кам’янистій дорозі побив лапи до 
крові. Вирішив Вовк пошити чоботи, тому пішов до Чо-
ботаря, який жив на краю села зі своєю сім’єю у бідності.

Ввірвався Вовк в хату і говорить: «Поший мені чоботи, 
а то не поздоровиться». 

Чоботар йому у відповідь:
– Щоб чоботи пошити, потрібна шкура. Як принесеш 

мені бичка, то й будуть тобі чоботи.
Наступного ранку притягнув Вовк у двір бичка. А 

швець йому каже: «Приходь через тиждень». Сім’я раділа 
цьому бичкові, адже є що їсти, а шкура дійсно пішла на 
вичинку для чобіт. 
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Минув тиждень, прийшов Вовк за чобітьми, а їх немає. 
Чоботар говорить: «Чоботи потрібно добре змастити са-
лом. Як принесеш кабанчика, то й матимеш чоботи». 

Наступного ранку присунув на подвір’я Вовк вгодова-
ного кабанчика.

Чоботар йому:
– Так он чоботи повинні довго стояти, щоб добре змас-

титися, приходь за тиждень.
Минув ще один тиждень, і Вовк прийшов за чобітьми, 

і каже до Чоботаря:
– Віддай мені чоботи, бо не змилуюсь над тобою.
Чоботар зайшов у дім і через хвилину виніс Вовкові 

новенькі чорні чоботи. Вовк із радості зразу ж намагався 
їх обути, але вони не налізли на лапи. Розізлився Вовк. 
Чоботар йому:

– Не засмучуйся, будуть тобі чоботи, да такі, як ні у 
кого немає. У мене за хатою є яма, ти стрибни у неї і стій, 
доки я не дозволю вилізти. 

А в ямі тій була глина. Минув час, і прийшов Чоботар 
тай каже: «Чоботи готові».

Вовк виліз із ями, а на його ногах були нові білі чоботи, 
що виблискували на сонці.

Чоботар йому каже: «Але по воді і по росі не ходи». Та 
Вовк його уже не чув, бо був далеко.

Вирішив Вовк знов піти у село, та й знову довелося 
йому тікати від селян. Але ті швидко наздогнали, от він 
пригнув у річку, а коли переплив, то чобіт більше не було. 
Розізлився Вовк і пішов до Чоботаря сваритися і каже: 
«Приходь сьогодні в ліс і бери із собою двох секундан-
тів».

Найпершим прийшов до дуба Вовк, який за секундан-
тів узяв Білку і Кабана. А Чоботар взяв із собою секундан-
тами Півня і Собачку, яка на кожному кроці шкутильгала 
і тицяла мордочкою в землю.

Дивиться Вовк, що Чоботаря немає, і каже до Білки: 
«Вилізь на дерево і глянь, чи не йдуть». 

Тут Білка як закричить: «Йде, йде, та й веде із собою 
двох секундантів, та таких страшних, що я, Вовче, не злізу 
з дуба. Один йде, на кожному кроці каміння піднімає, а 
інший за спиною вогняні язики має».



259

Кабан й собі перелякався і зарився в листя під дубом. 
А Вовк з переляку далеко в ліс чкурнув. 

Прийшов Чоботар, побачив, що нікого немає та й пі-
шов додому.22

Примітки

1 Записав Сергій Яринюк у 2014 р. у селі Пожарки Рожи-
щенського району Волинської області від Валентини Гатюк, 
1951 р.н.

2 Записав Володимир Сапожник від Тамари Сапожник, 
1941 р.н. у селі Мирославка Рожищенського району Волин-
ської області.

3 Записав Тарас Луцик від Надії Ващук у м. Луцьку Волин-
ської області.

4 Записала Олена Шевчик у селі Датинь Ратнівського райо-
ну Волинської області від Марії Шевчик, 1944 р.н.

5 Записано у місті Любешів Любешівського району Волин-
ської області від Василини Масюк.

6 Записав Ілля Третяк у селі Вощатин Володимир-Волин-
ського району Волинської області від Віри Пилипюк, 1936 р.н 

7 Записав Роман Мачеброда у селі  Затурці Локачинського 
району Волинської області від Віри Марковської, 1930 р.н.

8 Записала Тетяна Зубач у селі Ворокомле Камінь-Кашир-
ського району Волинської області від Софії Шумік.

9 Записала Юлія Бабій у 2015 р. у селі Любохини Старови-
жівського району Волинської області від Павліни Дикси, 1939 
р.н.

10 Записав Вадим Ліпин у селі Мостище Камінь-Кашир-
ського району Волинської області від Григорія Никитиха, 
1947 р.н.

11 Записав Назар Нинюк у селі Жовтневе Волинської об-
ласті від Софії Панасюк, 1944 р.н.

12 Записала Ірина Станько у селі Перевердів Млинівського 
району Рівненської області від Галини Станько, 1935 р.н.

13 Записано від Ірини Куліш у м. Луцьку
14 Записала Леся Зінюк від Уляни Архипівни Зінюк, 1932 

р.н.
15 Записав Андрій Лець від Людмили Сіліч у м. Луцьк.
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16 Записано від Василини Дунь у м. Луцьку.
17 Записав Максим Ледвеїв від Ніни Євгенівни Величко у м. 

Рожище Рожищенського району Волинської області.
18 Записав Іван Троханенко від Марії Михайлівни Рогуль-

ник (Мініч), 1955 р.н. у с. Кам’яне Рокитнівського району Рів-
ненської області.

19 Записав Володимир Книшук від Галини Книшук, 1953 р. 
н. у селі Поворськ Ковельського району Волинської області.

20 Записала Олена Савчук від Любові Півень, 1953 р. н. у с. 
Датинець Ратнівського району Волинської області

21 Записав Дмитро Сурков від Ганни Мухи, 1953 р.н. у с. То-
пільне Рожищенського району Волинської області.

22 Записано від Варвари Хлуд, 1945 р.н. у с. Грабів Старо-
виживського району Волинської області.
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ГЕРОЇКО-ФАНТАСТИЧНІ КАЗКИ

Як у царя роги виросли

Жив-був лісник. У нього було три сини. Ослаб лісник і 
чує, що скоро помре. Покликав синів і говорить:

– Я все життя був лісником, я сходив увесь ліс. У лісі є 
місце, де я ніколи не був. І вмер старий. 

Стали сини лісниками. По всьому лісі ходили, а в те 
погане місце не заходили. Та одного разу вирішили зайти. 
Найменший брат говорить: “Давайте візьмемо клубок 
ниток, щоб не заблудитися”. Та й пішли вони. Розмоту-
вали клубок, щоб не заблукати. А звірі ходили і порвали 
нитку.

Ходили-ходили та й повернулись сини на те саме міс-
це – до великого дуба. Змучились і вирішили заночува-
ти під дубом. Два брати лягли, а старший залишився на 
варті. 

Дійшло до дванадцятої години ночі, повіяв страшний 
вітер. Аж дуб гнувся. Подивився старший брат – летить 
поверх лісу змій. І крикнув старший брат: “Хто ти? Стань, 
а то стріляти буду!” Змій злякався і просить: “Пропусти 
мене, я дам тобі таку річ! Скільки житимеш – користь 
буде”. І кинув йому шапку-невидимку. 

Встали зранку, а старший брат їм нічого не говорить. 
Так ходили вони другий день до вечора і все виходили до 
того дуба. І знову полягали спати. На варті залишився се-
редній брат. О дванадцятій годині взялась буря, що лама-
лися дуби. Дивиться – летить змій. 

– Стій! Стріляти буду! – каже парубок.
– Не стріляй, я дам тобі таку річ, що скільки житимеш, 

то будеш мене споминати. Дам тобі сопілку. Подуєш – ви-
йде армія. 

Кинув змій сопілку і полетів. Рано встали хлопці, а 
брат нічого й не каже. І почали вони ходити по лісі, а на 
вечір вийшли до того дуба. Та й лягли під ним спати, а за 
вартового став найменший брат. 

Опівночі знялася буря, гнуться дуби. Подивився брат 
– летить змій.
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– Стій! Стріляти буду! – крикнув брат.
– Пусти мене, то дам гаманець, який ніколи не буде по-

рожнім.
А менший брат говорить:
– Це не все. Як вийти з цього лісу?
– Бери сокиру і теши дуба з цього боку. Як встанете 

рано, то йдіть у той бік, з якого буде затесано дуба.
Рано встали хлопці, а найменший брат говорить: “Ну, 

давайте будем виходити з цього лісу”. Не довго вони йшли 
і вийшли з того лісу. Побачили знову поляну. Менший 
брат каже: “Давайте сядемо на цій поляні і трохи спочи-
немо”. Посідали вони і менший питає: “Хлопці, що ви ро-
били ночами, як були на варті?”

Старший говорить: “Я маю шапку-невидимку”. Серед-
ній каже: “У мене є така сопілка, що як подую в неї, то 
скільки хочеш армії вийде”. А менший витягнув гаманець 
з грішми. Випорожнив його, а він знову повний.

Вчув менший брат, що в царя є дочка, і та дочка день і 
ніч грає в карти. Взяв він гаманець і йде до неї. І взяв з со-
бою шапку-невидимку. Та й пішов до дівчини в кімнату. 
Аж тоді побачила його дівчина, як зняв шапку.

– Як ти зайшов сюди? У мене є варта.
– А я маю шапку-невидимку.
– Як таке діло, то давай грати в карти.
Грали вони цілий день і ніч, а він кладе й кладе гроші.
– Звідки в тебе стільки грошей? – питає царівна.
– А мій гаманець такий, що я беру й беру із нього гро-

ші. 
Дівчина: “Будем обідати”. Принесла вона різних вин, 

напоїла хлопця, і він заснув. А вона забрала гаманець і 
сказала варті викинути молодшого брата на дорогу.

Приходить він додому і розказує братам, що сталося.
– Я загубив шапку-невидимку, гаманець з грошима, 

але я візьму сопілку і оголошу війну цареві. 
Узяв хлопець сопілку, подув у неї – набралося стіль-

ки війська, що й краю не видно. Цар хотів утікати, надів 
шапку-невидимку, але замість того, щоб стати невиди-
мим, помітив, що на голові у нього виросли роги. 

От чому цар рогатий.1
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Хлопчик-Яблучко

Жили-були дід та баба. Вони не мали дітей. Одного 
разу, у неділю сиділи вони на березі річки і побачили, 
що по воді пливе велике гарне яблуко. Воно прибилося 
до берега. Взяла баба яблуко і принесла до хати. Коли ж 
захотіла поділити ножем яблуко на дві частини, з нього 
вискочив маленький хлопчик. Дід з бабою дуже зраділи і 
назвали його Хлопчик-Яблучко.

Ріс Хлопчик-Яблучко, як на дріжджах. Щодня з’їдав 
велику миску каші та скибку хліба. 

Дуже швидко хлопчик виріс і пішов підкоряти острів 
Чудовиськ, щоб забрати у Чудовиська всі його скарби і 
віддати бідним. Вирушив у далеку путь. Дорогою йому 
зустрілися Ворон, Кішка і Собака. Усі вони поставали ві-
рними слугами Хлопчика-Яблучка. Довго ішли вони, аж 
поки побачили велику браму і воїнів-охоронців. Ворон 
злетів у повітря і видзьобав охоронцям очі, Кішка пере-
стрибнула через браму і відсунула засув, а собака почав 
кусати воїнів за ноги. 

Зайшли вони до замку, загрузили скарбами повен ві-
зок. Слуги Хлопчика-Яблучка притягли віз у село і роз-
дали усі скарби бідним. “А таки наш Хлопчик-Яблучко 
найсміливіший від усіх”, – раділи дід із бабою і плескали 
в долоні.2

Знахарка

Колись дуже давно у лісових хащах, далеко від села 
жила бідна дівчина зі своїм дідусем. Вони збирали трави 
та зілля і варили з них усякі напої. Люди обходили лісових 
жителів і поміж себе називали їх чаклунами. Якось у тому 
лісі заблудився хлопець. Довго шукав стежку додому та 
все марно. Минула година, друга – і раптом мандрівник 
опинився на галявині, де стояла дідова онука. На якусь 
мить замилувався її красою, а коли опам’ятався, то довго 
не міг збагнути: перед ним розступилися хащі і вдалині 
забіліли хатки. Збентежений цією подією, хлопець поспі-
шив звичайною дорогою додому. 
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Тільки ступив крок, як з гущавини на нього вискочив 
Ведмідь. Довго боровся хлопець, але переміг звіра. Жи-
вим лишився та й того. 

Минув день, другий, а рани не гояться. І як тільки не 
пробували – нічого не допомогло. От і просить тоді хло-
пець, щоб привели ту загадкову дівчину, яку бачив він у 
лісі. Адже люди кажуть, що вона уміє варити такі ліки, 
що можуть його урятувати. Так і сталося. Дуже швидко 
рани на тілі загоїлися. А він і не радий, бо доведеться про-
щатися зі своєю рятівницею. І як розлучатися, коли вже 
так звикли один до одного? Але дівчина одразу зрозуміла, 
звідки той сум в очах коханого і пообіцяла повернутися.

Та от лихо! Красуню побачив князь, який жив у висо-
чезному кам’яному замку. Сподобалася вона йому і ви-
рішив вельможа забрати дівчину до себе.

Наказав слугам щодня приносити їй подарунки із зо-
лота і каміння дорогоцінного. Але як не старався, усе 
марно. Не приймала полісянка його дарів. Одного дня до-
відався він, що про іншого мріє дівчина, і наказав своїм 
стражам схопити закоханих та ув’язнити. Коли ж і неволя 
їх не зламала. Загадав страти, але не простої. Він звелів 
прикувати молодих до скелі великими ланцюгами, щоб 
смерть їхня від мук була повільною.

Настав ранок. Приречених привели до урвища, вони 
взялися за руки і раптом… Стрибнули разом у прірву. 
Але не розбилися об камені, а перетворилися на соколів 
і полетіли.3

Іван-Царевич та Залізний Вовк

Був собі цар та мав сина Йвана. От Йван-Царевич по-
їхав раз на охоту. Поїхав у темний ліс і став гулять конем. 
Дивиться він, коли лежить пташка з золотими крильцями. 
Тільки що мірився стріляти, а позад нього щось як зашелес-
тить! Він оглядівсь, коли біжить Залізний Вовк та й каже: 

– Давно я по лісу гуляю, та не бачив ніколи Царевича, а 
тепер уже наїмсь царського м’яса.

– Не їж мене, – каже Царевич, – краще візьми з мене, 
що хочеш.
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– Ну, – каже Вовк, – тоді я тебе з’їм, як будеш жени-
тись.

Довго Йван-Царевич не женився, а потім батько його 
каже: 

– Женись, синку. Вже пора.
– Ні, – каже Царевич, – не хочу, бо як їздив на охоту, то 

Вовк сказав, що з’їсть, як оженюсь.
Батько йому каже: 
– Ні, не бійся, у мене є багато війська. Воно застреле 

Вовка.
От вони поїхали у друге царство сватать царівну. За-

сватали царівну, пішли в церкву, повінчались, а потім за-
брали царівну і поїхали додому свадьбу грати. Звелів цар 
війську обступити кругом хату, а молодих завели за стіл і 
зачали гулять.  І тільки стали музики грать та танцювать 
молоді, коли чують – військо кричить:

– Вовк біжить!
Став добігать Залізий Вовк до хати, а солдати давай 

його стрілять. Стріляли, стріляли – нічого не зроблять 
– біжить напрямки та кусається.

Бачить Царевич, що Вовк добіга до вікна і скоро в хаті 
буде, та й кричить:

– Сідлайте мені прудкого коня!
Солдати осідлали. Йван-Царевич сів на коня і поле-

тів на ньому, як птиця, а Вовк за ним. Біжить Царевич 
степом, дивиться – стоїть хата на курячій ніжці. Царевич 
убіг у хату, а там сидить відьма з трьома дочками. Поздо-
ровавсь царевич, а відьма його питає:

– Чого сюди зайшов, чи по волі, чи по неволі?
– Ні, – каже Царевич, – я козак не без долі, зайшов 

сюди по неволі.
Відьма питає царевича:
– Яка тобі неволя?
– Та, що Залізний Вовк мене хоче з’їсти. А відьма 

каже:
– Бери за себе старшу дочку, то я Вовка з’їм.
Поручився царевич брать відьмину дочку. Вовк біжить 

– та прямо в хату і вскочив. Відьма зараз дала йому їсти, а 
Вовк сів за стіл, каже:

– Ну, як вона, руська кость?
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Відьма й пита Вовка:
– А що, з’їв руського царевича?
– Ні, – каже, – утік.
– Ну, як не будеш його їсти, то він буде нам зятем (а 

відьма була жінкою Залізного Вовка).
– Чи так, то й так, – каже Вовк,– все одно ніякий біс не 

трапляється.
Впустили Царевича в хату, а Вовк і каже:
– Як маєш талант, що утік,  то тепер будеш із моєю до-

чкою жить.
Став Царевич жить з його дочкою.
Помітили вони, що Царевич не дуже любить відьмину 

дочку, та й радяться самі між собою, як би його перевес-
ти.

Прикинулась відьмина дочка хворою, і посилають 
вони його в ліс за живущою і цілющою водою.

Пішов Царевич до коня й плаче:
– Тепер уже, – каже,– я пропав.
Кінь і каже:
– Сідай, поїдемо.
Їдуть лісом, коли лежать ґавенята. Став царевич їх за-

бирать, а стара Ґава лежить та й кричить:
– Кра, кра! Слихать, слихать, як Царевича в вічі вми-

рать.
А далі й пита:
– Чи по волі, чи по неволі?
Царевич і отвіча:
– Я козак не без долі, зайшов сюди по неволі.
Ґава говорить:
– Що хоч візьми, тільки не руш моїх ґавенят.
Царевич їй говорить:
– Я з тебе нічого не хочу, тільки дістань мені живлющої 

і цілющої води.
– Добре, дістану, бо я цю воду сама й стережу.
Полетіла Ґава до малої пташки, звеліла дістать води й 

приказує їй:
– Як улетиш у колодязь та набереш води, то не лети 

угору, а лети убік.
От пташка набрала води і полетіла убік. Як залетіла 

вона далеко, а Ґава тоді й кричить на весь ліс:
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– Кра, кра!
Змії стерегли воду та почули, що наче Ґава каже: “Крав, 

крав”, – та встали з мість і пустили з себе вогонь. Бачать, 
що не запалили злодія, та й кажуть Ґаві:

– Брешеш ти, ніхто води не крав.
А пташка долетіла вже до Йвана-Царевича і дала йому 

воду. Царевич сів на коня й поїхав. Їде, аж стоїть хата, а в 
тій хаті сидить дід.

Царевич увійшов у хату, та й каже:
– Здоров, діду!
– Здоров, Йван-Царевич!
– Чи по волі, чи по неволі? – пита дід.
– Я козак без долі, зайшов сюди по неволі, – каже Ца-

ревич.
Розказав Йван-Царевич дідові, де бував, що видав і 

куди він тепер іде.
У діда тоді якраз баба вмерла, і він хотів її вже ховать, 

а Царевич покропив її цілющою водою, вже й ожила. Дід 
тоді дає Царевичу хусточку і навчає, як Вовка стребить.

– Як прийдеш, – каже, – додому, то кинеш Вовкові на 
шию хусточку, то з його залізо спаде, і стане він змієм з 
дванадцятьма головами, тоді відрубай з правого боку, то 
зараз шість голів відпаде, а потім з лівого зрубаєш і другі 
шість голів.

Став Царевич з хати виходить, а дід дав йому ще й 
рушничок.

– На, – каже, – цей рушничок, та як уже стрибиш За-
лізного Вовка, то од’їдеш од відьминої хати, та вернись 
назад, махнеш рушничком  – і зробишся котиком, тоді 
вбіжиш у хату і підслухаєш, що вони будуть балакать, 
щоб тебе звести, а як захочеш знову чоловіком стати, то 
вибіжиш на двір, махнеш рушничком і станеш.

Поїхав Царевич і дає воду. Став Вовк брать, а він і ки-
нув вовкові на шию хусточку, поспадало з Вовка залізо, і 
став страшенним Змієм з дванадцятьма головами. Царе-
вич його рубнув з правого боку, а шість голів так і одле-
тіли. Він повернув шаблю, та з лівого – і попіл Змія на ві-
трі розвіяв. Управився зі Змієм, помолився Богу, осідлав 
коня і поїхав додому. Виїхав у степ і задумався, що йому 
дід приказував. Вернувся він, прив’язав коня до дуба, а 
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сам пішов до хати, махнув рушничком, зробився коти-
ком, вбіг у сіни і кричить:

– Няв, няв!
Стара відьма й каже дочкам:
– Пустіть котика в хату, а то той проклятий Царевич 

перевів нашого хазяїна, то ще котика переведе. 
Впустили котика в хату.
Посідали втрьох на печі та й радяться, як би Царевича 

звести. Старша дочка й каже:
– Я піду у степ та зроблюсь криницею, то він нап’ється 

води й здохне.
Менша каже:
– А я піду та й стану яблунею золотою, то він зірве 

яблуко, з’їсть та й здохне. 
Найменша каже:
– Я піду та зроблюсь горницею, а в горниці буде багато 

наїдків та напитків, то він ввійде, наїсться, нап’ється та й 
лусне.

Вислухав котик все, що вони говорили, вийшов надвір, 
махнув рушничком, став чоловіком і пішов до коня, сів на 
коня і їде.

Довго він їхав і захотілося йому пить. Дивиться – кри-
ниця, він зліз з коня і хотів пить, а кінь йому каже:

– Не пий, а то вмерш.
Він підійшов до криниці, вдарив по ній навхрест ша-

блею, з неї кров так і потекла.
Поїхав дальше.
Дивиться – стоїть яблуня, а на ній золоті яблучка. Він 

під’їхав до неї, вдарив по ній навхрест шаблею, а з неї кров 
так і потекла.

Їде він дальше, коли стоїть горниця, а в тій горниці 
самі наїдки і напитки. Він встав з коня, ввійшов у горни-
цю та вдарив навхрест шаблею по стінах, а з неї кров так 
і подзюрчала.

Сів тоді Йван-Царевич на коня і гайда додому. Приїхав 
додому, ввійшов у хату, а йому всі стали раді-раді. Пооб-
сідали кругом його жінка, батько й мати, і давай він їм усі 
свої походіння та історії розказувати. Живуть вони тепер 
з молодою жінкою та царствують.4
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Батько-Вуж

Були собі дід і баба. Була в них дочка Маруся. Одного 
разу пішли вони жито жати. Жали до вечора і ще тро-
хи залишилося жита. Маруся каже: “Ідіть ви додому, а я 
скоренько дожну і вас дожену”. Дожала Маруся жито і 
стала бігти додому. Несподівано вона впала у якусь яму. 
Коли вона впала на дно, то побачила якийсь луг дуже гар-
ний. Там росли дерева і паслися корови. Маруся побачи-
ла стежку і пішла нею. Дійшла до якоїсь хати. Зайшла в 
хату, а там нікого немає. Кликала-кликала, але ніхто не 
відкликнувсь. Вона захотіла їсти і зразу відкрилася якась 
кімната, в якій стоїть стіл, а на ньому всякі наїдки. Пове-
черяла вона і думає: “Вже мені хочеться спати”. Відкрила-
ся кімната, а там ліжко. Маруся лягла і заснула. На другий 
день встала і нікого немає, але все, що вона захоче, є. Там 
вона залишилася жити.

Вона стала кликати, аж хтось відізвавсь, але не пока-
зався. Вона стала питати: “Хто за мною так піклується, 
я хочу побачити”. Хтось говорить: “Я не покажусь, бо ти 
злякаєшся”. “Ні, не злякаюсь, покажися”. “Я Вужака, не 
покажуся”. Стала просити дуже довго. Вужака висунув 
голову і сховався. Так пройшло дуже довго, а Вужака по-
казує тільки голову. Пізніше став виходити майже весь. 
Пізніше і зовсім виліз. Маруся вже не боялася. Стали 
вони вдвох жити. Вужака дуже жалів Марусю. Народи-
лося у них двоє діток – хлопчик і дівчинка. Коли діти під-
росли, Маруся стала просити Вужаку, щоб він відпустив 
її з дітьми до її батьків. Вужака дуже боявся їх пускати, бо 
як скажуть діти, що в них батько Вужака, буде біда. Мару-
ся сказала, що діти не скажуть. Вужака вивів їх до якоїсь 
нори, і вони вийшли на стежку, по якій зайшли до своїх 
діда і баби. Старі дуже зраділи і стали все розпитувати.

Маруся з дітьми хвалиться, що дуже добре живуть, що 
в них дуже добрий і красивий батько. А баба все допиту-
ється в дітей... Питає хлопчика, який у них батько. Хлоп-
чик каже, що батько добрий і хороший. Баба вже обіцяла 
гостинці, але діти не признаються. Баба стала питать ді-
вчинку, обіцяючи гостинці. Дівчинка і сказала, що батько 
у них Вужака. Почастювали дочка з внуками і стали до-
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дому збиратись. Баба каже, щоб вони ще переночували. 
Полягали вони спати, а дід з бабою пішли бити Вужаку, 
бо дівчинка розказала, де він їх буде стрічати. Прийшли 
дід з бабою до нори і стали кликати. Прийшов Вужака. 
Дід з бабою його зарубали і прийшли додому. Зранку до-
чка з внуками пішли додому. Дойшли до нори, а там вже 
Вужака лежить зарубаний.

Маруся догадалася, що то дочка сказала. Маруся каже 
дочці: “Якщо ти така зрадниця, розказала хто в нас бать-
ко, то лети зозулею. Щоб ти ніколи свого кубельця не 
мала, а в чужі свої яйця клала”.

А синові каже: “А ти, Іванку, лети соловейком, весь вік 
співай, людей розважай. А я полечу горлицею. Буду весь 
вік воркотати-плакати”. Знялися три пташки і полетіли”.5

Сон Пилипка

Мав один дядько три сини. От устав він якось ранком 
і питає старшого сина:

– Синку, який тобі сон наснився?
Той і розказав.
– Добре, молодець.
Тоді середнього питає: 
– А тобі який сон наснився?
Розказав і той про свій сон.
Тепер питає батько найменшого:
– Ну, Пилипку, а тобі який сон наснився?
– А я не скажу.
– То йди від мене геть у світ, щоб я тебе не бачив.
А снився Пилипкові сон: батько вижене з дому його, 

цар за неслух тяжко скарає, а потім він одружиться на 
царівні і стане царем. Отож, коли батько вигнав із дому 
його, що ж мав робити? Зібрався і пішов геть.

А тою дорогою саме цар їхав зі своєю донькою на по-
лювання. Коли ж бачить, іде навпроти хлопець.

– Татку, візьми хлопчика з собою, – каже дочка.
Зупинив цар хлопця, запитав як звати, куди йде.
– Батько вигнав з дому, – мовив Пилипко.
– А за що?
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– Запитував, який сон мені наснився? А я не сказав.
– Ну, сідай в карету, житимеш у нас.
Приїхали в палац. Цареві не терпиться, допитується у 

Пилипа:
– Ну, ти батькові не сказав, а мені-то скажеш, який тобі 

сон наснився?
– Як я ненькові не сказав, то і вам не скажу…
Розгнівався цар, а гнів – порадник  злий. І наказав цар 

кинути Пилипка у підземелля і не давати йому їсти.
Минуло дванадцять літ. Приходить від поганого царя 

звістка, що як не віддасть за нього заміж цар своєї дочки, 
то піде на них війною. Ще й листа написав: “Якщо у тебе, 
царю, знайдеться воїн, що вистрілить з гармати і виб’є з 
моєї руки ложку, коли я сяду обідати, тоді не буде війни, а 
як не вцілить – то віддай за мене дочку, бо війною піду”.

Зажурився цар… Де взяти такого воїна?..
Царева дочка все розповіла Пилипкові, а він і каже:
– Тільки я можу зробити таку гармату і вибить з рук 

поганого царя ложку після обіду.
Повернулася царівна в палац і розповіла батькові про 

Пилипка і про те, що він обіцяв виконати завдання пога-
ного царя. Дав цар наказ привести хлопця і постав перед 
ним високий і дужий красень-воїн.

Цар до нього:
– Ну, Пилипку, подужаєш поганого царя?
– Подужаю, ваша величність.
– Коли так, то оженю тебе зі своєю дочкою.
Трудився Пилипко довгих дев’ять днів і ночей, та все 

ж виконав завдання, зробив чарівну гармату, дочекався 
поки поганий цар сів обідати, та як вистрелив, аж ложку 
вирвало з його рук. Розсердився поганий цар за таке зух-
вальство і пішов війною.

Скували ковалі Пилипкові чарівну зброю і рушив він 
із нею на вороже військо. Розбив цареве військо і самого 
поганого царя знищив.

Виконав цар свою обіцянку і одружив Пилипка на сво-
їй дочці, а коли прийшла пора йому помирати, то віддав 
він свій трон Пилипкові, який довго служив вірою і прав-
дою своєму народу і захищав його від злих нападів.

Ось і казочці кінець, а хто слухав – молодець.6 
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Дивне озеро

Давно гето було. Ше коле по нашій Україне татаре хо-
диле да й людей в ясир ловеле. А люде тоді ховалися то по 
лісах, то по ярах, то й по балках, та й строїле там села.

Одне такє сило в густому лісе стоєло, і в тому силове 
чоловік був рібаком, та такєй тямущій – тількє на воду 
гляне, вже все знає. І єк скаже, так і справдиться. Дивува-
лися люде, міркувале: чого то так в свому ділове понімав 
він усе. 

Никому так реба ни ловелась, як йому. Де тількє сачка 
закєне – так повного і ветягне. Тількє девну вдачу мав: ни 
любев на одному місциве  рибачіте, все по якєхось іначіх 
річках та озерах їздив.

І почув він раз, шо є десь закляте озиро: колесь там 
сило стоєло та под воду пошло. Скрете воно в лісах і не 
всякій його найде, а єк хтось побачіть, то того самого 
року і вмре.

Інтірєсно йому стало знайте те озеро і пірівіріте, чі 
правду люде кажуть. Став він по лісах ходете. Ціле літо 
ходев і рібальство закєнув, а ничого не знайшов. І над-
ебав в одному місциве тирновий гай, такєй густий, шо й 
сокірою ни можна стежку прорубати, а вілекій такєй, шо 
й конця-краю ни ведно.

От він і подумав, чі ни в гетому гайове теє озиро? Ві-
рнувся додому, взяв добру сокіру і на теждинь харчів та й 
пошов до гаю. Став теї дєбрі рубате, стежку прочестюва-
те. Шо за день верубаїться, пройде трохє далі, за нич знов 
за їм хащі заростають, та він на те ни звіртає увагє, кожін 
день далі в гай врубуїться.

І одного днє блеснуло йому чіріз колючкє сонце і голлє 
розступелося, і вейшов він на галявіну вілеку, а по їй ши-
карне такє озиро розлилося – глибокє, бірігів ни ведно, 
реба плескаїться, так і блистеть на сонциве. “Отут би з 
сачком пройтесь!” – думає він.

Сів на берігове, став на дно диветись – чі глибоко і чі 
прозора вода. Вода честа, прозора. У воді реба табунаме 
плаває, а глибіна така, шо дна ни ведно. І десь на днове 
якєсь купкє, як будьто й справді хаткє з садкаме. Навіть 
причудилося йому, шо на днове дзвоне дзвонять.
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Розсирдевся він на сибе: “Навігадувале люде всякіх ба-
йок, а міні вже прічудилося і пріведилося. Треба сюде з 
лодкою і сачком прійте, отут ребе наловлю. А пізніш до-
бре було б у гетих хащах і сило заложете”.

Став він додому віртатись, назад стежку рубате. Як-не-
будь вебрався от туда, бо вже й харчів йому ни хватело. 
Дома став лодку строїте. Тежнів зо два пройшло, знов до 
гаю пошов. Покє дойшов – вже й осінь наступела, ранкаме 
і вічораме тумане стале лягате. Одного такого туманного 
ранку він і до озира добевся. Сумне й похмуре воно ста-
ло. А ребе – ни однесинькії ни ведно, ниде й ни плюхне.

– Подожде, – каже сам до сибе, – от кєну сачка, і всьо 
ровно повний ветягну.

Закєнув, ветяг – порожний. Закєнув другій раз – те 
саме.

– Де ж реба поділася? – дивуїться.
А з дна веразно чує, нібе дзвоне гудуть. Розозлевся рі-

бак: – “Отам под купеною потягну: навєрно там реба є”.
Закєнув, ветягнув – а в йому всього одна рібенка трі-

пощіться. Кєнув її у свій човник, а сам думає: “Чі закідате 
ше сачка? Гете озиро, справді, якєсь прокляте.”

Тількє подумав: а з воде здоровенна рібена веставіла 
голову й гукає:

– Дочко моя, де те? Я вже все за тобою облитіла, чі ни 
зловев тибе рібак якєй?

– Зловев, – каже рібак, – але ни оддам, покє ни скажіш 
міні, хто те така і якєї тут дива у вас.

– Ох, рібалко, – каже реба, – ме буле люде, такє, як і те, 
і тут у давню-давнину сило стоєло. Ше нашії прадіде із 
заселиних зимель сюде вейшле і добре зажіле. Скількє тут 
звіра і птеці було, скількє ребе в річце і паше для худобе 
в лісе.

І була за силом річічка дуже гарна: маленька, але честа. 
Та одного разу прівіз хтось цілий віз мусору та й векінув 
у річку, а воно пошло на дно. Побачіле всі, шо й сліду від 
мусору ни осталось і рішеле туде вівозите: головне, шоб 
вулиці чистиї буле. Нихто ни звіртав увагє, шо річка ни-
честою стала. Так і жіле, багатіле і радувались свому ба-
гатству.

Одного літнього днє десь узявся старець. Став од хате 
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до хате ходете – мелостиню просете. І в кожний хате його 
обзивале і проганяле, казале, шо він біду на сило навіде. 
І став він уже мою хату минати, а вона крайня була, та й 
каже:

– Нихто у вашому силі міні й куска хліба ни подав. У 
тибе, молодецьо, нимовлятко на руках. Ради Бога, зме-
луйся, венись міні хоч напетись, а то в річце вода типер 
така стала, шо ни можна напетись.

– Ниохота міні вставате, малу дитену трівожіте. Як хо-
чіш пете, то любеї  нап’єшся.

І промовів старей:
– За те, шо віте дім знещіле, – оту річку за силом, – то і 

ваше сило я знищу.
Закляв старей да й пошов. А я чую – в хате кухоль із 

стола брезнув і вода дзюрчеть блежчі і блежчі. Вже чіріз 
поріг струмок тиче, чіріз двір. Дивлюсь – а з другєх хатив 
тоже струмкє тичуть. Вже по вулиці річка тиче. Повибі-
гале люде, крічать, мітушаться, худоба ріве, а сило осідає, 
горе кругом більшають, вода заливає... 

І опінелись ме на днове озира і стале ребаме. Тількє раз 
на теждень, у ниділю, стаєм ме знов людьме. Худобу віга-
няємо пастеся, по господарству пораїмося. А в пониділок 
знову ребами стаємо.

А був той старей водяником і жев колесь у тий річце, 
шо ме замусоріле і  знещіле. Отакєй нашій гріх.

Пусте ж мою дитену, рібалко, бо я тобі все  сказала!
Піріхрістевся рібак, кєнув ребку в озиро, забрав свій 

сачок і лодку та й подався додому. І того ж року помер.7

Іван-Царевич і мудра жінка

Як були собі цар та цариця, да не було у їх дітей, да були 
вони такі бідні, що і їсти нічого було. Раз пішов цар на за-
робітки, на дорозі йому захотілось пить, дивиться – коли 
криниця. От він тільки що нахилився напитися води, 
аж його щось за бороду й ухватило. Він став проситься: 
«Пусти мене, хто ти?!» Так воно і каже: «Ні, не пущу! По-
обіцяй оддать мені то, що у тебе єсть дома миліше жін-
ки». Він подумав: що ж у мене єсть миліше жінки? Нема 
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нічого! Да і пообіщав; а те і каже з криниці: «Я ж до тебе 
через три годи прийду по нього». Цар вернувся додому, 
коли жінка його стріча з сином Іваном. Він так був радий 
йому, а згадавши, що син вже не його, дуже заплакав. Як 
пройшли три годи, то зараз той бородатий і прийшов за 
царевичем, тільки цар випросив оставить сина іще на три 
годи. От як пройшло іще три годи, та теє оп’ять прийшло 
за ним і каже: «Шо глядіте? Пришліть його мені зараз!»

На другий день цариця напекла йому в дорогу паля-
ниць,  розказала куда йти, да ще й провела його недале-
ко за село; от він іде, коли дивиться – стоїть хатка. А вже 
смеркалось, так він і зайшов туда на ніч, а там живе П’я-
тінка Святая. Зараз побачила його да й каже: 

– Здраствуй, Іван-Царевич! Чи по волі, чи по неволі?
– Ні, П’ятінко! Більше, що по неволі, – да й розказав, 

куда і чого йде... 
Так вона і каже йому: 
– Гаразд же, що ти до мене зайшов, я тебе научу, куда 

іти: там є двоє воріт, так ти не йди у ті ворота, що колком 
заперті, а в ті, що замком, да ще на їх стремить наткнута 
чоловіка  голова, но ти не бійся! Тільки постукай, то за-
раз ворота самі і одчиняться, тоді іди усе по дорожці, і 
прийдеш до води, а там побачиш: купаються дванадцять 
сестер, да всі перекинулись уточками, і плаття їх будуть 
лежати на березі – усіх одинадцяти вмісті, а одної особо. 
Дак ти теє і возьми, да й заховайся з ними. От всі сестри 
поодіваються да й підуть, а вона буде шукать своєго плат-
тя, а послі скаже: «Озовись, хто моє плаття узяв, тому 
буду матір’ю». А ти мовчи. Вона оп’ять скаже: «Хто моє 
плаття узяв, тому буду сестрою». Ти все мовчи. Тоді вона 
скаже: «Хто узяв моє плаття – того буду жінкою». От ти 
озовись і оддай їй плаття.

Він так і зробив. Як оддав плаття, да та царівна і каже: 
«Слухай же, Іван-Царевич! Як прийдеш до мого батька, 
то він буде тобі казать, щоб ти вибирав собі із нас жінку, 
а нас усіх поставить рядом. Дивись же: усі сестри будуть 
дуже хороші, а на мене нашлють усяких прищів. То ти й 
покажи на мене, що оцю візьму! З тебе будуть усі сміяться, 
а ти нічого не слухай. Тоді оп’ять цар на другий день нас 
поставить, і сестри усі будуть в золоті, а я в черному, ти 
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оп’ять мене бери. Іще й на третій день цар нас покажить, і 
ми вже усі будемо однакові, тільки ти дивись: я виставлю 
наперед ногу, то ти оп’ять на мене покаж. Більше вже не 
будуть тебе питать, і я буду твоя жінка». Як вона казала, 
так усе і зробилось.

На другий день кликнув Івана-Царевича до себе цар: 
«Гляди, щоб ти мені до світа насадив такий сад, щоб ні у 
кого не було такого, і щоб уродилися такі яблуки, що зо-
лоте яблуко та срібне яблуко!». Так він прийшов до жінки 
да й плаче. Вона пита: 

– Чого ти, Іван-Царевич, плачеш? 
– Як же мені не плакать, коли твій батько заказав мені 

таку роботу, що я й до віку не зроблю! 
– Мовчи, молись Богу да лягай спать, до світа усе буле 

готово. 
Він ліг, а вона вийшла надвір, махнула платочком – на-

бігли люди да і питають: 
– Чого тобі, царєвно, треба? 
Вона приказала, щоб до світа було все то, що батько 

ній говорив. Цар вранці устав, дивиться – коли все по-
роблено.

От він, дождавшись вечора, кликнув оп’ять зятя, да і 
каже: «Гляди ж, щоб до завтрього зробив мені такий мост, 
щоб золота палочка да срібна палочка!». От він оп’ять 
прийшов до жінки, став плакать да і розказав, що йому 
велів цар. Вона положила його спать да зараз, як тільки 
він ліг, вийшла: як крикне – люди набігли і до світа все 
зробили. Цар оп’ять рано встав, побачив, що усе поробле-
но, призвав на вечір зятя да й каже: «Гляди, щоб ти мені 
до світа зробив цілий дворець, да такий хороший, що ні 
у кого лучшого нема». Він оп’ять прийшов додому і за-
плакав, да і став говорить жінці, що йому велів цар. Вона 
положила його спать, а сама вийшла да крикнула – люди 
збіглись. Вона їм приказала, щоб до світа усе було готове, 
і люди усе то поробили. Тоді цар побачив, що у його зять 
такий, – що йому ні прикажеш, усе зробить! Більше уже 
нічого не заставляв його робить і став його пускать гу-
лять по саду.

От раз він пішов у сад, да зійшов на могилу, коли ди-
виться, а у його батька по двору бігають дітки; він дога-
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дався, що то його братики, заплакав, да й пішов до жінки. 
Вона пита його: 

– Чого ти плачеш? 
– Як же мені не плакать? У мого батька так весело, усі 

братики по двору ходять, я іще дивився з тої могилки, що 
у саду. 

Вона йому і каже: «Не плач! Ми утечем до твого бать-
ка», – да тричі плюнула у хаті, щоб за її стала слюна гово-
рить. І пошли вони… 

На другий день батько ждав-ждав, щоб вони прийшли 
снідать, а вони не йдуть. Пішов сам кликать, став під двер-
ми, да й кличе, а слюна і говорить: «Постойте, зара при-
йду!» Він подождав, да оп’ять кличе. Слюна оп’ять каже, 
що прийду. Тоді вже він розсердився і велів двері розло-
мать. Коли дивиться, аж нікого нема, то так розсердився, 
що велів разом верхових послать на всі конці.

А Царевич з жінкою далеко вже стали! Тільки вона ля-
гла на землю да і слуха, аж погоня уже близько, от і каже 
йому: «Будь ти дяк, а я буду церква, да як буде тебе хто 
питать, чи не бачив ти якого чоловіка із жінкою, ти нічо-
го не говор, а усе читай». От верхівень прибіг, увійшов у 
церков, побачив дяка, да й каже: «Чи ти не бачив якого 
чоловіка з жінкою?» А дяк усе читає. Він плюнув, да й по-
їхав назад. Тоді вони оп’ять пішли, а одійшовши далеко, 
царевна оп’ять лягла послухать: чи не їдуть за ними? Чує, 
що погоня уже близько. Вона каже мужу: «Будь же ти пас-
тух, а я буду свинею, як тебе будуть питать, чи бачив ти 
яких людей, – ти кажи тільки: я свиню пасу, а більше нічо-
го не говор». Так і зробили. Верховень приїхав, розпиту-
вав, а як не допитався – плюнув да й поїхав назад.

Тоді вони оп’ять пішли, а одійшовши, стали слухать: не 
їдуть лі за ними? Тільки чують, аж сам цар їде. От вона і 
каже: «Тепер же будь ти окунь, а я буду річкою!» Так і зро-
били. Батько приїхав, побачив, що вже нічого не можна 
зробить, розсердився і сказав: «Щоб же ти була річкою 
три годи!» – да і вернувсь додому. 

Тоді вже річка і стала говорить свому мужу: «Іди ж ти 
додому, там застанеш у себе багато і сестер, і братів, да 
хоть як вони будуть просить, щоб ти їх поцілував – ти не 
цілуй, а то зараз забудеш мене». 
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Той так і зробив, прийшов додому, да тільки поцілу-
вався з батьком і матір’ю, а більше ні з ким, як його ні 
просили. Уже проходив і третій год, як раз він і забув за-
перти тію хату, де ночував, а ж йому і вбігла одна сестра, 
да побачила, що він спить, підійшла тихесенько да й поці-
лувала. Так він як проснувся, то вже і не згадав про свою 
жінку, а через місяць його посватали да й стали весілля 
готовить.

От у суботу, уже як шишки стали бгать, дівка одна 
пішла до колодязя по воду, да тільки що нагнулась брать, 
дивиться – коли там така хороша баришня. Вона вбігла в 
хату, розказала усім; тїї пішли і собі туда, тільки уж нікого 
не було, а як вернулись у хату, то та сама була у хаті. «Я, 
– говорить, – прийшла вам помагать шишки бгать». 

Зліпила два голуба дай посадила їх на віконце: вони і 
стали говорить меж собою, аж усі удивились. Тільки один 
голуб і говорить другому: 

– Чи ти забув, як я була церквою, а ти дячком?
– Забув, забув!
– Чи ти забув, як я була свинею, а ти пастухом?
– Забув, забув!
– Чи ти ж забув, як я була річкою, а ти окунем, і як 

мене батько закляв, щоб я була три годи річкою, і я тебе 
просила, щоб ти ні з ким, ні з браттями і з сестрами не 
цілувався, а то мене позабудеш?

Тоді Іван-Царевич усе згадав, впізнав свою жінку, при-
біг до неї, став її цілувати і просить батька свого, щоб їх 
по-своєму повінчати. І з тих пор много води утекло, а 
вони живуть да хліб жують.8    

Царівна-Рибка
        
Іде Іванко дорогою шукати собі щастя. Бачить, лежить 

підстрелений Орел і просить його вилікувати. Іванко до-
глядає за Орлом, шукає йому їжу і воду, згодом Орел ви-
дужує. Для того, щоб віддячити, Орел віддає своє перо 
Іванкові, сказавши, що воно йому допоможе. Іванко йде 
через річковий міст, аж тут на березі лежить Риба і про-
сить Івана вкинути її у воду. Іванко, довго не думаючи, 
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допомагає Рибці, а вона в знак вдячності дає йому свою 
луску для того, щоб коли йому буде треба допомога, він 
використав луску. Попрощався й іде далі, коли біжить 
Лисиця і просить сховати її, бо йдуть мисливці. Іван за-
ховав Лисичку, а вона йому дала шерстину і сказала: «За-
ховай, а коли важко тобі буде, то поклич мене».   

Проходить Іванко ліси, поля і заходить в одне царство, 
а там Царівну видають заміж. Хто заховається так, щоб 
Царівна не знайшла, той і може претендувати на руку і 
серце Царівни. Іванко надумав собі спробувати, але тре-
ба сховатись три рази. Перший раз Іванко вийняв кри-
ло Орла, і Орел його виніс в гори високо за скелі. Вранці 
встала Царівна і давай дивитись у трубу по воді, по луках 
і в горах знайшла його. На другу ніч виміняв луску, і знов 
знайшла його. На третю ніч вийняв шерстину, і Лисичка 
сказала, що це дуже просто: «Зроби підкоп під спальню 
Царівни і там заховайся. Де не шукала Царівна: по луках, 
горах і у воді, але так і не знайшла Іванка. Не дуже довго 
чекав Іванко і одружився з Царівною, і став собі жити-по-
живати і добра наживати».9

Жива вода

В одному селі жила дівчинка Оксанка, щира, лагідна, 
турботлива дівчина. Але, на жаль, крім мачухи у неї ніко-
го не було. Зла мачуха була страшніша за Бабу Ягу, тому 
Оксанка її боялась. Був у Оксанки друг, пастушок Іванко. 
Підтримував він її, ділився чим міг, бо дружили скільки 
знали один одного. Десь дізналася зла мачуха, що в густо-
му лісі є цілюща вода в джерелі, що омолоджувати може 
та вода. Й послала мачуха Оксанку: “Ось глечик, йди! Не 
вертайся без цілющої води!” Оксанка покірно пішла.

Вранці Іванко чекав Оксанку, щоб та на пасовище при-
йшла, гукав, сів та зробив собі сопілочку з верби. А сопі-
лочка виявилась чарівною: коли заграв Іванко на ній, то 
почув: “Оксанки тут не чекай, вже не прийде дівча сюди. 
Не барися, йди шукай. Бо чекає того наруга і проклят-
тя на всі роки, хто самотнім покине друга, не простягне 
йому руки”. Й пішов Іванко шукати Оксанку.
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А Оксанка бродить у хащах, де дерева переплелись, як 
стіна. Хто в хащі такі попаде, то дороги звідсіль не знахо-
дить, навіки залишається там бродить разом з мавками, 
або ж звірі хижі загризуть. Страшно Оксанці, але мусить 
йти, бо ж мачуха вдома жде з цілющою водою. Довго йшла 
дівчина і нарешті дійшла.

На галявині, у віночку з квітів, джерело знайшла. На-
хилилась, щоб набрати, і враз з’явився вогненний змій 
і загарчав: “Обікрасти мене хочеш? За зухвальство своє 
відтепер ти будеш служити мені вічно”. Схватив змій 
Оксанку, піднявся в небо та й зник.

Тим часом іде Іванко через пагорби, шукає Оксанку. 
Довго бродив, зажимаючи меч і лук. І вийшов на ту саму 
поляну, де Оксанка хотіла набрати живої води.

“Не чіпай, то моя вода! – з’явившись викрикнув змій. 
– Миритися чи битися ти прийшов?” З лука випустив 
хлопець стрілу, цілився змію в груди та змій відмахнувся. 
“Захищайся!” – крикнув Іванко та замахнувся мечем на 
змія. “Я коритися нікому не звик, бо окрім сили в мене є 
ще чари” – гукнув змій. Та Іванко не відступився, здолав 
змія.

“Пощади мене, битву облиш, – заблагав змій – взамін 
дам найгарнішу рабиню Оксанку! З підземелля звільню її 
сам і сюди приведу на поляну!”

“Ні, зміюко, пощади не жди! Сам врятую Оксанку з 
неволі. І цілющої диво-води зможе кожен напитися вдо-
сталь”. Вбив Іванко змія, визволив Оксанку із підземел-
ля. 

Набрали цілющої води та й повертаються додому. По 
дорозі всім давали напитися цілющої води. Й до мачухи 
дійшли, та не допомогла їй цілюща вода, бо дуже зла вона 
була та заздрісна. Роздали вони цілющу воду всім, кому 
вона була потрібна.10

Біла теличка

Казку записав у 2015 році м. Луцьку Андрій Лець від 
діда, Павла Васюри Михайловича, 75 років. (Проживав в 
Америці у 1956–1988 рр.) Туди його вивезли батьки. У 1988 
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р. повернувся з невідомих причин. Привіз багато спогадів і 
ось цю казку, яку почув від свого друга.

Жив колись батько з двома діточками. Донечку звали 
Кет, а сина – Том. Малюки були добрі та слухняні. У хаті 
панували мир і злагода. Чоловік із ранку до ночі тяж-
ко працював і не мав вільної хвилинки, тому вирішив 
одружитися, щоб дітей доглядала мачуха. Невдовзі так 
і вчинив. Жінка була неймовірно вродлива, але дуже за-
здрісна та зла. Красуня не злюбила крихіток: давала най-
важчу роботу, залишала без обіду чи просто виганяла з 
хати, щоб не заважали пліткувати з подругами. Якось у 
люту заметіль лиходійка спровадила малих у ліс по дро-
ва.

– Лише марно хліб їсте, – дорікала жінка. – Ідіть по 
хмиз. Може, хоч якась користь буде.

– Але ж, люба, – злякався господар. – Надворі мороз, 
та й вечір надходить. Діти загубляться та позамерзають, 
або хижий звір нападе.

– Не переймайся! – байдуже промовила красуня, при-
міряючи нові сережки. 

Одягнула бідолах і виштовхнула надвір. Діти, долаючи 
кучугури, покрокували до лісу. Аж раптом Кет смикнула 
брата за плече:

– Томе, поглянь, Теличка біжить степом, наче за нею 
Вовки женуться!

– Дійсно, – здивувався хлопчик, – яка ж гарненька, 
біленька! А он здоровенний Яструб переслідує її та б’є 
крильми. Бачиш?

– Негідник! Причепився до бідолашної й навіть спо-
чити не дає. Теличка жалібно мукала й ледве не падала 
від утоми. А пернатий кружляв у повітрі й загрозливо ма-
хав крилами. Діти схопили величезну палицю, що лежала 
обабіч дороги й кинулися рятувати нещасну.

– Ану геть, нахабо! – замахнувся на хижака відважний 
Том. Яструб настовбурчив пір’я, щось сердито каркнув і 
зник між хмар, а стомлена Теличка впала на сніг, поклала 
голівку на руки Кет і заснула. Трохи подрімавши, білень-
ка розплющила очі та ледве чутно прошепотіла:

– Дякую за порятунок, любі!
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– Хто ти така? – поцікавилися сміливці. – Чого хотів 
цей злий птах?

– Ох, крихітки, – зітхнула рогата, – я – царівна. Колись 
була дуже щасливою, та зла чаклунка позаздрила й пере-
творила на Білу Теличку, наказавши злому Яструбу сте-
регти мене. Відтоді мандрую з однієї країни до іншої, спо-
діваючись на допомогу. 

Діти вражено слухали про неймовірні пригоди Білень-
кої.

– А чому серед ночі опинилися так далеко від домівки? 
– турботливо запитала Теличка.

– Зла мачуха не злюбила нас і спорядила по хмиз. Бать-
ко ж не наважився суперечити лиходійці, – похнюпивши 
носа, пояснила Кет.

– Насправді це та могутня відьма, що перетворила 
мене на теличку.

– Що ж робити? – злякалася малеча. – Хіба не можна 
здолати чаклунку?

– Підкажу, як зарадити біді, – заспокоїла крихіток Бі-
ленька. – Повернувшись додому, поведіть мачуху до річ-
ки. Цієї ночі вода буде тиха й чиста та розкриє всі таєм-
ниці.

– Спасибі за пораду, – заплескали в долоні братик і се-
стричка.

– Ви добрі й чуйні діти. Немає нічого прекраснішого 
у світі за міцну родину. Бережіть одне одного – й будете 
завжди щасливими.

– Обіцяємо! – гуртом вигукнули малюки й обійнялися. 
Узявшись за руки, діти побігли  додому.

– Тату, – ще з порога закричала Кет. – Сьогодні біля 
річки відбуватимуться справжні дива! Ходімо з нами!

– Що за галас? – насупилася зла чаклунка, але її також 
розбирала цікавість. Накинувши кожуха, лиходійка при-
єдналася до родини та покрокувала до річки. Опівночі 
повний місяць звеселив усю околицю. Його срібне про-
міння, торкнувшись крижинок, заграло веселими зай-
чиками. Мерехтливе сяйво виблискувало на гладенькій 
поверхні тихої річки. Аж раптом торкнулось обличчя ча-
клунки – й тієї ж миті вона перетворилася на справжнє 
страховисько. Лиходійка з жахом згадала, що їй не мож-
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на було дивитися на місяць. Уся могутня сила розвіялася, 
наче дим. Мачуха сердито заскреготала зубами й побігла 
світ за очі. Відтоді її ніхто більше не бачив.

– Рідненькі, спасибі за те, що звільнили від чарів! – по-
чувся раптом чийсь привітний голос. 

Озирнувшись, діти побачили усміхнену золотоволосу 
царівну. Красуня пригорнула малят і стала їм доброю та 
чуйною матір’ю.11

Яка любов найліпша

Жив Поганий Цар. Мав він трьох дочок. Хотів знати, 
як його дочки люблять, тому покликав дівчат до себе:

– Котра з вас як мене любить?
Старша каже:
– Я вас люблю так, як вино!
Каже середуща:
– Я вас люблю, як хліб!
Каже наймолодша:
– Я вас люблю так, як сіль!
Розсердився цар на молодшу доньку, прогнав її з дому. 

Бідолашна дівчина пішла, плачучи, лісами, полями, пус-
телями. Ходить по світу, не має небога де голову прихи-
лити. Зустріла раз вона стару жінку.

– Чого ти, дівчино, так гірко плачеш?
– Як мені, бабусю, не плакати, коли було нас три у бать-

ка, а мене він прогнав.
– Та чому тебе прогнав?
Розповіла дівчина, як старий цар покликав їх до себе, 

як питав їх і як вона сказала.
– Не плач, не журися! Йди до мого брата! Будеш у ньо-

го добре жити.
– А як я його знайду?
– А так. Підеш до лісу, побачиш велике озеро, коло озе-

ра – хата, а в хаті мій брат.
Пішла дівчина до лісу. Справді, знайшла велике озеро, 

коло озера красну хату. Надворі побачила чоловіка.
– Чи ви б мене взяли до себе служити?
– А чому ні? Служницю мені треба…
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Так дівчина залишилася у лісі. Одного разу дівчина на 
початку прала блузку. І якось непомітно загубила з пальця 
дорогий перстень. Та до озера ходив купатися царський 
син, побачив він перстень – вода його принесла, – підняв 
і думає собі:

– А чий він може бути? Хто мав його на руці?
Зайшов царський син до хати в лісі. Дивиться, а тут 

сидить засмучена красна дівчина.
– Чого ти, дівчино, така сумна? – питає.
– Та як мені не сумувати, коли я загубила перстень?
Царський син виняв перстень і показав дівчині.
– Ой, перстень мій! – скрикнула радісно дівчина.
Парубок дівчині надів перстень на палець, посміхнув-

ся до неї привітно і промовив:
– Ходи зі мною! Ти моя суджена.
Дівчина хоче йти, бо парубок теж красивий, а господар 

каже:
– Чекай, я тобі за добру службу мушу віддячити.
Поклали слуги на віз багато добра і запрягли до воза 

коней. Повінчалися молоді і покликали на гостину вели-
ку громаду людей. Прийшов на гостину і Поганий Цар. 
Відданиця наказала куховаркам наготувати всіляких ва-
реників і печенин, та щоб нічого не було посолене. Несо-
лену страву подали Поганому Цареві.

– Що таке? Чому тут нема солі? – розсердився Поганий 
Цар, кинув ложкою і пішов з-за столу. Відданиця піді-
йшла до батька і каже:

– Світлий Царю! Ви не любите несолену страву? А чи 
пам’ятаєте, як ви свою молодшу доньку прогнали з дому 
за те, що вона вам сказала, що любить вас так, як сіль?

Цар впізнав свою доньку тільки тепер. Він розцілував 
її і почав просити, щоб вернулася додому.

Летів через високі гори сірий горобець, а цій казочці 
– кінець.12

Берізка

Молода Берізка всю зиму була вкрита пухнастими сні-
жинками. Їй часто снилися сни про теплу пору року. Вона 
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чекала свій найулюбленіший місяць березень. Саме на її 
честь названо цей місяць. Та ось на календарі вже бере-
зень, а молода Берізка ще більше засмутилася. Тому що не 
промінчики сонця обігрівали її, а крижані обійми Зими, 
яка не хотіла відступати. Холодний Вітер похилив її віти 
до землі і вкрив їх білосніжною ковдрою.

Одного сонячного ранку деревинку розбудив Лагідний 
Вітерець. Довгокоса красуня неохоче розплющила очі.

– Прокидайся, подружко! Весна іде!
– А де ж вона? – сонним голосом запитала Берізка.
– Я повертався з теплого краю і красуня Весна теж по-

верталася. Тільки вона трішки запізнюється, чарівниця 
роздає подарунки полям, лісам та горам, уквітчує землю.

– А яка вона? – допитується деревинка.
– Просто неймовірна красуня. Вся в квітах, лагідна, 

привітна, добра. Хто її зустріне – стане радісним і щас-
ливим. Дочекайся, не спи і сама побачиш. Берізка дуже 
зраділа цій новині.

І ось яскраво засвітило Сонечко, весело защебетали 
птахи, зазеленіла навкруги травичка. І наша Берізка ста-
ла справжньою красунею. Довгоочікувана гостя дотор-
кнулася чарівною паличкою до деревця. Вона подарувала 
молодій Берізці сережки та яскраво-зелену сукню, що так 
гарно пасувала до білої ніжки.

Лагідний Вітерець знову закружляв біля Берізки, роз-
чесав її довгі коси та милувався своєю подругою. А щас-
лива Берізка ніжно вклонилася і щедро подякувала Весні 
за подарунки.13

Лісорубова донька 

Було це дуже давно. Жили собі дід і баба. Дід ходив у 
ліс по дрова, а потім їх продавав, і так вони жили. Тільки 
не було у них дітей.

Одного разу пішов дід до лісу. Нарубав він дров та ба-
чить, що мало, довелося йому рубати велике сухе дерево. 
Довго рубав дід, довго трудився. А коли зрубав, раптом з 
пня вилізла людина – не людина, звір – не звір і сказало: 
«Дякую, діду, що ти мене звільнив. Я – Добрий Дух, а в це 
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старе сухе дерево дев’ятсот дев’яносто дев’ять років тому 
мене зачинив злий дух. Хочу я тобі віддячити. Візьми це 
чарівне яблуко. Половину віддай жінці, а половину візьми 
собі. З’їжте, і народиться у вас донька-красуня. Замість 
сліз з очей у неї падатимуть перли, а де нога ступатиме 
– слід золотий буде».

Сказав це Добрий Дух і зник. Зробив лісоруб так, як 
велів дух, і через дев’ять місяців, дев’ять днів і дев’ять го-
дин народилася у старих донька.

Не було в світі красуні рівної цій дівчині. Коли вона 
плакала, то з очей котилися перли, а коли посміхалася, то 
з губ падали троянди. Де ступали її крихітні ніжки, там 
залишався золотий слід.

З того дід і баба розбагатіли. Жили собі, горя не зна-
ли. А в далекій країні жив один царевич. Це був сміливий 
юнак з карими очима та чорним волоссям. Почув він про 
красуню і поїхав до неї. Довго він їхав і приїхав, та в недо-
бру годину. З’явився в ту пору до старих злий дух. Не міг 
він забути дідові, що той звільнив його ворога.

– Віддай мені, діду, дочку в дружини, а то зараз же за-
душу! – кричав він.

Злякався дід, бо що він міг зробити з могутнім духом? А 
тут саме під’їхав царевич. Став він битися зі злим духом.

Довго билися. Не витримав злий дух і полетів.
– Царевичу, ти врятував від загибелі нас і нашу доньку, 

– сказав дід, – тож я віддаю тобі її в дружини. Їдь додому 
і готуйся до весілля.

Так і погодили. Поїхав царевич, а старі мали привез-
ти йому молоду дружину. Стали вони готуватися. Та ось 
біда: старі вже були, не могли довго подорожувати.

Якось дивляться, заїжджає у двір карета, а в ній сидить 
багата жінка і дівчина. Вони сказали, що приїхали по на-
речену. Попрощалися старі з дочкою і провели в далеку 
дорогу. Довго їхала красуня зі своїми супутниками. Її му-
чили голод і спрага.

– Дайте хоч шматочок хліба! – просила вона.
– Немає у мене хліба, – відповіла жінка.
– Тоді дайте хоч води!
– Віддаси одне око – дам тобі води.
Погодилася дівчина. Віддала своє око за ковток води. 



287

Через деякий час вона знову захотіла пити. І знову жінка 
примусила її віддати за ковток води своє друге око.

А в цей час під’їхала карета до колодязя. Зла жінка зі 
своєю донькою вкинули дівчину у колодязь, а самі поїха-
ли далі.

Скоро вони приїхали в місто, де жив царевич. Царе-
вич з радістю прийняв гостей, бо не побачив переміни. 
Він сказав:

– Моя мила майбутня дружино, від воріт до мого бу-
динку вас поведуть пішки, а золото від ваших слідів по-
збирають слуги.

Пішла наречена, але золота так ніхто й не знайшов. За-
говорила наречена, але з її рота не випала жодна пелюст-
ка. Засмутився царевич, бо не знав, що трапилося з ді-
вчиною.

А біля колодязя проходив старий бідняк. Захотів напи-
тися і нагнувся до криниці. Здивувався, коли побачив там 
красуню, яка сиділа і плакала, а з очей котилися перли. 
Розповіла бідна все, що з нею сталося.

Відвів бідняк сліпу красуню додому і доручив своїй 
дружині глядіти за нею, а сам почав носити перли із коло-
дязя. Коли все приніс, дівчина попросила:

– Побудуйте з перлів палац.
Бідняк так і зробив. Незвичайний палац блистів на 

сонці, а вночі весь світився. З усіх-усюд приходили люди, 
щоб подивитися на таке диво. Усміхнулася красуня, і з її 
рота випала червона троянда. Попросила вона чоловіка 
віднести квітку у палац царевича і сказала, що ціна квіт-
ки – двоє очей. Прийшов бідняк до палацу. Побачила там 
квітку дружина царевича і захотіла купити.

– Ціна квітки – двоє очей, – відказав бідняк.
Віддала вона двоє очей і забрала квітку. Приніс бідняк 

очі сліпій красуні. А вона щось прошепотіла і в кімнату 
влетів Білий Голуб. Він перетворився на Доброго Духа, 
вставив їй очі і голубом вилетів у вікно. Дівчина почала 
бачити і від радості закричала і засміялася. Весь дім напо-
внився трояндами.

Одного разу царевич поїхав на полювання. Він по-
бачив білого голуба. Хотів його застрелити, але ніяк не 
міг влучити. А голуб ніби кликав його за собою. Прий-
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шов царевич до палацу з перлів і побачив красуню. Вона 
розповіла йому свою історію. Зрозумів царевич, що це і є 
його справжня наречена. Вирішив він лиходійкам відру-
бати голови, та дівчина була добра і просила не робити їм 
шкоди. Тому брехлива жінка з дочкою, мабуть, і досі хо-
дять по світі, а дівчина вийшла заміж за царевича і живе 
собі в добрі та радості».14

Із сироти в цариці…

Було таке чи ні, але жали молоді дівчата в пана пшени-
цю яру. Була межи ними Оксанка-сирітка. Під палючим 
сонцем дівчата стомилися та вирішили піти купатися до 
річки. Тільки-но зайшли у воду, як прибігло купа паруб-
ків, поскакали в річку, де дівчата купалися. Вони закри-
чали та вибігли із води, а Оксанка не встигла, не шибко 
жвава була. Парубки почали занурювати Оксану у воду і 
сміятися з неї. Вона ледь-не-ледь втекла од них і, плачучи, 
втираючи сльозу, побігла в ліс.

Сидить вона під вербою, плаче та голосить:
– Чого я така живу на сьому світі нещасна?
Зморившись, так вона і задрімала. Прокинулася – сто-

їть над єю красиве дівча з короною із самоцвітів на голові 
та й говорить:

– Сестрице, я знаю як ти бідуєш в наймитах, бо ти си-
рітка. Якщо підеш зі мною, то будеш панувати…

Сирітка злякано й питає:
– Хто ти та звідки взялася коло мене?
– Не кажу ж бо я тобі, коли зі мною підеш, тоді, мабуть, 

розкажу. Рушай зі мною.
– Я до своїх товаришок піду, а з тобою нікуди не 

рушу!
– Де вони зараз? Ніц нема нікого. І все одно я тебе не 

пущу, доволі ти в наймах набідувалася.
Поклала Оксанці на голову корону із самоцвітів, взяла 

за руку й рушили вони далі удвох одним шляхом.
Йшли недовго, пройшли ліс – показалося на видноко-

лі місто. Вела дівчина Оксанку поміж доми вельми гарні, 
йшли пишними вуличками, а по тих вулицях дерева, квіти 
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гарні були, які сирітка ще не бачила у своєму житті. Йшли 
вони повз палац великий, але пішли мимо його. Завела її 
в ліс дрімучий – в чагарник. Тут і застала їх ніч зоряна. 
Блукали вони всю ніч, поки когут не запіяв. Коли запіяв 
когут, вона зірвала корону з голови Оксани і втекла в гу-
щавину. Сирітка сама-самісінька зосталася серед лісу.

Блукає Оксанка лісом уже котру годину, плаче, місця 
собі не знаходить од страху – не знає, як вернутися назад 
до дівчат. Йде лісом – йому краю не видно. Упала на зем-
лю й промовила собі:

– Господи, невже осохну я в цьому лісі, тіло звір дикий 
знайде та розтягне?!

Вмить коло єї старуха появилася і мовить:
– Хто ти ся будеш, звідкіля взялася ти в сьому чарів-

ному лісі?
А Оксанка і розповіла усю історію, яка з нею трапила-

ся, та що не може вибратися з сього лісу.
Бабуся й мовить їй:
– Ходи зі мною, не лишу тебе в біді.
Забрала-то Оксанку до себе в дім. Оксанка ледве уві-

йшла, тісною була хатина, та й лягла спочивати. Вранці 
пробудилася: вона не в хатині, а у пишному палаці, мимо 
котрого вона вже проходила.

Відхиляються двері, входить парубок чорноволосий і 
питає:

– Чи хочеш ти тут залишитися, бути царицею, а не бі-
дувати по наймитах. Давай ся поберемо.

– Не до пари я Вам. Нуте сватайте собі царівну, а мене 
відпустіть у світ.

Заходить бабуся, яка приютила дівча, та й мовить:
– Не бійся, дитино, тобі в старе життя ходу нема, сте-

жина твоя у ньому зникла… Будеш царювати тутека.
Оксанка і погодилася. Вчинили вони гучну гулянку, 

побралися молоді і мали щасливу спільну днину та двій-
ко дітей…15

Віщий сон

Розказувала колись нам бабуся Наталка таку дивну і 
жахливу історію.
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«Бало збереться молодь та жінки з предками в Танчи-
ній хаті та деяка з жінок розповідає, що сталося і ще де-
інде.

Молоді хлопці та дівчата кохали один одного, і мало 
вже незабаром бути весілля. Дівчина була з зажиточної 
родини. А хлопчина – з біднішої. Але батьки дівчини дали 
згоду на заручинах про те, щоб дочка Поліна виходила за-
між за парубка Петра і готувались до весілля. Та й купили 
вони Поліні дуже дорогий весільний наряд, а велюн, як в 
царівни.

Та й щось сталось у цьому дійстві. А поробилося ось 
що: молодій сповістили, що загуляв Петро.

Як чаєчка тужила бідна Поліна з думкою «Що діяти?» 
Та Петро розпорядився по-своєму, стрімко. Він вхопив 
мисливську рушницю батька та й застрілив спершу По-
ліну, а потім вистрілив у себе.

Поховали їх в одній могилі, а одягнуті були у весільно-
му вбранні, на той час несказанно дорогому.

І сниться Поліненій матері через тиждень дивний сон, 
де дочка каже: «Мамо, ми нагії».

Сниться одну ніч, другу, третю. І вирішили батьки роз-
копати могилу, де дочка спочиває. Добилися дозволу.

І що вони побачили? Що їх діти в труні лежать голі. А 
де ж одяг?

Злодії не погребували мертвими, поласились на їх до-
рогий одяг, щоб збагатитись. Ось така сумна історія».16

Примітки

1 Записано у селі Рудка Волинської області від Катерини 
Стрижук, 1948 р.н.

2 Записано від Вікторії Пус у 2014 р. у м. Устилуг Володи-
мир-Волинського району Волинської області.

3 Записала Наталія Довганюк у селі Боремель Демидівсько-
го району Рівненської області від Петра Велесюка.

4 Записала Юлія Загоруйко у селі Боремель Демидівського 
району Рівненської області від Марії Загоруйко, 1944 р. н.

5 Записав Володимир Балюк у селі Сереховичі Старовижів-
ського району Волинської області від Надії Балюк, 1944 р. н.
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6 Записали Олена Курилко і Роман Юхимюк від Ганни Ку-
рилко, 1942 р. н, у селі Ватин Горохівського району Волинської 
області.

7 Записав В. Швайко у селі Лобна Любешівського району 
Волинської області від А. Швайко. 

8 Записав Михайло Невірко від Надії Сироватки у смт Го-
лоби  Ковельського району Волинської області.

9 Записав Андрій Ковтун від Софії Ковтун, 1947 р. н. у м. 
Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області.

10 Записала Надія Іванова від Любові Іванової у м. Сарни 
Сарненського району Рівненської області.

11 Записав у м. Луцьку Андрій Лець від Павла Васюри.
12 Записала Ю. Скоп від Валентини Щибрі, 1944 р.н. у 

м. Луцьк.
13 Записав Андрій Венгровський у селі Воще Іваничівського 

району Волинської області від Наталії Михальчук, 1949 р.н.
14 Записано від Станіслава Ілюшика у м. Сарни Рівненської 

області.
15 Записала у м. Луцьку Світлана Дячук від Уляни Дячук, 

1937 р.н.
16 Записала Ольга Андріюк від Галини Андріюк, 1931 р.н. у 

селі Дубечне Старовижівського району Волинської області.



292

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ КАЗКИ

Про Правду та Брехню

Було це давно. Жили в одному селі чоловік та жінка. 
Було у них дві дочки – Маруся та Надія. Люди ці жили не-
багато. Працювали на землі, мали невелике господарство. 
Поки батьки були молоді, то самі працювали на землі. А 
коли дочки стали дорослими, то весь тягар селянської 
праці ліг на їхні плечі. І задумалися дівчата: “А чи не мож-
на якось легше прожити на світі?” Суперечки про це час-
то виникали у сім’ї.

Одного дня сестри вирішили податися у білий світ, по-
спілкуватися з різними людьми і вияснити, як то краще 
на світі жити: по правді жити – важко працювати і вели-
ких статків не нажити, чи навчитися брехати, хитрувати, 
лицемірити, нечесним шляхом збагатитися.

Сіла Маруся на гнідого коня, а Надія – на білогривого, і 
помандрували далеко від рідної домівки. Маруся виріши-
ла, що буде Правдою, Надя – Брехнею.

От ідуть дівчата день, другий, тиждень, місяць. Зустрі-
чаються з різними людьми. Маруся розповідає про тяжку 
селянську працю, про неврожай та хвороби, які терплять 
бідні люди, як пани знущаються над народом. Бідні люди, 
які зустрічалися їм на дорозі, були настільки пригнічені 
своїми проблемами, бідами, злиднями, були такі знерво-
вані, що вже не хотіли слухати розповідей про чужі біди. 
Вони почали кричати на Марусю, проганяти її з дороги, 
обкидати землею та камінням.

Аж тут на білому коні випливає Надія. Обличчя її сві-
титься лицемірною посмішкою, очі весело блищать. Вона 
розповідає людям усілякі побрехеньки, тішить їх неправ-
дивими щасливими картинами чудового майбутнього. 
Втомлені люди посміхаються, дехто аплодує чарівній 
панночці, інші – кидають під ноги чудового коня найкра-
сивіші квіти, цілують руки Надії та дякують за хороше 
майбутнє.

Минув місяць… І де б не проїжджали дівчата, такі кар-
тини були скрізь.
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Та ось Маруся і Надія повертаються додому. Батьки 
вийшли на поріг їх зустрічати. От лихо! Вони не впізнали 
Марусі. Дівчина була побита камінням, обляпана болотом, 
одяг на ній подертий. Кінь під Марусею худий, страшний 
та ще й шкутильгає. Та ось перед батьками з’являється 
дівчина неймовірної краси та чарівності. Вона у дорого-
му одязі, чудовий вінок з квітів на голові, кінь-богатир 
під нею. Щаслива посмішка осяває обличчя Надії. Повну 
торбу подарунків привезла батькам.

…Засумували старенькі… Ох, недоленько наша! Де ж 
таке бачено, щоб Правду топтати, а Брехня скрізь панува-
ла. Хіба можна, щоб світ жив брехнею, підлістю, лицемір-
ством? Це ж суперечить Закону Божому!

І прогнали вони з дому брехливу Надію: “Ні, ми таки 
правдою будемо жити”. Батьки запросили Марусю до 
хати, помили її, одягли у святкове вбрання, нагодували! І 
яким смачним був той шматок хліба, зароблений чесною 
працею! І гордість, і радість розпирала їхні груди. А не-
забаром і наречений з’явився у Марусі. І справили вони 
скромне весілля. І попливли їхні роки у любові, дружбі, 
щирості та правді.1

Як чоловік із жінки лінь прогнав

У великого пана була дуже гарна дочка. Та була така 
лінива, що і слово мовити лінилася. Слуги її мили, чеса-
ли, годували, зодягали та цілий день гойдали на гойдал-
ці. Підросла вона, та й настала пора виходити заміж. Пан 
впав у велику журу, що робити з дочкою: пішла за неї по-
гана слава по всій окрузі.

У той час у того пана служив бідний хлопець. Якраз 
тоді була весна. Слуга запряг два молоді та два старі бики 
та пішов у поле орати. Запряг до плуга молодих бичків, а 
ті ні з місця. Узяв слуга бичків, розпряг, прив’язав до воза, 
сіна їм не дав, а зі старими биками почав орати. Так орав 
до обіду. На обід перепочив, поїв, дав їсти старим бикам. 
Потім старих биків звільнив від упряжі, прив’язав їм до 
хвостів жмутку сіна. Молоді бички були голодні та тягну-
ли за сіном, що прив’язане до хвостів старих биків, а за-
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разом тягнули за собою і плуга. Голод заставив їх швидко 
рухатися, отож слуга зорав ними багато поля. Під вечір 
прийшов на поле пан, побачив ту хитрість слуги та й пи-
тає: “Що ти робиш?”, а слуга каже: “Най старі бики водять 
молодих”. Бачить пан, шо слуга у нього не простак, раз 
худобу обхитрив.

Задумався він та й рішив видати ліниву дочку за хи-
трого слугу. Каже слузі: “Даю тобі половину багатства, 
лиш сватай мою дочку”. Слуга злакомився на багатство та 
й дочка вродою була гарна і згодився.

Поженилися вони, дав пан дочці у віно землі, худоби, 
почали вони жити окремо. Встає молодий зять пана ран-
ком, іде в поле, цілий день прицює, а коли повертається 
додому – жінка сидить, хата неметена, їсти нема, худо-
ба голодна реве. Погодував чоловік худобу, зробив їсти, 
прибрав у хаті. На другий день повертається з роботи, а 
вдома те ж саме.

У хаті в куточку висіла жінчина шуба. На третій день 
вранці чоловік встав, підійшов до шуби і голосно гово-
рить: “Шубо! Я йду в поле робити, а ти хату замети, їсти 
навари, худобу нагодуй. Коли це не зробиш, будеш ти в 
мене муштрована”.

Вертається чоловік додому,  а вдома те саме, що і було. 
Чоловік до шуби з гнівом каже: “Та ти мене не слухаєш? 
Тепер я тобі покажу. Ану, жінко, візьми шубу на плечі!” 
Жінка шубу одягнула, а чоловік шмагає батогом по пле-
чах, та й промовляє: “Не сиди, шубо, без діла, а роби те, 
що я тобі наказую, бо інакше буду тебе ще більше муш-
трувати”. Добряче відшмагав шубу, а через неї і жінку, та 
й заходився по господарству.

На слідуючий день зібрався чоловік у поле, та й на-
казує шубі: “Дивися, все пороби, бо інакше не так будеш 
бита”. І пішов.

Сидить жінка дома, болять її плечі й руки, та нічого 
вона не робить. Після обіду каже шубі: “Шубо, давай, все 
роби, бо прийде чоловік з роботи та й буде нас бити”. А 
шуба ні з місця. Згадала жінка, як боляче б’є батіг, встала, 
підмела хату, приготувала їсти, нагодувала худобу, сіла 
відпочити. Прийшов чоловік з поля, побачив, що все зро-
блено, зняв з вішалки шубу, одягнув її на жінку і давай її 
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обнімати, ласкати та промовляти: “Яка ти в мене молод-
чина, шубко, тепер я тебе завжди буду любити, тільки ро-
бити не переставай”. Сподобалось жінці, як він її пестить, 
та й вирішила вона працювати по господарству кожного 
дня. Прийшов у гості пан до зятя, побачив, яка у нього 
дочка працьовита зробилася і щиро подякував зятеві за 
науку.

На цьому нашій притчі кінець, а хто слухав – моло-
дець.2

Жолудник, Личко, Жаба, Вутка та Рак

Жили собі Дід та Баба. Послала Баба Діда на заробіт-
ки. Спекла йому коржик. Дід положив за пазуху та й пі-
шов. Іде та й іде він собі, коли лежить Жолудник та й пита 
діда:

– Де ти йдеш?
– На заробітки.
– Візьми мене.
– Та йди.
Той кинув його у пазуху. Пішов дальше. Назустріч 

йому Рак, той питає діда:
– Куди ти йдеш?
– На заробітки.
– Візьми мене.
– Та як же я візьму, як ти щипаєшся?
– Та я буду сам повзти.
Ішов-ішов, назустріч йому Жаба йде:
– Діду, діду, куди ти йдеш?
– На заробітки.
– Візьми й мене.
– Ходімо.
Пішли вони. Ідуть та ідуть, назустріч Вутка. 
– Діду, діду, де ти йдеш?
– На заробітки.
– Візьми й мене.
– Ходімо.
Ну й пішли. Тоді ідуть, дід несе Довбню. Ідуть та й ба-

чать, лежить Личко та й питає:
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– Діду, діду, де ти йдеш?
– На заробітки.
– Візьми й мене.
– Ходімо.
От вони ідуть та й ідуть, попереду Дід іде і довбню несе 

і Жолудник у пазусі, а за ним повзе Рак, і Жаба повзе, і 
Вутичка йде і Личко повзе.

Ідуть та й ідуть, от у лісі земляночка. Увійшли в ту 
земляночку. Вутчину дід посадив у сінях на переводину, а 
Жолудника кинув у піч, а Рака і Жабу у похапку вкинув, а 
Довбню і Личка серед хати, а сам поліз на піч.

Уходе Ведмідь у земляночку, затопив у печі, підсунув 
похапочку і сів. У печі горить, як розпікся Жолудь, та як 
лопнув, та Ведмедя в лоб, а Ведмідь як схвативсь, та по 
хаті, та заплутався в Личко та й упав. А Дід як схватився 
з печі та за ту Довбню та Ведмедя убив, а Вуточка: “Так! 
Так! Так!” А дід із Ведмедя шкуру зняв та Бабі шубу по-
шив та приніс на гостинець.3

Про багату Марійку та дурного Іванка

Був собі Іванко, та такий дурний, що нічого не мав та 
нічого в нього не було. А в сусідньому селі жила гарна 
та багата Марійка, яка дуже подобалася Іванкові. Багата 
дівчина всіляко намагалась  допомагати молодому паруб-
кові.

Одного разу Іванко прийшов у гості до Марійки, тоді 
вона подарувала йому шпильочку і наказала, щоб він її за-
ніс додому. Йдучи від Марійки, Іванко поклав шпильочку 
у в’язку сіна та й не зміг її там знайти. 

Приходить Іван додому, а мама питає його:
– Синку, що дала тобі багата Марійка?
– Кохана Марійка подарувала мені шпильочку, але я її 

поклав у стіг сіна та так і загубив.
– Ой, Іванку, який же ти дурний, потрібно було застіб-

нути шпильочку за край капелюха і так принести додому.
– Добре, мамо, наступного разу так і зроблю.
І знову пішов Іванко до Марійки в гості. Марійка наду-

мала подарувати йому ножичка. Іванко згадав настанову 



297

своєї мами і сховав ножичка за капелюх, але ножичок був 
нелегким, і він згубив його.

Повернувшись додому, Іванко зустрів маму. Вона за-
питала:

– Що цього разу подарувала тобі Марійка?
– Вона подарувала ножичка, і я зробив так, як ти вчила 

– сховав його за капелюшок, але він випав із капелюшка, 
і я його згубив.

– Ой, Іванку, який же ти дурний, потрібно було схова-
ти ножичка до себе в кишеню і так принести додому.

– Добре мамо, наступного разу так і зроблю.
Зібрався Іванко йти до Марійки. Цього разу подарува-

ла вона йому собачку. Іванко сховав собачку до кишені, 
так, як вчила мама. Прийшов Іванко додому, а собачка за-
душилась в його кишені. Тут мама питає його:

– Синку, що подарувала тобі Марійка?
– Марійка подарувала мені собачку. Я посадив собачку 

до кишені, але вона там задушилась.
– Ой Іванко, який же ти дурний, потрібно було йти по-

переду і кликати собачку за собою.
– Добре мамо, наступного разу так і зроблю.
І знову Іванко пішов до Марійки. Марійка подарува-

ти йому телятко. Іванко йшов спереду і кликав за собою 
телятко, але собаки налякали телятко і воно втекло від 
Іванка. Повернувшись додому, мама запитала сина:

– Іванку, що дала тобі багата Марійка?
– Вона подарувала телятко, я кликав його за собою, але 

воно втекло від мене. 
– Ой, Іванку, який же ти дурний, потрібно було прив’я-

зати телятко за шнурочок і так привести додому.
– Добре мамо, наступного разу так і зроблю.
Іванко навідався до Марійки в гості, але дівчина вже не 

мала що йому дати, тому вирішила сама піти з Іванком. 
Іванко згадав, що йому казала мама, і тому він взяв шну-
рочка, яким прив’язав Марійку, і так привів її додому. З 
дороги Іванко прив’язав Марійку в хліві.

Мама, коли прийшла додому, запитала Іванка:
– Що цього разу подарувала тобі Марійка?
– Марійка більше не має чого мені давати, тому я 

прив’язав її до шнурочка і привів у наш хлів.
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– Ой, Іванку, який же ти дурний, дівчину треба люби-
ти, а не водити її на шнурочку.4 

Як з’явилися пани 

Давно це було. Навіть старі люди того вже не пам’ята-
ють. І розповідають вони те, що чули від батьків і дідів. 
Ну так от. Густими поліськими лісами пробивався над-
вечір Чорт у своє болото. Був він страшенно понурний, 
бо за цілий довгий день не вдалося зробити людям ніякої 
шкоди. А який з нього в такому разі Чорт? Тепер хоч не 
з’являйся в пекло – засміють там його!

Плентається так злий Чорт, невеселі думки гризуть 
його. І раптом бачить – мчить дорогою пан з Варшави. 
Попереду і позаду гайдуки їдуть, а пан посередині в ка-
реті на м’яких подушках сидить. Вуса в боки стирчать, як 
у жука-короїда, шапка з трьома рогами, чоботи червоні, 
пояси-китиці золочені… Одним словом, на сто сажнів 
паном пахне! 

Перегородив Чорт дорогу, витріщив очі, дивується 
– ніколи на Поліссі такого опудала не бачив!

– Геть з дороги, пся крев! – закричав пан на Чорта й 
грізно заворушив вусами.

Чорт ні з місця.
– Об’їдеш, – каже, – коли тобі треба. 
Пан аж почорнів від злості:
– Гей, гайдуки, всипте йому двадзєсцє пєнць! 
Гайдуки канчуками до чорта. А той перескочив через 

них, ухопив пана за чуб і поніс над лісом.
Летить Чорт і лупить паном об верхів’я дерев. Де об дуб 

торохнувся пан, там одразу виріс новий пан Дембіцький, а 
за Дембіцьким – Дубицький… Об березу гримнувся – з’я-
вився пан Бжезинський, а за ним Бжезовський, а за Бже-
зовським – Березовський… Як гриби ростуть пани. Об 
сосну черконувся пан – виріс пан Сосновський, об граб 
– Грабовський, об ялину – Ялиновський, об вербу – Вер-
бицький, об ясен – Ясинський, об осику – Осиковський…

Гасав, гасав Чорт з паном, аж заморився. Подивився, 
а від пана одні тельбухи зосталися: геть схльостав його! 
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“Що ж з ними зробити? – думає чорт. – Не нести ж їх у 
пекло?” Узяв і розтрусив панські тельбухи по землі. І від 
них пішли рости дрібні пани й підпанки.

Так і розвелися пани на Поліссі – сам Чорт посіяв їх на 
страждання людям.5

Обіцянка

Давним-давно у селі бідняка народився хлопчик. Бать-
ки тяжко працювали, щоб прогодувати сина. Минали 
роки, і хлопчик виріс. І ось одного вечора, коли зібрались 
за столом, він вирішив сповістити, що хоче піти у світ, 
щоб заробити грошей і хоч чимось віддячити батькам за 
тяжку працю. Зранку вставши, поки усі сплять, вирушив 
він у дорогу.

Довго блукаючи по світу, не маючи вмінь, він не міг 
знайти собі роботу. Але одного разу старий коваль, який 
не мав дітей, побачив юнака і вирішив прихистити його і 
навчити свого ремесла. Хлопець дуже зрадів. 

Він старався виконувати всі доручення коваля. Мина-
ли роки, і з юного парубка виріс вправний коваль. А за 
цей час вчитель вже помер від старості, залишивши хлоп-
цю свою майстерню. Згодом хлопець одружився. І дру-
жині стало цікаво, де ж його батьки. Бідний хлопець геть 
забув про свою обіцянку батькам.

Згадавши, що обіцяв багато років тому, приїхав до рід-
ного дому. За той час батьки постаріли. Побачивши їх, він 
попросив пробачення і сказав, що вже ніколи їх не по-
кине. Попросив зібрати речі, щоб поїхали з ним. Батьки 
довго вагалися. Але не мали уже сил, тому згодилися по-
їхати.

Матір полюбила невістку, як свою рідну дитину. І ста-
ли вони жити великою родиною.6

Казка про старі речі

Жили-були в старучій-пристаручій комірчині нікому 
не потрібні і покинуті речі. Вони лежали там дуже багато 
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часу, і ніхто за ними не дивився. Але вони дуже сподіва-
лися, що настане день, коли за ними хтось прийде та за-
бере їх. Але одного разочку буркотливий Черевик не ви-
тримав та сказав:

– Напевне, ми май і забудемся людьми, ніхто за нами 
не прийде.

Але ще не зовсім старий за мірками деяких речей, але 
дірявий Парасоль відповів до нього:

– Чому ти так зітхаєш, хтось нас все-таки забере.
– Кому ми потрібні ? – не вгамувався Черевик. Адже 

ми не потрібні вже.
Але тоді Парасоль сказав йому:
– Це ти старущий і нікому не потрібний, а я ще буду в 

нагоді: ось заштопають мою дірочку і я зможу захищати 
людей від дощу і сонця.

Черевик образився і відвернувся. І тут відгукнулася 
Вішалочка, трішки зламана і покульгуюча.

– Може, за вами і ніхто не приїде, а я хороша, молода і 
красива, комусь да й пригожусь.

Черевик і на це почав дискусію, і почали вони всі сва-
ритися, хто кращий і красивіший.

Всі речі відразу замовкли і стали терпляче чекати, коли 
прийде людинонька і вибере, хто їй буде потрібний. Дов-
го вони чекали, ніхто не пам’ятає вже скільки. Але одного 
разу двері в комірчину потихеньку відчинилися і на по-
розі з’явилася маленька дівчинка, яка здивованими очи-
ма подивилася навколо і вигукнула : 

– Ух ти! Та тут багато гарних речей.7

Батько і доньки

Мав один чоловік двох дочок. Коли вони повироста-
ли, то видав їх заміж. Старшу за городника, молодшу – за 
мельника. Якось у святу недільку подумав собі батько: 
“Піду-но я провідаю дітей, вже якось і не бачив, заскучав 
за ними”.

І рушив старий у дорогу. Спершу зайшов до старшої, 
тої, що за городником. Заїхав до хати, сказав, що важко 
йому одному жить!
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– Я теж нудьгую, тату, – відказала дочка, – маю стільки 
роботи, що й вибратися нікуди.

– Як ти тут живеш? – питає батько.
– Ой погано, тату, оце посадили капусту, біб, картоплю 

і чекаємо. Земелька топірна суха. Біда та й годі. Аби пішов 
дощ, бо ж не буде дощу – не виросте городина. А нам тре-
ба продавати, гроші треба. Молися за нас, батьку. 

Думав, думав батько – та й вирішив іти до молодшої. 
Навідався до сестри, а та каже:

– Жаль, тату, але я не можу піти з тобою, треба варити 
вечерю.

Батько попрощався і пішов. Незабаром дістався гос-
поди молодшої доньки. Та зраділа, побачивши батька. За-
просила погостювати кілька день.

– Як твої справи, доню, як живеш? – запитав.
– Дякувати Богу, добре. Надворі купа горщиків су-

шиться. Хоч би не було дощу, бо вся наша праця буде 
марна.

– Та погода наче гарна, доню, на небі ні хмаринки. А 
твоя сестра, навпаки, хоче дощу.

– Ой ні, таточку, моліться, щоб не було дощу, хоч би де-
кілька днів сяяло сонечко. Ми б продали горшки і взяли 
гарні гроші.

Не знав бідний чоловік, що відповісти дочці. Посидів 
ще трохи у неї і пішов додому. Дорогою розмірковував: 
«Хоч би як молився, обом не догоджу. У однієї буде ра-
дість, а в другої – горе». Хай буде так, як Всевишній ска-
же.

Прийшов додому і став молитися за обох дочок, бо і 
одна, і друга йому рідні.8

Про криничку

В одному селі жив бідний чоловік. Хоч молодим він 
був і роботящим, та все одно ніяк не міг звести кінці з 
кінцями. Бідний він був через те, що мав землю неродючу, 
що не посіє чи посадить – все пропаде. То була неродюча 
земля. Ото жив він тільки з того, що помагав людям, був 
роботящим, майстром на всі руки. І жив у тому селі ще 
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один чоловік, але той був багатий, і мав він також шмат 
землі, якраз коло землі бідного. Але його земля була ро-
дючою. Щоб він на ній не посіяв чи посадив – все сходило 
і виростало; і врожай був таким, що кожного року він за-
робляв на цьому грошей багато. Ну і той багатий насмі-
хався над бідним і казав, що то все через те, що бідний 
неправильно сіяв і за городом дивився, що то все через 
те, що в нього руки криві, він поганий господар. А люди 
слухали багатого і вірили йому. Ну і все рідше й рідше по-
чали кликати бідного щось помогти чи зробити. Через те 
став бідний ще бідніший і вже навіть не мав що на зиму 
запасти. 

Ледь він її перетерпів і вирішив шукати кращої долі і 
піти, як тільки весна прийде. Але на свят-вечір хтось сту-
кає до нього в двері. Він відкрив, і до нього в хату зайшов 
старий дід з великою і довгою сивою бородою. Попро-
сився він у нього переночувати. Той пустив його і каже, 
що немає чим пригостити, бо сам бідний. Розказав йому 
всю свою історію: і про землю, і про багатого сусіда. А дід 
каже: «Нічого не родить в тебе на городі, бо як був ти ма-
лим, то кидав в криничку каміння. А та криничка не раз 
попутніх рятувала». Та й каже, щоб пішов він, як зійде 
сніг, до кринички у лузі. Щоб почистив він її, і тоді стане 
його город знову родючим.

Бідняк слухав його і заснув. Вранці проснувся, а діда 
немає. Подумав, що все йому приснилося. Але все-таки 
не пішов він з рідного села і весною, як тільки зійшов сніг, 
пішов він на луг, але не знайшов кринички. Цілий день 
шукав і ввечері ледь знайшов якусь велику калюжу в за-
рослях. Заночував він в лузі. І зранку аж до вечора роз-
чищав він криничку. І встріла його вечірня зірка на робо-
ті. І на другий день не пішов додому. Аж тут бачить, що 
його поле засіяне, і вже щось росте. Кого не питався, всі 
кажуть, що то він сіяв. Ну от і прийшов уже час збирати 
врожай, а жита було багато, і вродило так багато зерна, 
що і йому вистачило, і продав багато. І став він жити в 
добрі і злагоді. 

Почав багатій заздрити йому. Розпитався він у нього і 
про діда, і про криницю. А пізньої осені пішов, закинув і 
засмітив ту криничку. А весною пішов її розчищати. Вже 
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радий, що вдома в нього вже засіяне поле і розбагатіє він 
на ньому. Але як прийшов, то побачив, що нічого не по-
сіяно. Він засіяв його житом, але воно не зійшло, засіяв 
другий раз – знову пропало, і так після цього нічого не 
стало рости і родити на цьому полі. І так через заздрість 
став багатий бідним, а бідний через працьовитість і кри-
ничку, що він розчистив, – багатим.9

Маруся і Ведмідь

Жили собі дід і баба. І була в них внучка, називалася 
вона Маруся. Якось подружки зібралися в ліс по гриби і 
ягоди. Прийшли до Марусі і кличуть її з собою.

– Діду, бабо, – просить Маруся, – пустіть мене з дівча-
тами в ліс.

– Іди, тільки дивися, від дівчат далеко не відходи, бо 
заблукаєш.

Прийшли дівчата до лісу, почали збирати гриби і яго-
ди. Маруся ходила-ходила, заглядала під кожен кущик і 
заблудилася. Дивиться – стоїть якась хата. Вона кричить і 
кличе – ніхто не обзивається. Вона зайшла до хати, а там 
нікого нема. В хаті було дуже чисто. А в тій хаті жив Вед-
мідь. Вдома його ніколи не було, він цілий день по лісі 
бродив. Прийшов ввечері Ведмідь додому і побачив Ма-
русю, дуже обрадувався і каже:

– Ага… Тепер не відпущу тебе, будеш зі мною жити. 
Маруся дуже зажурилася, що буде з Ведмедем жити. 

Стала думати-гадати, як їй від Ведмедя втекти. Думала-
думала і придумала. От вона Ведмедеві каже:

– Пусти мене на один день до села. Я бабі й дідові по-
дарки занесу.

– Ні, – каже Ведмідь. – Я сам занесу.
Маруся погодилася. Напекла вона пирогів, поклала в 

ящик і каже Ведмедю: 
– Ящик дорогою не відкривай, пироги не витягуй. Я 

залізу на дуба і буду за тобою дивитися.
Тільки Ведмідь відвернувся, Маруся залізла в ящик і 

сховалася. Взяв Ведмідь ящик і пішов. Йшов-йшов і за-
мучився, сів віддихнути і каже:
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– Сяду на пеньок і з’їм пиріжок!
А Маруся з ящика каже:
– Не сідай на пеньок, не їж пиріжок! Неси дідові, неси 

бабі.
І так всю дорогу Маруся не давала йому сісти, аж поки 

вони не пройшли до баби і до діда. Тільки Ведмідь підій-
шов до брами, як почали гавкати пси і налетіли на нього. 
Перелякався Ведмідь, кинув ящик – і навтьоки. Вийшли 
дід та баба до брами, дивляться – біля ящика Маруся сто-
їть жива-здорова. Вони дуже зраділи, і всі разом пішли 
до хати.10

Казка про брехню

Було це дуже-дуже давно. В одному містечку був цар. 
Цар був мужнім та завжди сильним, та сталось так, що 
він захворів. Щоб йому розважитись, наказав він усім 
своїм слугам казати брехню. Та й почали вони брехню 
«молоти». Та був один чоловік, вмів він брехати, та й по-
чав казати цареві:

“Колись, як був мій батько, ми з ним обробляли землю, 
сіяли пшеницю, а пшениця як виросте, так і обсипається 
сама. Ось пішли ми з батьком, і ще його шестеро братів, 
косити. Забули ми їсти і пити взяти, так і працювали тиж-
день, не ївши, не пивши. Коли прийшли додому, то мати 
наварила галушок, так от я і сів на порозі їсти, одна га-
лушка впала і крізь камінь пройшла, а потім на сім стерж-
нів у землю ввійшла”.

Тут слуги як почнуть кричати:
– Це може бути, щоб чоловіки тиждень працювали без 

води і їжі, це не брехня!
На другий день кличуть його знову брехню казати:
“Як я почав сам хазяйнувати, то часто ходив на по-

лювання, була в мене собака охотніча. Ось пішли одного 
разу ми з нею полювати, та й за зайцем. Пес як зловить 
зайця, як проковтне, я тільки й встиг з рота дістати. Після 
того ми з ним ще довго на охоту їздили”.

Після того слуги розгнівалися на чоловіка, як це так, 
простий чоловік, а так бреше, почали вони переконува-
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ти царя, що це правда. На третій день прийшов чоловік 
до царя, а біля царя пани, генерали сидять. От він і гово-
рить:

– Ще не так довго, як я господарював на своїй з бать-
ком землі, ось цей пан винен 50000, цей 100000. 

І так всіх панів перерахував.
Цар питає панів:
– Це брехня чи правда?
Пани зніяковіли, та й соромно сказати, що як це чоло-

вік краще за них брехав, та й кажуть:
– Правда!
Цар каже: “Коли правда – то заплатіть йому!”
Пани заплатили чоловікові, ще й цар йому щось дав, 

чоловік забрав гроші та й пішов собі додому.11

Людська правда

Колись у селі жив бідний і мудрий чоловік, тільки ніх-
то його не слухав. Що б не сказав громаді розумне, всі го-
ворять:  “Та що він розуміє? Що знає? Бреше він!”

От дав Бог тому чоловіку розбагатіти, зробився той ба-
гатим, тоді поставили його головою. 

Зібрав він громаду, довго він говорив про те, про се, 
потім говорить:

– А знаєте, добрі люди, який забавний випадок у мене 
стався?

– А який? – питають.
– А ось їздив я в місто і купив собі новий леміш. Хоч і 

маю дома вже, але попалось хороше і дешеве, думаю, лиш-
нім не буде. Поки, думаю, нехай лежить. Лежав він тиж-
день, два і бачу, він погрижений. Я до нього, а там миші. 
От і викинув. От біда.

“Буває, буває, – говорять люди, – є такі миші, хоч і ма-
ленькі, а зубки в неї такі, що нічого не клади, згризуть”. 

А інші:
– Вірно, вірно!
Слухав голова, слухав, а потім і говорить:
– Ось яка вона правда на світі: був я чоловіком бідним, 

хоч і говорив вам правду, ви казали, що брешу, а як роз-
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багатів, хоч і брешу, а ви говорите, що правду кажу. Хіба 
можливо, щоб миші леміш з’їли, він же залізний!12

Примітки

1 Записала Марина Домбровська у 2014 р. в смт Іваничі 
Іваничівського району Волинської області від Тетяни Дядюк, 
1945 р.н.

2 Записано від Віталія Мельничука у м. Луцьку Волинської 
області у 2015 р.

3 Записав Михайло Сова у селі Гранівка Радивилівського 
району Рівненської області від Ольги Сови, 1939 р.н.

4 Записав Андрій Ковтун у селі П’ятидні Володимир-Во-
линського району Волинської області від Надії Сидорук, 1949 
р.н.

5 Записав Андрій Лець у місті Горохів Горохівського району 
Волинської області від Лідії Сіліч, 1940 р.н.

6 Записала Мар’яна Копитюк у 2015 р. у селі Одеради Луць-
кого району Волинської області від Єлизавети Старчевської.

7 Записано від Євгенія Іларіоновича Побережного, 1946 р.н. 
у  селі Боремель Демидівськогой району Рівненської області

8 Записала І. О. Степанюк від Людмили Гнатюк, 1936 р.н. у 
селі Бережанка Горохівського району Волинської області.

9 Записав Назар Бодань від Гусарчук Феодосії Гусарчук, 
1948 р.н. у м. Луцьку.

10 Записано від Єви Бартман у м. Луцьк.
11 Записала Софія Смолка від Марії Смолки, 1955 р.н. у с. 

Крупа, Луцького району Волинської області.
12 Записала Оксана Гаврилюк від Галини Лозин у м. Луцьк.
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×ÀÑÒÈÍÀ II

Òðàäèö³éíà ìàòåð³àëüíà êóëüòóðà 
â íàðîäí³é ïðîç³ Çàõ³äíîãî Ïîë³ññÿ 

òà çàõ³äíî¿ ÷àñòèíè Âîëèí³ 

Розділ четвертий

НАРОДНІ ДИТЯЧІ ІГРИ ТА ЗАБАВИ НАСЕЛЕННЯ 
ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ 

ВОЛИНІ В НАРОДНИХ ІГРОВИХ ТВОРАХ

4.1. Дослідження народних ігор у контексті 
дитячого фольклору. Народні ігрові твори: 
специфіка ігрових текстів у фольклорі 
Західного Полісся та західної частини Волині

Дитячий фольклор – це сукупність зразків усної на-
родної творчості, що функціонує в дитячому середовищі 
чи виконується для дітей.

Усна народна творчість дітей виникає безпосередньо в 
ігровій діяльності.  

Наукові дослідження дитячого фольклору починають-
ся з ХІХ ст. на фоні розвитку відомих у фольклористиці 
напрямів: міфологічного (В. Попов) та культурно-істо-
ричного (М. Костомаров).

У цей час виходить і дослідження «Игры крестьянских 
детей в Купянском уезде» П. Іванова (1889), що і досі зали-
шаються найбагатшим зібранням українських народних 
ігор, а його добірка дитячого фольклору Харківщини («Эт-
нографическое обозрение», 1897, № 1) – праця, де вперше 
представлено це фольклорне явище повною мірою.

Дитячий фольклор – багатожанрова система, що скла-
дається із прозових, речитативних, пісенних та ігрових 
творів. До дитячого фольклору зараховують як творчість 
самих дітей, так і твори, що виконуються для дітей дорос-
лими. 
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Основні ознаки дитячих ігрових текстів – своєрідність 
відображення у них реального життя, органічне сплетін-
ня елементів реальності й фантастики, потяг до гри сло-
вами. Мета ігрових творів – дати дитині перші відомості 
про навколишній світ, людські стосунки засобами мови 
ігор, забавлянок, потішок.

Дитячий фольклор – цілісна й відкрита жанрова сис-
тема. Пізнати його особливий світ можна, осягнувши єд-
ність, взаємозв’язок образів, мотивів, сюжетів, тобто всіх 
частин цієї цілісної системи. 

Дослідники усної народної творчості поділяють дитя-
чий фольклор на три групи: 

- різні види фольклору, створені дорослими спеціаль-
но для дітей (колискові, забавлянки, небилиці, скоромов-
ки);

- твори, що поступово перейшли до дітей із фольклору 
дорослих (казки про тварин, обрядові пісні, загадки, при-
слів’я, приказки);

- власне дитячий фольклор, створений самими дітьми 
(ігрові пісні, лічилки, жарти).

В. Анікін визначає такі групи дитячого фольклору:
- твори дорослих для дітей;
- твори, що втратили значення в житті дорослих і пе-

рейшли до дітей;
- твори, складені самими дітьми1.
Автор підручника з усної народної творчості Н. Васи-

ленко розрізняє:
- твори з ігровими діями;
- твори, що виконуються незалежно від ігрових дій і 

приваблюють дітей передусім своїм змістом2.
Залежно від умов функціонування, дитячий фольклор 

поділяється на ігровий та неігровий.
В.О. Сухомлинський порівнював гру з “величезним 

світлим вікном, крізь яке в духовний світ дитини влива-
ється живлющий потік уявлень, понять про навколишній 
світ”3. За словами К.Д. Ушинського, «у змісті народної гри 
є всі доступні форми навчання. Саме у процесі гри діти 
пізнають грамоту, вчаться рахувати, різнити кольори, ви-
конувати повсякденні дії, набувають навичок самообслу-
говування та спілкування»4.
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Відомий  етнолог Є.Покровський називав дитячі ігри 
“вільним вираженням душевних та фізичних сил дити-
ни”5. Народні ігри – це джерело пізнання людиною навко-
лишнього світу. Г.В.Довженок поділила українські народ-
ні дитячі ігри на такі групи: 

1) ігри, де організуючим началом є пісня; 
2) ігри, де таким началом є діалог, який у поєднанні з 

рухами сприяє створенню розвинутої динамічної дії; 
3) ігри, де є невеликий діалог, приспівочка або пісень-

ка, які слабко пов‘язані з самою дією6.
У традиційній побудові народної гри є забавлянки, хо-

роводи, танці, віршовані історії, що не мають кінця, рух-
ливі ігри. У ігровому фольклорі поширені ігрові пісні, в 
основу яких покладено  найпростіші рухи. Поширені в 
ігрових творах такі ігрові пісні, як “Караван”. “А ми про-
со сіяли”, “Мак”, “Подоляночка”. У хороводних піснях, як 
про це свідчить найдавніша з них “Ой ми просо сіяли”, 
збереглись залишки різних трудових процесів. Подібни-
ми творами колись супроводжувалась трудова діяльність 
людини. Поділ учасників цієї пісні-гри на табори також 
пояснюється історично: колись у танках-хороводах ви-
ступали члени різних родів.

На території Західного Полісся та західної частини Во-
лині у фольклорних ігрових творах такі ігрові пісні наяв-
ні у великій кількості. Ось зразок ігрового тексту  «Подо-
ляночка»: «Діти беруться за руки і стають у коло. Вибира-
ють Подоляночку. Діти співають, а Подоляночка робить 
усе, про що вони співають:

«Десь тут була подоляночка, 
Десь тут була, молодесенька.
Тут вона стала,
До землі припала,
Личка не вмивала,
Бо води не мала.

Ой, встань, устань, Подоляночко,
Омий личко, як у скляночку.
Візьмися в бочки,
За свої скочки,
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Та піди до Раю,
Бери ту, що скраю».

Подоляночка вибирає когось із кола і стає на її міс-
це»7.

У народних іграх, як бачимо на прикладі «Подоляноч-
ки», зустрічаємо хороводи, iгри-танцi. Хоро – це коло, 
що нагадує сонячний диск і символізує гармонію. Хоро-
води присвячували порам року, святам, важливим по-
діям у житті і трудовій діяльності людей. У грі «Бобер» 
зразком такої пісні до тексту гри є пісня діючого персона-
жа – Бобра: «Щоб грати в цю гру,  потрібно добре бігати і 
гарненько ховатися. Бо того, кого виберуть за Бобра, має 
сховатися так, щоб його не відразу хорти знайшли. По-
трібно ще й Мисливця вибрати – щоб він пустив Хортів, 
щоб шукали. А за Хортів будуть усі, крім Бобра і Мислив-
ця. Спершу Бобер ховається в кущах, а Мисливець ста-
вить хортів спинами до тих кущів і пильнує, щоб Хорти 
не бачили, куди Бобер сховається. Коли Бобра вже не ви-
дно, Мисливець починає співати: 

«Ой ти, старий Бобре,
Заховайся добре,
Бо я Хорти маю,
На поля пускаю!»

І так співає два рази, а на другий тоді гукає: «Хорти з 
лісу!». Хорти повертаються і біжать шукати бобра. Коли 
Бобра спіймано, гру починають спочатку, вибравши ін-
шого Мисливця та Бобра»8.

Вступом до народних  текстів-ігор є лічилки – мініа-
тюрні вірші з чітким ритмом і повною римою; за їх допо-
могою визначається роль учасників гри чи розміщення їх 
за групами. Виконуються лічилки, як правило, речитати-
вом. Авторами і виконавцями цього фольклорного жанру 
є діти. «Ми з дітьми малими часто грали в «Теремок», хо-
ванки у лісі. Ми там довго блукали, ховалися за кущами 
смородини. В нас була лічилка. Один ставав спиною до 
всіх і починав рахувати, поки всі сховаються. Кого пер-
шого знайде, той і буде наступний рахувати»9. Або: «Най-
поширеніший варіант «Квача», в якому ведучий «ква-
чить» учасників безпосередньо рукою, а вони можуть 
тільки втікати від нього. Обирається ведучий – «Квач» 
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(із допомогою лічилки). Обраний «Квач» починає лічити 
голосно: «Раз, два, три!», а на лік «три» біжить за інши-
ми учасниками, намагаючись доторкнутися до одного із 
них рукою («поквачити»). Якщо це вдається, то «Квачем» 
стає той, до кого доторкнулись. Він голосно оголошує: «Я 
– «Квач»!» І тільки після цього він може бігти і «поквачу-
вати»10.

Ось текст лічилки до ігрового твору «Панас»: «Хтось 
один змащує глиною один палець і стискує кулаки, щоб 
не видно було, який палець у крейді. Інші підходять уга-
дувати. Хто вкаже на той палець, що у крейді, той і буде 
«Панасом». Йому зав’язують очі. Того, у кого зав’язані 
очі. Діти питають:

– Панасе, Панасе! На чому стоїш?
– На камені!
– Що продаєш?
– Квас!
– Лови курей, а не нас.

Після цього діти тихенько ходять навколо, а «Панас», 
розкинувши руки, намагається піймати кого-небудь. Кого 
спіймає, той стає «Панасом», і гра продовжується»11.

Здебільшого в лічилках до ігрових творів використову-
ються числівники, що вказують на певний порядок у грі. 
Ось як використовується лічилка до тексту-гри «Схован-
ки»: «На початку гри всі збраються разом. Потім ведучий, 
ставши лицем до стіни, голосно лічить до 100. Інші у цей 
час ховаються. Долічивши до 100, ведучий йде шукати 
шлях. Іноді перед цим потрібно було сказати: «раз-два-
три-чотири-п’ять, я йду шукать». Побачивши того, хто 
сховався, він повинен першим добігти до місця, звідки 
лічив і торкнутися рукою до стіни, вимовивши домовлені 
слова. Кожен, хто сховався, кого знайшли першим, шу-
кає тепер усіх. Ховатися за спиною або поруч ведучого не 
можна»12.

У ігрових текстах виконувались також і дражнили – не-
величкі пісеньки, складені дітьми з метою викликати від-
повідну реакцію у свого противника. У дражнилках від-
сутня логічна послідовність думки, порушений розмір ві-
рша, спостерігається притимітивність побудови, згрубіла 
лексика. Все це говорить про те, що творцями дражнило 
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є діти, що іноді нагромаджують і вигадують слова, не за-
мислюючись над їх значенням, над вірогідністю вчинків 
і фактів, про які йдеться в дражнилках: «Діти вибирають 
Матір і Вовка. Всі інші – Гуси. Мати жене гусей пасти і 
кличе:

– Гуси, гуси, додому.
– Чого?
– Вовк за лісом.
– Що він робить?
– Гуси скубе.
– Які?
– Сірі, білі, волохаті. Тікайте, Гуси, всі до хати!
Тоді Гуси біжать усі до хати, а Вовк перебігає їм дорогу 

і пробує когось зловити»13.
Поряд з дражнилками широко використовуються у 

ігрових текстах смішилки – невеличкі пісні або діалоги, 
метою яких є розсмішити гравців. Ось зразок смішилки 
до тексту «Бочка сміху»: «Ця гра для дітей і молоді, які 
хочуть повеселитися. Грають 5-10 людей. Вибирають ве-
дучого, а інші загадують по одному слову. Потім ведучий 
кожному задає одне питання. Той, кому поставили пи-
тання, має відповісти на нього словом, що придумав його 
раніше.

Виходить так: 
Ведучий: 
– яка найдорожча річ в усьому світі для тебе?
Гравець 1:
– шкарпетки.
Ведучий: 
– замість зубів тобі вчора вставили…
Гравець 2:
– ковбасу…
Коли всі дадуть відповіді на питання ведучого, виби-

рається найсміливіша відповідь. І той, хто її сказав, стає 
ведучим. Гра продовжується»14.

Забавлянки  або утішки, потішки, чукалки – короте-
сенькі пісеньки чи віршики гумористично-жартівливого 
змісту, що супроводжуються відповідними рухами.  3а-
бавлянка – це i гра, i дія, i пісня. Ось приклад забавлян-
ки до тексту гри «Пень»: «Грає 5 гравців. Треба знати, що 
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таке квадрат. Потрібно позначити квадрат на землі. Чоти-
ри гравці стають по кутках, на гострих ріжках квадрата. А 
п’ятий гравець – посередині. Він починає. Підстрибує на 
обох ногах і приказує:

Пень, пень, дай конопель,
Трошки горошку,
Олії ложку!

За останнім словом усі четверо спішать помінятися 
місцями. Звичайно ж, кожний міняється з тим, хто до 
нього ближче, щоб п’ятий не побачив. А він старається 
захопити чиєсь місце, як тільки воно звільниться. Коли 
йому це вдається, то на середину виходить той, хто не 
встиг перескочити. Так грають, поки не втомляться»15.

Забавлянки такого типу навчають праці. В забавлянці  
представлено послідовність виконання рiзноманiтних тру-
дових дій, пов‘язаних з домашнім господарством: рубан-
ня дров, носіння води, розпалювання печі, приготування 
каші. У забавлянні до тексту гри «Пень» – це змішування 
конопель, трошки горошку, олії ложку для приготування 
страви. Такі ігрові твори покликані спрямовувати дити-
ну до працелюбності, спонукають людину до активної дії. 

4.2. Різновиди та класифікація ігрових творів 
у фольклорі Західного Полісся 
та західної частини Волині

Народні  ігри орієнтовані на масове сприйняття і за-
своєння. Ці ігри характеризуються внутрішнім багат-
ством змісту, супроводжують життя народу, виховують 
національну психологію, характер, свідомість. Ігровий 
фольклор дуже різноманітний. Це дає можливість дослід-
никам класифікувати народні ігри. 

Л.В. Гальченко у праці «Рухливі національні ігри з ме-
тодикою викладання»16 об’єднує народні ігри в такі гру-
пи:

1. Ігри-пастки. Характеризуються тим, що ведучий по-
винен переловити всіх гравців сам або з допомогою спій-
маних ним у ході гри. Усі ці ігри починаються з лічилки, 
супроводжуються діалогами, піснями. Наприклад: «У 
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ведмедя в бору», «Дідусь-ріжок», «Горщики», «Шуліка» та 
ін.

2. Ігри драматизовані. У них розігрується яка-небудь 
дія, також супроводжувана діалогом, піснею. Це такі ігри, 
як «Фарби», «Пекар», «Гуси-лебеді» та ін.

3. Ігри хороводні. Учасники ходять по колу зі співом і 
танцювальними рухами: «Коровай», «Яблунька», «Зайче-
ня», «Просо», «Мак» та ін.

4. Словесні ігри-фанти. Для них характерний напру-
жений діалог, іноді з віршованим зачином. До цієї групи 
входять такі ігри: «Як тебе звуть?», «Садівник», «Козу-
бенька», «Тільки на цю букву» та ін.

5. Обрядові та звичаєві ігри передають характерні по-
дії з життя українського народу. У давні часи такі ігри 
проводилися у певні пори року, в дні календарних свят 
і супроводжувалися обрядовими піснями (колядками, 
щедрівками, веснянками, гаївками тощо) та хороводами. 
Деякі з них починалися магічними звертаннями-заклич-
ками до сил природи, птахів. Серед ігор цієї групи - «Кри-
вий танець», «Горішок», «Подоляночка» та ін.

6. Ігри мовленнєвої спрямованості – народні рухливі 
ігри з обмеженим словесним текстом. У них текст пода-
ється у формі лічилки, примовки, перегукування. Ця гру-
па ігор досить численна: «Панас», «Їду, їду», «Звідки ти?», 
«Піжмурки», «Горюдуб», «Котилася бочка...», «На чім сто-
їш?», «Іваночку, покинь схованочку», «Зайчик і Бурчик», 
«Бочечка», «Квочка», «І рву, і рву горішечки» та ін.

7. Ігри історичної та соціальної спрямованості – відо-
бражають характер тієї епохи, в яку вони створювалися. 
Це такі українські народні ігри, як «Король», «Воротар», 
«Відьма», «Дзвін», «Прослужив я в пана рік», «Колесо» та 
ін. 

8. Ігри з відображенням трудових процесів та побуту 
народу. Основна функція ігор цієї групи – виховання на-
ціональної самосвідомості. У таких іграх знайшли своє 
відображення трудові процеси українського народу (зем-
леробство, тваринництво, ковальство, мисливство, ри-
бальство тощо). Саме такими є ігри «Гуси», «Нема пана 
вдома», «Коваль»17.

9. Ігри-забави та ігри-атракціони. Ці ігри носять еста-
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фетний характер з елементами змагань: стрибки на одній 
нозі, метання м’ячів у рухому ціль, перетягування каната, 
ходьба на низьких ходулях, підстрибування та ловіння 
ласощів (бублика, цукерки) зубами («Бій півнів», «Пе-
ретягування палиці», «Пес»), ігри комічного характеру 
(«Ледачий Гриць»). Сюди ж можна віднести гойдання на 
гойдалках, катання на саморобних каруселях, лазіння по 
гладкому стовбуру, ліплення снігової баби тощо.

10. Ігри великої, середньої рухливості та малорухливі 
(залежно від ступеня фізичного навантаження).

11. Ігри з ходьбою, бігом, лазінням (розподіляються за 
характером руху, що переважає).

Беручи за основу методику класифікації народних 
ігрових текстів Л.В.Гальченко, народні ігрові твори Захід-
ного Полісся та західної частини Волині класифікуємо за 
аналогією.

Отже, найрозповсюдженішими у фольклорних ігро-
вих текстах Західного Полісся та західної частини Волині 
є ігри-пастки: «Кругом ями з пазурями»:

«Колись картоплю на зиму закопували в ямки. Весною 
викопували, а ямка оставалась. Ямка була, скажем, метер 
глубиною. Залазить одне в ямку, і той збереца дітей з 5-6 
біля той ямки і кружка бігають, а теє, шо в ямі – хапає. І 
кого схопить, той залазить в яму, а той, шо був туй ямци, 
вилазить і бігає з всіма кружка ями. І так, поки всі не по-
будуть в ямі»18. Основним принципом таких ігор було 
переловити усіх учасників гри самому або із допомогою 
упійманих гравців. Такі ігри починалися із лічилок: «Спо-
чатку усі вибирають «Зайчика»  із допомогою різноманіт-
них лічилок. Потім усі стають у коло і тримаються за руки, 
а «Заєць» – усередині. Ходять навколо нього і примовля-
ють: «Городили зайчика тином-льоном. Нікуди йому не 
вискочити, нікуди йому не вистрибнути, ворота ті заліз-
ні не переметнути». «Зайчик» намагається вистрибнути 
із кола, а його не випускають, сильно тримаючи за руки. 
Коли проривається, його ловлять і той, хто спіймав, стає 
«Зайчиком». Зазвичай, зайчиками обирають хлопців, бо 
дівчатам бути зайчиками не личить»19.

До цієї групи ігор відносяться і «Квачі» всіх видів: «Гра-
ли гру «Квач». Один наздоганяє всіх. Кого першого доже-
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не, той і «Квач»20. «Грали в «Квача». Торкнулася до одного 
– значить передала квача. Тоді він бігав»21. Такі ігри не об-
ходилися без лічилок: «Найпоширеніший варіант «Ква-
ча», у якому ведучий  «квачить» учасників безпосередньо 
рукою, а вони можуть тільки втікати від нього. Обира-
ється ведучий – «Квач» (із допомогою лічилки). Обраний 
«Квач» починає лічити голосно: «Раз, два, три!», а на лік 
«три» біжить за іншими учасниками, намагаючись до-
торкнутися до одного із них рукою («поквачити»). Якщо 
це вдається, то «Квачем» стає той, до кого доторкнулись. 
Він голосно оголошує: «Я – «Квач»!» І тільки після цього 
він може бігти і «поквачувати»22. Або ж: «Правила: на же-
ребкуванні вибирається «Квач», ведучий, і він доглядає 
інших учасників гри. Кого догнав першого, той «Квач». 
Новий «Квач» спочатку має перелічити до трьох або до 
десяти, а в цей час інші учасники розбігаються»23. «Грав-
ці можуть бігати лише в межах майданчика, передавати 
м’яч гравці можуть тільки одному з партнерів, м’яч пе-
редавати не можна вище рук «Квача», «квачити» можна 
лише нижче пояса, гравець не вважається «покваченим», 
якщо м’яч відскочив від поверхні майданчика»24.

Іншим різновидом «Квача» були «Салки»: «Той, хто во-
див, мав «заквачити» одного з гравців, наздогнавши його. 
Тоді вони мінялися місцями»25. Ще один вид «Квача» – 
«Вище ноги від землі»: «Вибирали квача, який мався лови-
ти гравців, які знаходяться на землі: кого квач зловив, той 
стає квачем»26. Або ж, «Вище землі»: «Перед грою діти ви-
бирають територію, за межі якої не можна вибігати. Потім 
вибирають одного ловця. Він починає ловити гравців, які 
тікають. При цьому діти намагаються відірвати ноги від 
землі (стати на лавку або на коліно). У такому положенні 
ловець не має права їх торкатися. Ловцеві забороняється 
підстерігати гравця, а інші не повинні залишатися з під-
нятими ногами більше, ніж 20-30 секунд. Якщо ловець 
наздоганяє гравця, то вони міняються парами»27. Усклад-
неним видом гри у «Квач» були «Квачі з м’ячем»: «Квач» з 
м’ячем відрізняється від звичайного «Квача» тим, що ве-
дучий-«Квач» «квачить» учасників не рукою, а м’ячиком 
(«квачиком»). За відсутності м’яча за «квачик» може ужи-
ватися губка (ганчірка)»28. Або: «Усі гравці вільно бігають 
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по майданчику. Вибирається «Квач», який тримає у руках 
м’яч. «Квач» намагається м’ячем «поквачити» кого-не-
будь із гравців. «Поквачений» м’ячем гравець стає новим 
«Квачем».  Якщо м’яч не влучив ні в одного з гравців, то 
будь-хто з них бере м’яч і всі гравці починають перекида-
ти його між собою. М’яч перекидають доти, доки «Квач» 
не доторкнеться до нього. Він бере м’яч і намагається зно-
ву «поквачити» когось із гравців» Виграють ті, хто жод-
ного разу не був «Квачем»29. І ще один «Квач з м’ячем»: 
«При невеличкій кількості гравців (до 7 осіб) гравці до-
мовляються, що «Квач» має «поквачити» всіх учасників. 
«Поквачений» останнім вважається переможцем»30.

До цього ж типу відносяться й ігри-доганялки «Па-
нас»: «Одному учасникові хустинкою зав’язують очі. А 
інші діти стараються втікати від «Панаса»  недалеко, але 
або присісти, або ухилитися. Проте, коли «Панас» спій-
має, ігрок виходить і так до останнього. Потім «Панасом» 
стає другий ігрок»31. Але, як бачимо із текстів ігор, при 
цьому ведучий наздоганяв учасників із закритими очима: 
«Закривали хусткою очі і ховались. «Панас» ходе і шукає, 
ми по кутках позалізаєм, а він шукає, а як кого злапне, то 
відкриває очі, і вже той «Панас», кого злапав»32. Усклад-
неним типом гри-пастки є «Третій лишній»: «Для цієї гри 
потрібно п’ять пар людей, можна і більше. Вони мають 
утворити коло. Між парами має бути невелика відстань. 
Гравець 1 із однієї пари повинен по колу доганяти іншого, 
гравця 2. Якщо гравець 1 піймає гравця 2, вони міняли-
ся місцями. Але гравцю 2 потрібно було стати у коло між 
парами. І тоді гравець, який стає третім лишнім, робить 
ті самі дії, що гравець 2: втікаї від гравця 1. І так, поки не 
надоїсть»33.

Драматизовані ігри теж часто використовувалися у 
культурному обігу дітей регіону. У них розігрувалася 
яка-небудь дія, що супроводжувалась діалогом, піснею. 
Гра «Бекар»: «У всіх палки, там нас душ 7-8 назбираєца. 
Ставлять палку в писок і одного ставлять, як сторожа, 
коло теї палки, а тоді всі кидають свої палки, щоб збити 
того кийка, шо стоїть в писку. Як ми збили, то в нас на-
ших кийкив нема, бо покидали, а стоїмо ми там за метрув 
20-30, і нам треба бігти ти кийки забирати, кажне свого 
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кия бере, і той сторож має тею палкою, шо в писку стояла, 
зачепити когось, кого зачепить, той стеє сторожом. І так 
знов усеє теє по кругу»34. Або гра «Пекар»: «Знадобляться 
дві різні по довжині палиці, коротша заточується з одного 
боку і кладеться на землю таким чином, щоб заточений 
кінець не торкався землі. Гравець ударом палиці більшого 
розміру по тій, що на землі, підіймає її у повітря, нама-
гаючись балансувати певний час. Перемогу отримує той, 
хто протримав палицю у повітрі найдовше з усіх»35.

До цього виду відносять й усі ігри з хустинками. Так, 
у народній дитячій грі «Платочок» «Стають в круг хлопці 
і дівчата, можна і взрослому грати. От круг, вибирають, 
хто первий має бути. Вищітують, хто первий – ходить з 
платочком. Вибирає, кому кинути. Як той, кому кинули 
не побачить платочка , то він тепер має ходити, а як по-
бачить, то йде на центр з тим, хто кидав, танцюють, ці-
луються»36. Або ж: «Учасники стають у коло. Ведучий з 
хустинкою біжить за колом і кладе комусь із стоячих на 
плече хустинку. Той, кому поклали цю хустинку, бере її 
в руку і біжить за ведучим. Ведучий повинен встигнути 
зайняти вільне місце в колі до того, як його наздоженуть. 
Якщо цього не сталося, ведучий займає місце гравця. Гра 
продовжується. Гравці не повинні перебігати через коло, 
не дозволяється під час бігу займати руками тих, що сто-
ять у колі, гравці не повинні повертатися у той час, коли 
ведучий кладе на плече хустинку, гравці повинні стояти 
на відстані 1 метр один від одного»37.Ще одна гра цього 
виду: «Діти в колі присідають, а одне бігає з платочком по 
колу й кидає комусь хустинку ззаду, щоб ніхто не бачив. 
Оббігає коло, і якщо за цей час та, кому ведуча кинула 
платочок, не знайде його у себе, то вона підбігає до неї, 
бере із землі хустинку, б’є  нею по спині тієї дівчини і сі-
дає на її місце. А та дівчина бере хустину і починає бігати 
по колу, як і перша дівчина і так далі»38.

Драматичні ігри-дії розігрувалися й у таких ігрових 
творах, як: «Лапта»,«Вогня», «Кльоцкі». Гра із двох ко-
манд-суперників «Лапта» виглядає так: «Є дві команди. 
Одна команда стоїть на краю поля, а друга – на серед-
ині поля. Ті, хто стоять на краю поля, кидають м’яч чим 
дальше і біжать на іншу сторону поля, а ті, що стоять по-



319

середині, мають зловити м’яч, не дати перебігти на іншу 
сторону протилежній команді»39. У грі «Вогня» «Один 
гравець стоїть посередині поля, а інші – на краю поля, 
вони кидають м’ячем по ньому: мають попасти. Якщо 
попадуть, то він вибуває з гри, а на його місце стає інший 
гравець»40. Драматизована гра «Кльоцки» має такий ви-
гляд: «Брали круглі поліна і складали з них різні фігурки, 
потім брали палку і збивали ці фігурки. Хто більше зіб’є, 
той виграв»41. Такі ігри завжди супроводжувалися рух-
ливими діями-вчинками.

Сюжет рольової театралізованої гри-вистави «Свиня» 
полягає в розподілі ролей між гравцями – пастух, гравці, 
свиня: «Гравці роблять ямки в землі на відстані 1 метра 
один від одного і беруть палиці. Гравців на одного біль-
ше, ніж ямок, і один з них називається пастухом (той, що 
не має палки). Кожен стає біля своєї ямки з палицею, а 
пастух свою палицю намагається загнати в чиюсь ямку 
свиню (м’яч). Гравці можуть відбивати м’яч лише пали-
цею. Той, у чию ямку загнали свиню, вибуває з гри»42. 
Такі ж ознаки наявні і у театралізованій грі-інсценуван-
ні «Казино: «Гравці креслять на певній відстані від стіни 
лінію, беруть монету і по черзі кидають об стіну під ку-
том таким чином, щоб вона відбилась. Учасник, монета 
якого знаходиться найближче, забирає всі інші монети»43. 
До цього типу ігор можна віднести й типову, популярну 
у 80-90-х роках минулого століття гру-виставу «Вожатий, 
вожатий, подай піонера»: «У цій грі задіяно багато дітей, 
які діляться на дві рівні команди. Кожна команда стає в 
шеренгу і учасники беруться за руки. Потім команди по 
черзі викликають гравця з суперників зі словами: «Вожа-
тий, вожатий, подай піонера!» Команди стоять напроти 
один одного на відстані не менше 10 м. Після виклику 
учасника вибраний біжить на суперників так, щоб розі-
рвати зціплені руки. Якщо учасник розірвав руки, заби-
рає з цієї команди одного гравця в свою. У його команді 
тепер на одну людину більше. Але якщо учасник руки не 
розірвав – стає в команду противника. І так, наступна ко-
манда викликає учасника. Так триває до тих пір, поки в 
одній із команд не залишиться 2 учасники. Ця команда 
програла»44.
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Театралізованим виставами-діями в ігровому фоль-
клорі Західного Полісся та західної частини Волині мож-
на назвати твори «Гуси» та «Бобер». У грі «Гуси»

«Діти вибирають Матір і Вовка. Всі інші – Гуси. Мати 
жене гусей пасти і кличе:

- Гуси, гуси, додому.
- Чого?
- Вовк за лісом.
- Що він робить?
- Гуси скубе.
- Які?
- Сірі, білі, волохаті. Тікайте, Гуси, всі до хати!
Тоді Гуси біжать всі до хати, а Вовк перебігає їм дорогу 

і пробує когось зловити»45.
У театралізованому дійстві «Бобер» може брати участь 

багато дітей. Дійовими особами гри є: Мисливець, Бобер, 
Хорти, учасники: «Коли ми були малі, то у нас не було ва-
ших компутерів, а телевізори тільки вот вам почали появ-
лятися. Ігор таких вот, як у вас, не було, і ми грали часто 
надворі або коли ішов дощ, то ми гралися в хаті в «розум-
ні» гри. Це були: шашки, «хрестики», «нулики». Ці ігри 
не могло грати багато друзів. Ми були дуже раді, коли на 
вулиці було ясно і сухо. Тоді надвір виходили всі діти з 
вулиці, і яких тіко ігор ми не грали!

Часто ми грали в «Бобра», бо там могли грати багато 
дітей. Там треба було вибрати Бобра, який буде добре 
ховатися, щоб його швидко не знайшли. І ще Мисливця, 
який буде пускати хортів, якими були всі інші учасники, 
щоб вони шукали.

Спочатку Бобер ховається, а Мисливець дивиться, 
щоб не бачили хорти, куди ховається Бобер. Коли Бобра 
Мисливець вже не бачить, то співати начинає співанку: 
«Ой ти, старий Бобре,

Заховайся добре.
Бо я хорти маю.
На поле пускаю».
Як проспівав це Мисливець, то гукає: «Хорти – з лісу!». 

Тільки тоді Хорти починають шукати Бобра; він може пе-
реховуватися, якщо бачить, що його не помічають. Коли 
його спіймають, то гра починається знову, тільки виби-



321

рають нового Бобра і Мисливця»46. Такою ж виставою є 
і гра «Сірий Вовк»: «Ця гра добре підходить для тих, хто 
має прудкі ноги. Бо тут треба тікати від Вовка. Все почи-
нається так: когось вибирають на роль Сірого Вовка (же-
ребкуванням). Коли Вовка обрано, він сідає на пеньочок 
і сидить. Решта дітей потроху підходять до Вовка та вда-
ють, що рвуть траву. Коли Вовк не витримує, то різко під-
водиться на ноги і наздоганяє решту. Гра продовжується 
доти, доки Вовк когось упіймає»47.

До третього типу відносяться хороводні ігри, коли 
учасники ходять по колу зі співом і танцювальними ру-
хами. На території Західного Полісся та західної частини 
Волині такою грою є «Подоляночка»: «Діти беруться за 
руки і стають у коло. Вибирають Подоляночку. Діти спі-
вають, а Подоляночка робить усе, про що вони співають:

«Десь тут була Подоляночка, 
Десь тут була, молодесенька.
Тут вона стала,
До землі припала,
Личка не вмивала,
Бо води не мала.

Ой, встань, устань, Подоляночко,
Омий личко, як у скляночку.
Візьмися в бочки,
За свої скочки,
Та піди до раю,
Бери ту, що скраю».

Подоляночка вибирає когось із кола і стає на її міс-
це»48.

До четвертого типу належать словесні ігри-фанти , для 
яких характерний напружений діалог, іноді з віршованим 
зачином. Ось приклад такої гри – «Данетки»: «Старенька 
гра «Данаткі». Збираються декілька людей. Один розказує 
всім загадку, яку мають інші відгадати. Важкість цієї гри 
в тому, що інші можуть задавати будь-які питання, а той, 
хто загадав, може відповідати лише «да» або «ні».  Ця гра 
допомагає орієнтуватися у незвичних ситуаціях»49.

Подібною є і гра-діалог «Бочка сміху»: «Ця гра для ді-
тей і молоді, які хочуть повеселитися. Грають 5-10 людей. 
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Вибирають ведучого, а інші загадують по-одному слові. 
Потім ведучий кожному задає одне питання. Той, кому 
поставили питання, має відповісти на нього словом, що 
придумав його раніше.

Виходить так: 
Ведучий: 
– яка найдорожча річ в усьому світі для тебе?
Гравець 1:
– шкарпетки.
Ведучий: 
– замість зубів тобі вчора вставили…
Гравець 2:
– ковбасу…
Коли всі дадуть відповіді на питання ведучого, виби-

рається найсміливіша відповідь. І той, хто її сказав, стає 
ведучим. Гра продовжується»50.

До цього типу ігор відносяться «Зіпсовані телефони» 
усіх видів, «Слова», «Міста». «Ведучий садить дітей: чим 
більше, тим цікавіша гра. Першій дитині тихенько на 
вушко каже будь-яке слово. Перший учасник шепоче це 
слово другому, другий – третьому і т.д. – до останнього 
ігрока. В останнього ігрока ведучий питає сказане сло-
во, і воно буде іншим. Кожен ігрок старається передати 
слово швидко і не часто. У кінці слово виходить зовсім 
інше, ведучий перепитує всіх, яке чули слово. Находить 
того ігрока, який помилився, і йому дають якесь завдан-
ня – розказати віршика, заспівати пісню, прокукурікати, 
присісти та ін.»51.

«Зіпсований телефон» – гра для великої кількості учас-
ників: «Гра для всієї вулиці. Ми сідали один біля одного, а 
ведучий придумував слово і говорив його тому, хто сидів 
перший. Але говорив так тихо, щоб ніхто більше не по-
чув. Тоді той. кому казали слово, передавав його  наступ-
ному і так до кінця. Якщо ведучий казав слово «дорога», а 
в кінці було «дерево», то ми визначали, хто зіпсував наш 
«телефон», і тоді він сідав у кінець. Якщо ж слово дохо-
дило до останнього гравця правильно, то в кінець сідав 
ведучий, перший ставав на його місце. Але то була гра 
для тих, хто міг всидіти на місці»52. Або: «Гравці сідають в 
ряд. Ведучий тихо говорить якесь слово на вухо першому 
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гравцеві. Той тихо повинен передати те, що почув і так 
далі по ланцюжку. Останній вимовляє вголос те, що ді-
йшло до нього»53.

За таким же принципом відбувалася і гра «Слова»: 
«Треба було з одного довгого слова скласти більше інших 
слів, використовуючи літери лише цього слова»54. Так 
само грали й у гру «Міста»: «Треба було називати місто за 
останньою буквою міста, яке називав попередній граве-
ць»55. Або ж, гра  «Вгадай, хто вгадав», де «Один з гравців 
відвертався, інші гравці зі спини били по черзі по спині, 
потрібно було вгадати, хто це зробив»56.

Обрядові та звичаєві ігри Західного Полісся та захід-
ної частини Волині передають типові події з життя лю-
дей. Колись  такі ігри проводилися у певні пори року, в 
дні календарних свят і супроводжувалися обрядовими 
піснями (колядками, щедрівками, веснянками, гаївками 
тощо) та хороводами. Деякі з них починалися магічними 
звертаннями-закличками до сил природи, птахів. Серед 
ігор цієї групи – «Кривий танець», «Горішок», «Подоля-
ночка» та ін. Зимові забави – це ігри, в які можна було 
грати лише взимку: «А зимою шо робили, то зберемса всі 
да бабу снігову липим. Накладаєм чивуна якого дирявого 
да старого, берем улля з печи да очи робим, носа робили 
з моркви.

А ше у нас, там де я малою жила, була така велика бо-
лотина, вона замерзала взиму, та ми вивозили санки, але 
санки не таки, як теперки, а санки саморобни, дерев‘яни. 
На ти санки посядаємо і, значица, один по тому льоду во-
зить, а душ 5 на тих санках сидить, і так ми їх по черзи 
возим.

Були в нас недалеко од хати горби. То ми вивезем ти 
санки на горба, да хто сяде на санки, а хто вчепила, а 
санки не таки маленьки, як тепер, а великі, душ 5 сяде, 
а ше стільки вчепица, то разом може бути і душ з 10, да 
з’їжджаємо з то горба, да поки з‘їдемо, то хто сидить, той 
може і останеца,  а хто чеплявса, то погубила. А як стали 
ми більшими, ну десь стало по 10 років, то матері учи-
ли прясти, вишивати, в’язати, а грати часу все же було»-
57. А ще, типовою грою дітей регіону була гра «Весілля»: 
«А літом завжди всі гуртом пасли корови. Завжди мати в 
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торбу дасть щось поїсти, бо ж довго були на пасовиську. 
Любили ми грати «Весілля». Вибирали хлопця – нарече-
ного і дівчину – наречену. Одягали їх, як молодят, з зілля 
робили вінки на голову, накривали стіл,  з того що мати 
в торбу давала, співали, танцювали. Завжди нам було ве-
село та цікаво»58.          

Ігри мовленнєвої спрямованості, як зазначає Л.В. Галь-
ченко – це  народні рухливі ігри з обмеженим словесним 
текстом59. До них відносять, у першу чергу, усі види піж-
мурок: «Жеребкуванням вибирали квача. Він щитав до 
50. Поки він рахує, ми ховалися. Квач нас шукає. Коли 
знайшов, біжить до того місця, де рахував і збиває, сту-
каючи по землі рукою того, кого знайшов»60. Такі ігри 
називалися «Хованки»: «Один з гравців заплющує очі 
і рахує до 50, а решта – ховаються. Дорахувавши, йде їх 
шукати. Кого знайде першим, той стає замість нього, але 
перше має знайти всіх»61. Або «Схованки»: «На початку 
гри всі збраються разом. Потім ведучий, ставши лицем 
до стіни, голосно лічить до 100. Інші у цей час ховаються. 
Долічивши до 100, ведучий йде шукати шлях. Іноді перед 
цим потрібно було сказати: «раз-два-три-чотири-п’ять, 
я йду шукать». Побачивши того, хто сховався, він пови-
нен першим добігти до місця, звідки лічив і торкнутися 
рукою до стіни, вимовивши домовлені слова. Кожен, хто 
сховався, кого знайшли першим, шукає тепер усіх. Хо-
ватися за спиною або поруч ведучого не можна»62. «По 
жеребкуванню вибирається ведучий. Рахує до десяти, в 
цей час інші учасники мають ховатися, потім ведучий їх 
шукає. Кого найшли першим, той стає ведучим»63. «Цю 
гру грали в полі, у кукурудзі. Можна було заховатися так, 
що ніколи не знайдуть»64. «Треба було ховатися всюди, в 
різних місція, один повинен шукати, а інші – сховатися. 
У той час, як один рахує стоячи до 20-50, ми ховалися. 
Кого першого знайдуть, той іде шукати всіх. Ну і так мі-
нялися»65. Такі ігри ще називалися «Теремок»: «Ми з ді-
тьми малими часто грали в «Теремок», хованки в лісі. Ми 
там довго блукали, ховалися за кущами смородини. В нас 
була лічилка. Один ставав спиною до всіх і починав ра-
хувати, поки всі сховаються. Кого першого знайде, той і 
буде наступний рахувати»66.
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До цієї групи відносяться й найдавніші поліські та во-
линські народні ігри  із назвою «Сало»: «У грі бере участь 
2-7 людей. Грають тільки на вулиці. На травичці треба по-
значити квадрат, у якому буде відбуватися гра. Потім один 
гравець у межах цього квадрата вирізає шматочок землі і 
кладе його назад так, щоб інші учасники не помітили ви-
різаного шматочка. А тим часом решта стоять спинами 
із закритими очима до гравців. Який вирізає шматочок 
землі. Потім, коли один з учасників знаходить вирізаний 
шматок, він кричить: «Сало!»

І тоді гра починається спочатку, тільки вже той учас-
ник, який знайшов вирізаний шматок землі, знов вирізає 
новий»67. Ще одна така гра: «Грали не менше 2-х-3-х осіб. 
Ножем вирізали на землі і назад її клали. Потім той, хто 
«спить», шукає той шматочок землі і кидає по тому, хто 
вирізав. Якщо з першого разу попав, то «спить» той, що 
вирізав, а якщо не попав, то «спить» той само»68.

Ігри історичної та соціальної спрямованості відобра-
жають характер тієї епохи, в яку вони створювалися. До 
цієї групи ігор можна віднести усі види ігор із назвою 
«Войнушки»: «Хлопці вирізали гілки й грали в войнуш-
ки»69 або «Войни», де «Брали патики, робили катапулі і 
одне в одного стріляли. Стріляли хлопці в дівчат, дівчата 
– в хлопців. Ой стріляли, а тут вже попав. Та й падаєш в 
болото чи на землю, ліг та й вже лежиш, бо застрелили»70. 
Такі ігри відбивали воєнні дії Другої світової.

Тексти ігор «Козаки-Розбійники», по-перше, вказували 
на належність ігор до епохи козацтва, по-друге, у текстах 
таких ігор ішлося про події боротьби двох команд – до-
бра і зла (Козаків і Розбійників). «Грати в цю гру можна 
в будь-якому місці, де є затишні закутки, в яких можна 
сховатися. 

Для гри в «Козаки-Розбійники» необхідно зібрати ком-
панію з шести або більше дітей. Компанія розділиться на 
2 команди: одна – «Козаки», друга – «Розбійники». Коза-
ків може бути менше, ніж Розбійників. Поділитись можна 
буде за допомогою жеребкування або домовившись між 
собою.

Гра має такі правила:
1. Учасники заздалегідь домовляються один з одним, в 
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межах якої території можна грати, а куди ходити заборо-
нено. Наприклад, за межу шкільного подвір’я виходити 
не можна.

2. Розбійники проводять внутрішню нараду і загаду-
ють секретну фразу-пароль.

3. Козаки відходять таким чином, щоб не бачити Роз-
бійників.

4. Розбійники малюють на асфальті або на землі коло, 
що позначає початок руху. Від цього кола Розбійники ма-
люють стрілки в тому напрямку, куди вони будуть тіка-
ти.

5. За сигналом Розбійники тікають у напрямок нама-
льованої стрілки.

6. Тікаючи, Розбійники залишають за собою сліди-
стрілки: на асфальті, на стінах будинків, бордюрах, лав-
ках тощо. Можна бігти в різні боки, заплутувати сліди, 
ставити стрілки у різні  напрямки або у ледве помітних 
місцях.

7. Основне завдання Розбійників – якнайкраще схова-
тися. Ховаються по-одному або удвох. Чим заплутаніши-
ми будуть намальовані стрілки, тим складніше Козакам 
знайти розбійників.

8. Поки Розбійники ховаються (15-20 хвилин), Коза-
ки облаштовують свій штаб. Для цього окреслюють його 
межі та намагаються приховати.

9. Через деякий час Козаки починають за стрілками 
шукати Розбійників.

10. Щоб зловити Розбійника, його потрібно взяти за 
руку. Зловленого Розбійника Козак відводить у штаб. 
Якщо Козак відпустив руку, Розбійник вважається віль-
ним і може утікати знову.

11. Козак, який зловив Розбійника, залишається охо-
роняти його в штабі, поки інші Козаки шукають Розбій-
ників. Козак спробує різним способом (умовляннями, 
лоскотом тощо, але без жорстокості) дізнатись у Розбій-
ників їхній пароль.

12. Вільні Розбійники мають право напасти на штаб та 
виручити своїх.

13. Гра закінчується, коли Козаки приведуть всіх Роз-
бійників у штаб або дізнаються пароль. Потім команди 
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міняються місцями»71. Або: «Гра для тих, хто любить по-
бігати та пострибати. Її грали хлопці, але ми з дівчатами 
завжди просилися до них. Ну от, ми ділилися. Дві коман-
ди: одні – Козаки, інші – Розбійники. Козаки влаштову-
вали «темницю», куди приводили Розбійників. Їм давали 
час, щоб сховатися, а ще вони, коли ховалися, то малю-
вали стрілки, що вказували на напрямок їхнього схову. 
Навмисно заплутувати не можна було. Потім Козаки 
шукали Розбійників. Коли усіх знаходили і приводили до 
темниці, то гра закінчувалась. Ось так і проходило моє 
дитинство»72.

До цього ж типу, ігор, що мають історичне значення, 
належали й ігри «Ножик»: «Ще ми грали гру в «Ножика». 
Сідали в коло по чотири-п’ять людей. Один гравець мав 
кинути ножика, щоб він застромився в землю і так п ᾿ять 
разів. Якщо в гравця вийшло так,то він починає наступ-
ний раз,але вже двома пальцями. Якщо ж ніж не застро-
мився,то гру продовжує хтось інший. А одного разу було 
так, що Міша зі всієї сили кинув ніж і влучив мені в око. 
Ми відразу ж поїхали в лікарню, але все було добре. Ой, 
ще ми грали в м’яча, всі гуртом, бо колись на нашій вулиці 
завжди було багато дітей. Гра складалася з десяти кроків. 
Спочатку просто потрібно було кинути м᾿ яча  в стіну (ми 
завжди кидали в стіну хати) десять разів, потім за спиною 
– дев ’ять, через голову – вісім, далі не пам᾿ятаю… Одного 
разу ми грали і  вибили шибку в вікні. Ой, тоді вже бабця і 
сварилася…»73. «Кідали ніж в землю. Якщо він встромив-
ся і не падав, то ти грав далі, якщо ні – то вибував. Ще за-
бивали колочки у землю і старалися зубами дістати їх»74.

Історичне спрямування мали й ігри «Лабіринт» та 
«Скарб»: «Грали у полі. Один пробігав полем, залишаючи 
після себе «лабіринт». Інший мав відшукати»75. «Скарб»: 
«Гру “Скарб” грали на вулиці з малими дітьми. Хтось хо-
вав на вулиці в землі якусь бумажку, інший мав знайти. 
Якщо ж ні, то виконував бажання від гравців – і так по 
черзі»76. 

Ігри з відображенням трудових процесів та побуту 
народу були поширеними на території Західного Поліс-
ся та західної частини Волині. Основна функція ігор цієї 
групи – виховання національної самосвідомості. У таких 
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іграх знайшли своє відображення трудові процеси укра-
їнського народу (землеробство, тваринництво, коваль-
ство, мисливство, рибальство тощо). Для прикладу, ві-
зьмімо гру «Пекар»: «Знадобляться дві різні по довжині 
палиці, коротша заточується з одного боку і кладеться на 
землю таким чином, щоб заточений кінець не торкався 
землі. Гравець ударом палиці більшого розміру по тій, що 
на землі, підіймає її у повітря, намагаючись балансувати 
певний час. Перемогу отримує той, хто протримав пали-
цю в повітрі найдовше з усіх»77. 

Тексти ігор, що передають поступову зміну трудових 
процесів, можна побачити в іграх із назвами «Кремушки»  
або «Камінчики»: «Розкидали маленькі камінчики і там 
лапали їх. Зразу один бере, а потім підкидали той один, а 
тут хапаєм два камінці і на купку. Потім підкинем – і три 
хапаєм, а вже як не вхопиш – то програв, вже тоді інший 
бере та й підкидає.

Підкидали ґудзики догори і лапали. І копійки, мали 
жменю копійок. З одного боку було намальовано 2, 3, 5 
копійок, а з другого боку – герб. І ми так дві руки докупи 
і трасли: чи решітка, чи орел випаде. Як було більше ре-
шітків, то вгадали, а як менше орлів, то програвали. Про-
гравали другі, то треті грали і т.д.»78.  «Треба було з купки 
каміння піднімати по черзі по одному камінцю, потім по 
два, по три. Вигравав той, хто більше разів підніме камін-
чиків»79.

Прикладом трудової діяльності у грі (спорудження 
будинків, хаток, «домиків») є ігри, спрямовані на наслі-
дування маленькими дітьми будівництва власного бу-
динку: «Малювали на піску домік з віконцями.Знаходили 
камінчик або скельце, ставили на початку доміка і кидали 
скельце. Починаючи з першого віконця, стрибали на од-
ній нозі до скельця, піднімали його і на одній нозі повер-
тались назад. Потім кидали в друге віконце – і так далі, 
поки не стратить. Не можна було ставати на лінію другою 
ногою. Перемагав той, хто перший доходив до останнього 
віконця»80. Такими іграми можна назвати і будівництво 
власного незамислуватого житла. Так, у грі «Курені» ро-
били з березових гілок курені і гралися там»81. «Любили 
ми робити з березових гілок курені і грати там»82. Буду-
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вали шатра із ковдр: «Будувати шалаші була така тради-
ція. Ставляться стільці по декілька сторін і зверху наки-
дується простирадло або ковдра. Всередину заносяться 
подушки та улюблені іграшки. Це був перший маленький 
дім»83.

Деколи тексти таких ігор містять послідовний опис 
процесу праці, як, скажімо, в ігровому творі «Пень»:  «Грає 
5 гравців. Треба знати, що таке квадрат. Потрібно позна-
чити квадрат на землі. Чотири гравці стають по кутках, 
на гострих ріжках квадрата. А п’ятий гравець – посеред-
ині. Він починає. Підстрибує на обох ногах і приказує:

Пень, пень, дай конопель,
Трошки горошку,
Олії ложку!
За останнім словом усі четверо спішать помінятися 

місцями. Звичайно ж, кожний міняється з тим, хто до 
нього ближче, щоб п’ятий не побачив. А він старається 
захопити чиєсь місце, як тільки воно звільниться. Коли 
йому це вдається, то на середину виходить той, хто не 
встиг перескочити. Так грають, поки не втомляться»84.

У народній грі, поширеній на Волині й Поліссі «В Бика» 
або «Бик» описано процес випасання та вигодовування 
поширеної в регіоні тварини: «Взявшись за руки, стають 
колом. Але спинам всередину. Крутяться чим скоріше. 
Хто впав, той Бик. Від нього всі розбігаються. А він го-
ниться за всіма. Як упіймає когось, то вже той Бик.  Уже 
вдвох ловлять. А тоді – втрьох. Більшає й більшає Биків, 
аж доки всі Биками стануть»85.

Ігри-забави та ігри-атракціони. Ці ігри носять еста-
фетний характер з елементами змагань: стрибки на одній 
нозі, метання м’ячів у рухому ціль, перетягування каната, 
ходьба на низьких ходулях, підстрибування та ловіння 
ласощів (бублика, цукерки) зубами, ігри комічного ха-
рактеру. Сюди ж можна віднести гойдання на гойдалках, 
катання на саморобних каруселях, лазіння по гладкому 
стовбуру, ліплення снігової баби тощо. До таких ігор мож-
на віднести «Резиночки», Резинки», «Вибивало». «М’яч», 
«Квач з м’ячем»: «Резинка – потрібна була резинка 2 ме-
три та двоє людей, щоб її тримали. Резинка натягувалася і 
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з кожним вдалим стрибком піднімалася вище»86. Такі ігри 
мали назви «Резиночки», «Чіка», «Сало». Виконувалися 
вони за подібними правилами: «У грі беруть участь від 
трьох гравців. Два гравці стають один навпроти одного і 
розтягують резинку, третій скаче через цю резинку. Спо-
чатку резинка розтягується по щиколотки, потім – по ко-
ліна, потім – по стегна. Третій гравець виконує стрибки: 
від одинички – до десятки, переплутуючи резинку і ви-
стрибуючи з неї. Гравець виконує вправи: якщо без поми-
лок, то переходить на іншу висоту. Якщо помилився, то 
стає на місце гравця, що тримає резинку. Перемагає той, 
хто візьме вищу висоту»87. Гра «Чіка»виглядає так: «Із ста-
рої шуби вирізали невеликий шмат квадратної форми. З 
протилежного боку пришивали малий плаский шматок 
свинцю або чугунку. Гравці по черзі набивають «чіку» на 
нозі. Якщо учасник набивав більше п’яти разів, то отри-
мував за кожний відбитий раз по два очка, а якщо менше 
п’яти – то по-одному. Переможець обирався за найбіль-
шою кількістю очок»88.

Цікаво, що в іграх цього виду м’ячі та інші спортивні 
знаряддя заміняли предмети побуту чи використані речі:  
«Ця гра нагадувала футбол. Замість м’яча був масел (гола 
коров’яча кістка від ноги). Цей м’яч ганяли по дорозі»89.

Гра у класики «Кляси» – одна із найпоширеніших ігор 
на теренах волинських міст: «Малювали такий домик 
крейдою по дорозі. Було три ступеньки, віконечка, двері 
і комин. Такий домик намалюєм, так скочим! Треба було 
скакати на одній нозі, а на двох ногах скакали, коли до-
скакували до останньої кляси. Був такий камінчик, і тре-
ба було його перескакувати»90.

А ось як описує народна фольклорна проза ігри у «ви-
бивного»: «Почесне місце серед вуличних ігор посідали 
ігри з м’ячем. Звичайно, і футбол, і волейбол, і піонербол 
мали своїх прихильників. Але були й інші ігри. От, при-
міром, “Вибивний”. Щоб у нього грати, потрібна ділянка 
більш-менш рівної землі та м’яч. А ще – хоча б п’ятеро 
охочих пограти. Двоє ставали один навпроти одного, інші 
ставали між ними в лінію. Потрібно було вибити м’ячем 
гравців з цієї команди. 

Якщо хтось із гравців спіймав м’яча у повітрі, він міг 
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повернути товариша, якого вже вибили, або залиши-
ти «життя» собі про запас. Коли в команді залишився 
один гравець, він мав ухилитися від м’яча стільки разів, 
скільки йому років. Якщо це йому вдавалося, то перема-
гала команда гравців, і всі поверталися на поле. Якщо ні 
– святкували ті, хто вибивав, і всі разом вирішували, що 
робити далі»91. 

Фольклорні прозові тексти, де описано народні ігри, 
що побутують на території Західного Полісся та західної 
частини Волині, вміщують велику кількість описів ігор  
великої, середньої рухливості та малорухливі (залежно 
від ступеня фізичного навантаження), ігор з ходьбою, 
бігом, лазінням (розподіляються за характером руху, що 
переважає).
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Надя, Коля, Ганя, Володя. Село Новосілки 
Маневицького району Волинської області
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ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ

Кругом ями з пазурями
«Колись картоплю на зиму закопували в ямки. Весною 

викопували, а ямка оставалась. Ямка була, скажем, метер 
глубиною. Залазить одне в ямку, і той збереца дітей з 5-6 
біля той ямки і кружка бігають, а теє, шо в ямі – хапає. 
І кого схопить, той залазить в яму, а той, шо був у туй 
ямци, вилазить і бігає з всіма кружка ями. І так, поки всі 
не побудуть в ямі»92.

Бекар
«У всіх палки, там нас душ 7-8 назбираєца. Ставлять 

палку в писок і одного ставлять, як сторожа, коло теї пал-
ки, а тоді всі кидають свої палки, щоб збити того кийка, 
шо стоїть в писку. Як ми збили, то в нас наших кийкив 
нема, бо покидали, а стоїмо ми там за метрув 20-30, і нам 
треба бігти ти кийки забирати, кажне сво кия бере, і той 
сторож має тею палкою, шо в писку стояла, зачепити 
кось, кого зачепить, той стеє сторожом. І так знов усеє теє 
по кругу»93.

Забивалки
«Одне плющить, а всі ховаюца – хто де, а потім той, хто 

плющив, шукає, кого найде, то прибігає на теє місце, де 
він плющив і вибиває. Остальні вибигають да сами себе 
вистукують. Грали в шашки, а шашок в той час не було, 
то брали біб (рябий і білий), да возмемо паперину, да на-
малюєм на їй клітинки для теї гри, да іграєм в шашки тим 
бобом»94. 

Зимові забави
«А зимою шо робили, то зберемса всі да бабу снігову 

липим. Накладаєм чивуна якого дирявого да старого, бе-
рем улля з печи да очи робим, носа робили з моркви.

А ше у нас, там де я малою жила, була така велика бо-
лотина, вона замерзала взиму, та ми вивозили санки, але 
санки не таки, як теперки, а санки саморобни, дерев‘яни. 
На ти санки посядаємо і, значица, один по тому льоду во-
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зить, а душ 5 на тих санках сидить, і так ми їх по черзи 
возим.

Були в нас недалеко од хати горби. То ми вивезем ти 
санки на горба, да хто сяде на санки, а хто вчепица, а 
санки не таки маленьки, як тепер, а великі, душ 5 сяде, 
а ше стільки вчепица, то разом може бути і душ з 10, да 
з’їжджаємо з то горба, да поки з‘їдемо, то хто сидить, той 
може і останеца,  а хто чеплявса, то погубила. А як стали 
ми більшими, ну десь стало по 10 років, то матері учили 
прясти, нашивати, в’язати, а грати часу все же було»95.

Копієчка
«Виривали в землі ямочку маленьку, щоб класти туди 

копієчку, і вона переверталася. Кладем ту копієчку трохи 
на ямку і стукаємо чимось тяжким, таким кругленьким, 
було, як буйок. Копійка має перевернутися , якщо “орел” 
–забираєш собі, “решка” – далі продовжують гру. Можна і 
5 чоловік грати, і 2. Колись по телевізорі даже показували 
цю гру»96. 

Платочок
«Стають в круг хлопці і дівчата, можна і взрослому гра-

ти. От круг, вибирають, хто первий має бути. Вищітують, 
хто первий – ходить з платочком. Вибирає, кому кинути. 
Як той, кому кинули не побачить платочка , то він тепер 
має ходити, а як побачить, то йде на центр з тим, хто ки-
дав, танцюють, цілуються»97. 

Зайчик
«Спочатку усі вибирають «Зайчика» із допомогою різ-

номанітних лічилок. Потім усі стають у коло і тримають-
ся за руки, а «Заєць» – усередині. Ходять навколо нього і 
примовляють: «Городили зайчика тином-льоном. Нікуди 
йому не вискочити, нікуди йому не вистрибнути, воро-
та ті залізні не переметнути». «Зайчик» намагається ви-
стрибнути із кола, а його не випускають, сильно трима-
ючи за руки. Коли проривається, його ловлять і той, хто 
спіймав, стає «Зайчиком». Зазвичай, зайчиками обирають 
хлопців, бо дівчатам бути зайчиками не личить»98.
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Резинка
«Потрібна була резинка 2 метри та двоє людей, щоб її 

тримали. Резинка натягувалася і з кожним вдалим стриб-
ком піднімалася вище»99.

Резиночки
«У грі беруть участь від трьох гравців. Два гравці ста-

ють один навпроти одного і розтягують резинку, третій 
скаче через цю резинку. Спочатку резинка розтягується 
по щиколотки, потім – по коліна, потім – по стегна. Тре-
тій гравець виконує стрибки: від одинички – до десятки, 
переплутуючи резинку і вистрибуючи з неї. Гравець ви-
конує вправи: якщо без помилок, то переходить на іншу 
висоту. Якщо помилився, то стає на місце гравця, що три-
має резинку. Перемагає той, хто візьме вищу висоту»100.

Ножик
«Кідали ніж в землю. Якщо він встромився і не падав, 

то ти грав далі, якщо ні – то вибував. Ще забивали коло-
чки у землю і старалися зубами дістати їх»101.

Третій лишній
«Для цієї гри потрібно п’ять пар людей, можна і біль-

ше. Вони мають утворити коло. Між парами має бути не-
велика відстань. Гравець 1 із однієї пари повинен по колу 
доганяти іншого, гравця 2. Якщо гравець 1 піймає гравця 
2, вони мінялися місцями. Але гравцю 2 потрібно було 
стати у коло між парами. І тоді гравець, який стає третім 
лишнім, робить ті самі дії, що гравець 2: втікаї від гравця 
1. І так, поки не надоїсть»102.

Пекар
«Знадобляться дві різні по довжині палиці, коротша 

заточується з одного боку і кладеться на землю таким 
чином, щоб заточений кінець не торкався землі. Гравець 
ударом палиці більшого розміру по тій, що на землі, піді-
ймає її у повітря, намагаючись балансувати певний час. 
Перемогу отримує той, хто протримав палицю у повітрі 
найдовше з усіх»103.
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Чіка
«Із старої шуби вирізали невеликий шмат квадратної 

форми. З протилежного боку пришивали малий плаский 
шматок свинцю або чугунку. Гравці по черзі набивають 
«чіку» на нозі. Якщо учасник набивав більше п’яти разів, 
то отримував за кожний відбитий раз по два очка, а якщо 
менше п’яти – то по-одному. Переможець обирався за 
найбільшою кількістю очок»104.

Казино
«Гравці креслять на певній відстані від стіни лінію, бе-

руть монету і по черзі кидають об стіну під кутом таким 
чином, щоб вона відбилась. Учасник, монета якого зна-
ходиться найближче, забирає усі інші монети»105.

Теремок (хованки)
«Ми з дітьми малими часто грали в «Теремок», хован-

ки у лісі. Ми там довго блукали, ховалися за кущами смо-
родини. В нас була лічилка. Один ставав спиною до всіх 
і починав рахувати, поки всі сховаються. Кого першого 
знайде, той і буде наступний рахувати»106.

Вибивало
«Усі гравці, окрім двох, ставали у шеренгу у центрі про-

сторого майданчика. Двоє, які вибивали м’ячем, стають 
по краях майданчика. Їхнє завдання – перекидати один 
одному м’яч, вибивати з майданчика усіх гравців і той. 
хто торкнувся м’яча, виходив з гри»107.

Скарб
«Цю гру грали на вулиці з малими дітьми. Хтось хо-

вав на вулиці у землі якусь бумажку, інший мав знайти. 
Якщо ж ні, то виконував бажання від гравців – і так по 
черзі»108. 

Хованки
«Цю гру грали в полі, у кукурудзі. Можна було захова-

тися так, що ніколи не знайдуть»109.
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«Треба було ховатися всюди, в різних місція, один по-
винен шукати, а інші – сховатися. В той час, як один рахує 
стоячи до 20-50, ми ховалися. Кого першого знайдуть, той 
іде шукати всіх. Ну і так мінялися»110.

Лабіринт
«Грали у полі. Один пробігав полем, залишаючи після 

себе «лабіринт». Інший мав відшукати»111.

Квач
«Грали гру «Квач». Один наздоганяє усіх. Кого першого 

дожене, той і «Квач»112.

«Грали в «Квача». Торкнулася до одного – значить пе-
редала квача. Тоді він бігав»113.

Квач звичайний
«Найпоширеніший варіант «Квача», у якому ведучий  

«квачить»  учасників безпосередньо рукою, а вони можуть 
тільки  втікати від нього. Обирається ведучий – «Квач» 
(із допомогою лічилки). Обраний «Квач» починає лічити 
голосно: «Раз, два, три!», а на лік «три» біжить за інши-
ми учасниками, намагаючись доторкнутися до одного із 
них рукою («поквачити»). Якщо це вдається, то «Квачем» 
стає той, до кого доторкнулись. Він голосно оголошує: «Я 
– «Квач»!» І тільки після цього він може бігти і «покачу-
вати»114.

Салки
«Той, хто водив, мав «заквачити» одного з гравців, на-

здогнавши його. Тоді вони мінялися місцями»115. 

Футбол
«Ця гра нагадувала футбол. Замість м’яча був масел 

(гола коров’яча кістка від ноги). Цей м’яч ганяли по до-
розі»116.

Наздогналки
«Доганяли один одного»117.
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Вибувний
«Колись я знайшла у тата в майстерні резинку, стриба-

ла з дівчатами. Цю гру називали «Вибувний»118.

Хустинка
«Учасники стають у коло. Ведучий з хустинкою біжить 

за колом і кладе комусь із стоячих на плече хустинку. Той, 
кому поклали цю хустинку, бере її в руку і біжить за веду-
чим. Ведучий повинен встигнути зайняти вільне місце в 
колі до того, як його наздоженуть. Якщо цього не сталося, 
ведучий займає місце гравця. Гра продовжується. Гравці 
не повинні перебігати через коло, не дозволяється під час 
бігу займати руками тих, що стоять у колі, гравці не по-
винні повертатися у той час, коли ведучий кладе на плече 
хустинку, гравці повинні стояти на відстані 1 метр один 
від одного»119.

Хустинки
«Діти у колі присідають, а одне бігає з платочком по 

колу і кидає комусь хустинку ззаду, щоб ніхто не бачив. 
Оббігає коло і якщо за цей час та, кому ведуча кинула 
платочок, не знайде його у себе, то вона підбігає до неї, 
бере із землі хустинку, б’є нею по спині тієї дівчини і сідає 
на її місце. А та дівчина бере хустину і починає бігати по 
колу, як і перша дівчина і так далі»120.

Сало
«У грі бере участь 2-7 людей. Грають тільки на вулиці. 

На травичці треба позначити квадрат, у якому буде від-
буватися гра. Потім один гравець у межах цього квадрата 
вирізає шматочок землі і кладе його назад так, щоб інші 
учасники не помітили вирізаного шматочка. А тим часом 
усі інші учасники гри стоять спинами із закритими очи-
ма до гравця, який вирізає шматочок землі. Потім, коли 
один з учасників знаходить вирізаний шматок, він кри-
чить: «Сало!»

І тоді гра починається спочатку, тільки вже той учас-
ник, який знайшов вирізаний шматок землі, знов вирізає 
новий»121.
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Сало
«Грали не менше 2-х–3-х осіб. Ножем вирізали на землі 

і назад її клали. Потім той, хто «спить», шукає той шма-
точок землі і кидає по тому, хто вирізав. Якщо з першого 
разу попав, то «спить» той, що вирізав, а якщо не попав, 
то «спить» той само»122.

Панас
«Одному учасникові хустинкою зав’язують очі. А інші 

діти стараються втікати від «Панаса»  недалеко, але або 
присісти, або ухилитися. Проте, коли «Панас» спіймає, 
ігрок виходить і так до останнього. Потім «Панасом» стає 
другий ігрок»123. 

Панас
«Закривали хусткою очі і ховались. «Панас» ходе і 

шукає, ми по кутках позалізаєм, а він шукає, а як кого 
злапне, то відкриває очі і вже той «Панас» кого зла-
пав»124.

Панас
«Хтось один змащує глиною один палець і стискує ку-

лаки, щоб не видно було, який палець у крейді. Інші під-
ходять угадувати. Хто вкаже на той палець, що у крейді, 
той і буде «Панасом». Йому зав’язують очі. Того, у кого 
зав’язані очі. Діти питають:

- Панасе, панасе! На чому стоїш?
- На камені!
- Що продаєш?
- Квас!
- Лови курей, а не нас.
Після цього діти тихенько ходять навколо, а «Панас», 

розкинувши руки, намагається піймати кого-небудь. Кого 
спіймає, той стає «Панасом», і гра продовжується»125.

Вожатий, вожатий, подай піонера
«У цій грі задіяно багато дітей, які діляться на дві рів-

ні команди. Кожна команда стає в шеренгу і беруться за 
руки. Потім команди по-черзі викликають ігрока з супер-
ників зі словами: «Вожатий, вожатий, подай піонера!» Ко-
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манди стоять напроти один одного на відстані не менше 
10 м. Після виклику учасника, вибраний біжить на супер-
ників так, щоб розірвати зціплені руки. Якщо учасник 
розірвав руки, забирає з цієї команди одного учасника в 
свою. В його команді тепер на одну людину більше. Але 
якщо учасник руки не розірвав – стає в команду проти-
вника. І так, наступна команда викликає учасника. Так 
триває до тих пір, поки в одній із команд не залишиться 2 
учасники. Ця команда програла»126.

Зіпсований телефон
«Ведучий садить дітей: чим більше, тим цікавіша гра. 

Першій дитині тихенько на вушко каже будь-яке слово. 
Перший учасник шепоче це слово другому, другий – тре-
тьому і т.д. – до останнього ігрока. В останнього ігрока 
ведучий питає сказане слово, і воно буде іншим. Кожен 
ігрок старається передати слово швидко і не часто. У кін-
ці слово виходить зовсім інше, ведучий перепитує всіх, 
яке чули слово. Находить того ігрока, який помилився і 
йому дають якесь завдання – розказати віршика, заспіва-
ти пісню, прокукурікати, присісти та ін.»127.

Зіпсований телефон
«Гра для всієї вулиці. Ми сідали один біля одного, а ве-

дучий придумував слово і говорив його тому, хто сидів 
перший. Але говорив так тихо, щоб ніхто більше не по-
чув. Тоді той. кому казали слово, передавав його  наступ-
ному і так до кінця. Якщо ведучий казав слово «дорога», а 
в кінці було «дерево», то ми визначали, хто зіпсував наш 
«телефон» і тоді він сідав у кінець. Якщо ж слово дохо-
дило до останнього гравця правильно, то в кінець сідав 
ведучий, перший ставав на його місце. Але то була гра для 
тих, хто міг всидіти на місці»128.

Войнушки
«Хлопці вирізали гілки й грали в войнушки»129.

Войни
«Брали патики, робили катапулі і одне в одного стріля-

ли. Стріляли хлопці в дівчат, дівчата в хлопців. Ой стріля-
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ли, а тут вже попав. Та й падаєш в болото чи на землю, ліг 
тай вже лежиш, бо застрелили»130.

Вище ноги від землі
«Вибирали квача, який мався ловити гравців, які зна-

ходяться на землі: кого квач зловив, той стає квачем»131.

Вище землі
«Перед грою діти вибирають територію, за межі якої 

не можна вибігати. Потім вибирають одного ловця. Він 
починає ловити гравців, які тікають. При цьому діти на-
магаються відірвати ноги від землі (стати на лавку або на 
коліно). У такому положенні ловець не має права їх тор-
катися. Ловцеві забороняється підстерігати гравця, а інші 
не повинні залишатися з піднятими ногами більше, ніж 
20-30 секунд. Якщо ловець наздоганяє гравця, то вони мі-
няються парами»132.

Хованки
«Жеребкуванням вибирали квача. Він щитав до 50. 

Поки він рахує, ми ховалися. Квач нас шукає. Коли знай-
шов, біжить до того місця, де рахував і збиває, стукаючи 
по землі рукою того, кого знайшов»133.

Хованки
«Один з гравців заплющує очі і рахує до 50, а решта 

– ховаються. Дорахувавши, йде їх шукати. Кого знайде 
першим, той стає замість нього, але перше має знайти 
всіх»134.

Кляси
«Малювали такий домик крейдою по дорозі. Було три 

ступеньки, віконечка, двері і комин. Такий домик нама-
люєм, так скочим! Треба було скакати на одній нозі, а на 
двох ногах скакали, коли доскакували до останньої кляси. 
Був такий камінчик і треба було його перескакувати»135.

Кремушки
«Розкидали маленькі камінчики і там лапали їх. Зразу 

один бере, а потім підкидали той один, а тут хапаєм два 
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камінці і на купку. Потім підкинем – і три хапаєм, а вже 
як не вхопиш – то програв, вже тоді інший бере та й під-
кидає.

  Підкидали ґудзики догори і лапали. І копійки, мали 
жменю копійок. З одного боку було намальовано 2, 3, 5 
копійок, а з другого боку – герб. І ми так дві руки докупи 
і трасли: чи решітка, чи орел випаде. Як було більше ре-
шітків, то вгадали, а як менше орлів, то програвали. Про-
гравали другі, то треті грали і т.д.»136.

Камінчики
«Треба було з купки каміння піднімати по черзі по од-

ному камінцю, потім по два, по три. Вигравав той, хто 
більше разів підніме камінчиків»137.

«Кидали камінчики в річку, щоб вони підстрибува-
ли»138.

Лапта
«Є дві команди. Одна команда стоїть на краю поля, а 

друга – на середині поля. Ті, хто стоять на краю поля, ки-
дають м’яч чим дальше і біжать на іншу сторону поля, а ті, 
що стоять посередині, мають зловити м’яч, не дати пере-
бігти на іншу сторону протилежній команді»139. 

Вогня
«Один гравець стоїть посередині поля, а інші – на краю 

поля, вони кидають м’ячем по ньому: мають попасти. 
Якщо попадуть, то він вибуває з гри, а на його місце стає 
інший гравець»140.

Кльоцкі
«Брали круглі поліна і складали з них різні фігурки, по-

тім брали палку і збивали ці фігурки. Хто більше зіб’є, той 
виграв»141.

Свиня
«Гравці робили ямки в землі на відстані 1 метра один 

від одного і беруть палиці. Гравців на одного більше, ніж 
ямок, і один з них називається «Пастухом» (той, що не 
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має палки). Кожен стає біля своєї ямки з палицею, а «Пас-
тух» свою палицю намагається загнати в чиюсь ямку сви-
ню (м’яч). Гравці можуть відбивати м’яч лише палицею. 
Той, в чию ямку загнали свиню, вибуває з гри»142.

Два вогні
«Грали багато дітей (не менше 8). На дорозі або на полі. 

Проводили лінію, ділились порівно на дві частини. Гра-
ли м’ячиком, потім попадали один в одного, хто більше 
попав м’ячиком, значить інша половина команди вигра-
ла»143.

Козаки-Розбійники
«Грати в цю гру можна в будь-якому місці, де є затишні 

закутки, в яких можна сховатися. 
Для гри в «Козаки-Розбійники» необхідно зібрати ком-

панію з 6 або більше дітей. Компанія розділиться на 2 ко-
манди: одна – Козаки, друга – Розбійники. Козаків може 
бути менше, ніж Розбійників. Поділитись можна буде за 
допомогою жеребкування або домовившись між собою.

Гра має такі правила:
1. Учасники заздалегідь домовляються один з одним, в 

межах якої території можна грати, а куди ходити заборо-
нено. Наприклад, за межу шкільного подвір’я виходити 
не можна.

2. Розбійники проводять внутрішню нараду і загаду-
ють секретну фразу-пароль.

3. Козаки відходять таким чином, щоб не бачити Роз-
бійників.

4. Розбійники малюють на асфальті або на землі коло, 
що позначає початок руху. Від цього кола Розбійники ма-
люють стрілки в тому напрямку, куди вони будуть тіка-
ти.

5. За сигналом Розбійники тікають у напрямок нама-
льованої стрілки.

6. Тікаючи, Розбійники залишають за собою сліди-
стрілки: на асфальті, на стінах будинків, бордюрах, лав-
ках тощо. Можна бігти у різні боки, заплутувати сліди, 
ставити стрілки у різні  напрямки або у ледве помітних 
місцях.
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7. Основне завдання Розбійників – якнайкраще схова-
тися. Ховаються по-одному або удвох. Чим заплутаніши-
ми будуть намальовані стрілки, тим складніше Козакам 
знайти розбійників.

8. Поки Розбійники ховаються (15-20 хвилин), Коза-
ки облаштовують свій штаб. Для цього окреслюють його 
межі та намагаються приховати.

9. Через деякий час Козаки починають за стрілками 
шукати Розбійників.

10. Щоб зловити Розбійника, його потрібно взяти за 
руку. Зловленого Розбійника Козак відводить у штаб. 
Якщо Козак відпустив руку, Розбійник вважається віль-
ним і може утікати знову.

11. Козак, який зловив Розбійника, залишається охо-
роняти його у штабі, поки інші Козаки шукають Розбій-
ників. Козак спробує різним способом (умовляннями, 
лоскотом тощо, але без жорстокості) дізнатись у Розбій-
ників їхній пароль.

12. Вільні Розбійники мають право напасти на штаб та 
виручити своїх.

13. Гра закінчується, коли Козаки приведуть всіх Роз-
бійників у штаб або дізнаються пароль. Потім команди 
міняються місцями»144.

Козаки-Розбійники
«Гра для тих, хто любить побігати та пострибати. Її 

грали хлопці, але ми з дівчатами завжди просилися до 
них. Ну от: ми ділилися. Дві команди: одні – Козаки, інші 
– Розбійники. Козаки влаштовували «темницю», куди 
приводили Розбійників. Їм давали час, щоб сховатися, а 
ще вони, коли ховалися, то малювали стрілки, що вказу-
вали на напрямок їхнього схову. Навмисно заплутувати 
не можна було. Потім Козаки шукали Розбійників. Коли 
усіх знаходили і приводили до темниці, то гра закінчува-
лась. Ось так і проходило моє дитинство»145.

Третій лишній
«Дітки стають по-двоє, один за одним, колом. Один бі-

жить по колу. Стає до любої пари ззаду, третім лишнім. 
Той, хто стояв першим у парі, тікає і також підбігає до лю-
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бої пари і стає позаду третім. Перший знову тікає, і гра 
повторюється»146.

Гуси
«Діти вибирають Матір і Вовка. Всі інші – Гуси. Мати 

жене гусей пасти і кличе:
- Гуси, гуси, додому.
- Чого?
- Вовк за лісом.
- Що він робить?
- Гуси скубе.
- Які?
- Сірі, білі, волохаті. Тікайте, Гуси, всі до хати!
Тоді Гуси біжать всі до хати, а Вовк перебігає їм дорогу 

і пробує когось зловити»147.

Подоляночка
«Діти беруться за руки і стають у коло. Вибирають По-

доляночку. Діти співають, а Подоляночка робить усе, про 
що вони співають:

«Десь тут була подоляночка, 
Десь тут була, молодесенька.
Тут вона стала,
До землі припала,
Личка не вмивала,
Бо води не мала.

Ой, встань, устань, Подоляночко,
Омий личко, як у скляночку.
Візьмися в бочки,
За свої скочки,
Та піди до Раю,
Бери ту, що скраю».
Подоляночка вибирає когось із кола і стає на її міс-

це»148.

Схованки
«На початку гри всі збраються разом. Потім ведучий, 

ставши лицем до стіни, голосно лічить до 100. Інші у цей 
час ховаються. Долічивши до 100, ведучий йде шукати 
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шлях. Іноді перед цим потрібно було сказати: «раз-два-
три-чотири-п’ять, я йду шукать». Побачивши того, хто 
сховався, він повинен першим добігти до місця, звідки 
лічив і торкнутися рукою до стіни, вимовивши домовлені 
слова. Кожен, хто сховався, кого знайшли першим, шу-
кає тепер усіх. Ховатися за спиною або поруч ведучого не 
можна»149.

М’яч 
«Почесне місце серед вуличних ігор посідали ігри з 

м’ячем. Звичайно, і футбол, і волейбол, і піонербол мали 
своїх прихильників. Але були й інші ігри. От, приміром, 
вибивний. Щоб у нього грати, потрібна ділянка більш-
менш рівної землі та м’яч. А ще – хоча б п’ятеро охочих 
пограти. Двоє ставали один навпроти одного, інші става-
ли між ними в лінію. Потрібно було вибити м’ячем грав-
ців з цієї команди. 

Якщо хтось із гравців спіймав м’яча у повітрі, він міг 
повернути товариша, якого вже вибили, або залиши-
ти «життя» собі про запас. Коли в команді залишився 
один гравець, він мав ухилитися від м’яча стільки разів, 
скільки йому років. Якщо це йому вдавалося. То перема-
гала команда гравців, і всі поверталися на поле. Якщо ні 
– святкували ті, хто вибивав, і всі разом вирішували, що 
робити далі»150.             

Данетки
«Старенька гра «Данаткі». Збираються декілька людей. 

Один розказує всім загадку, яку мають інші відгадати. 
Важкість цієї гри у тому, що інші можуть задавати будь-
які питання, а той, хто загадав, може відповідати лише 
«да» або «ні». Ця гра допомагає орієнтуватися у незвич-
них ситуаціях»151.

Бочка сміху
«Ця гра для дітей і молоді, які хочуть повеселитися. 

Грають 5-10 людей. Вибирають ведучого, а інші загадують 
по-одному слові. Потім ведучий кожному задає одне пи-
тання. Той, кому поставили питання, має відповісти на 
нього словом, що придумав його раніше.
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Виходить так: 
Ведучий: 
- яка найдорожча річ в усьому світі для тебе?
Гравець 1:
- шкарпетки.
Ведучий: 
- замість зубів тобі вчора вставили…
Гравець 2:
- ковбасу…
Коли всі дадуть відповіді на питання ведучого, виби-

рається найсміливіша відповідь. І той, хто її сказав, стає 
ведучим. Гра продовжується»152.

Квач
«Правила: на жеребкуванні вибирається «Квач», веду-

чий, і він доглядає інших учасників гри. Кого догнав пер-
шого, той «Квач». Новий «Квач» спочатку має перелічити 
до трьох або десяти, а в цей час інші учасники розбіга-
ються»153. 

Квач з м’ячем 1
«Квач» з м’ячем відрізняється від звичайного «Квача» 

тим, що ведучий-«Квач» «квачить» учасників не рукою, а 
м’ячиком («квачиком»). За відсутності м’яча за «квачик» 
може уживатися губка (ганчірка)»154.

Квач з м’ячем 2
«При невеличкій кількості гравців (до 7 осіб) гравці 

домовляються, що «Квач» має «поквачити» всіх учас-
ників. «Поквачений» останнім вважається перемож-
цем»155.

  
Квач з м’ячем 3

«Усі гравці вільно бігають по майданчику. Вибираєть-
ся «Квач», який тримає у руках м’яч. «Квач» намагається 
м’ячем «поквачити» кого-небудь із гравців. «Поквачений» 
м’ячем гравець стає новим «Квачем».  Якщо м’яч не влу-
чив ні в одного з гравців, то будь-хто з них бере м’яч, і всі 
гравці починають перекидати його між собою. М’яч пере-
кидають доти, доки «Квач» не доторкнеться до нього. Він 



349

бере м’яч і намагається знову «поквачити» когось із грав-
ців» Виграють ті, хто жодного разу не був «Квачем»156. 

Квач
«Гравці можуть бігати лише в межах майданчика, пе-

редавати м’яч гравці можуть тільки одному з партнерів, 
м’яч передавати не можна вище рук «Квача», «квачити» 
можна лише нижче пояса, гравець не вважається «по-
кваченим», якщо м’яч відскочив від поверхні майданчи-
ка»157.

Піжмурки
«По жеребкуванню вибирається ведучий. Рахує до де-

сяти, в цей час інші учасники мають ховатися, потім веду-
чий їх шукає. Кого найшли першим, той стає ведучим»158.

Бобер
«Коли ми були малі, то у нас не було ваших компуте-

рів, а телевізори тільки вот вам почали появлятися. Ігор 
таких вот, як у вас, не було, і ми грали часто надворі або 
коли ішов дощ, то ми гралися в хаті в «розумні»  гри. Це 
були: шашки, «хрестики», «нуликі». Ці ігри не могло гра-
ти багато друзів. Ми були дуже раді, коли на вулиці було 
ясно і сухо. Тоді надвір виходили всі діти з вулиці, і яких 
тіко ігор ми не грали!

Часто ми грали в «Бобра», бо там могли грати багато 
дітей. Там треба було вибрати Бобра, який буде добре 
ховатися, щоб його швидко не знайшли. І ще Мисливця, 
який буде пускати хортів, якими були всі інші учасники, 
щоб вони шукали.

Спочатку Бобер ховається, а Мисливець дивиться, 
щоб не бачили хорти, куди ховається Бобер. Коли Бобра 
Мисливець вже не бачить, то співати начинає співанку: 
«Ой ти, старий Бобре,

Заховайся добре.
Бо я хорти маю.
На поле пускаю».
Як проспівав це Мисливець, то гукає: «Хорти з лісу!». 

Тільки тоді Хорти починають шукати Бобра; тоді він 
може переховуватися, якщо бачить, що його не поміча-
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ють. Коли його спіймають, то гра починається знову, тіль-
ки вибирають нового Бобра і Мисливця»159.

Сірий Вовк
«Ця гра добре підходить для тих, хто має прудкі ноги. 

Бо тут треба тікати від Вовка. Все починається так: когось 
вибирають на роль Сірого Вовка (жеребкуванням). Коли 
Вовка обрано, він сідає на пеньочок і сидить. Решта дітей 
потроху підходять до Вовка та вдають, що рвуть траву. 
Коли Вовк не витримує, то різко підводиться на ноги і на-
здоганяє решту. Гра продовжується доти, доки Вовк ко-
гось упіймає»160.

Домік
«Малювали на піску домік з віконцями. Знаходили ка-

мінчик або скельце, ставили на початку доміка і кидали 
скельце. Починаючи з першого віконця. Стрибали на од-
ній нозі до скельця, піднімали його і на одній нозі повер-
тались назад. Потім кидади в друге віконце – і так далі, 
поки не стратить. Не можна було ставати на лінію другою 
ногою. Перемагав той, хто перший доходив до останнього 
віконця»161.

Пень
«Грає 5 гравців. Треба знати, що таке квадрат. Потрібно 

позначити квадрат на землі. Чотири гравці стають по кут-
ках, на гострих ріжках квадрата. А п’ятий гравець – посе-
редині. Він починає. Підстрибує на обох ногах і приказує:

- Пень, пень, дай конопель,
Трошки горошку,
Олії ложку!
За останнім словом усі четверо спішать помінятися 

місцями. Звичайно ж, кожний міняється з тим, хто до 
нього ближче, щоб п’ятий не побачив. А він старається 
захопити чиєсь місце, як тільки воно звільниться. Коли 
йому це вдається, то на середину виходить той, хто не 
встиг перескочити. Так грають, поки не втомляться»162.

В Бика
«Взявшись за руки, стають колом. Але спинами всере-
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дину. Крутяться чим скоріше. Хто впав, той Бик. Від нього 
всі розбігаються. А він гониться за всіма. Як упіймає ко-
гось, то вже той Бик.  Уже вдвох ловлять. А тоді – втрьох. 
Більшає й більшає Биків, аж поки всі Биками стануть»163.

Дзвіночок
«Троє гравців. Двоє беруться за руки, а третій падає на 

зчеплені руки, щоб розірвати. Як розірве, то ті двоє вті-
кають, а він їх ловить. Кого спіймає, той його замінить. А 
він стане в парі»164.

Слова
«Треба було з одного довгого слова скласти більше ін-

ших слів, використовуючи літери лише цього слова»165.

Вгадай, хто вгадав
«Один з гравців відвертався, інші гравці зі спини 

били по черзі по спині, потрібно було вгадати, хто це 
зробив»166.

Зіпсований телефон
«Гравці сідають в ряд. Ведучий тихо говорить якесь 

слово на вухо першому гравцеві. Той тихо повинен пере-
дати те, що почув і так далі по ланцюжку. Останній ви-
мовляє вголос те, що дійшло до нього»167.

Камінчики
«Треба було з купки каміння піднімати по черзі по-од-

ному камінцю, потім – по два, потім – по три. Виграв той, 
хто більше разів підніме камінчики»168.

Міста
«Треба було називати місто за останньою буквою міс-

та, яке називав попередній гравець»169.

Вибивний
«Щоб цю гру грати, потрібна ділянка більш-менш рів-

ної землі, де не їздять машини і м’яч. А ще – хоча б п’яте-
ро охочих пограти. Двоє ставали один навпроти друго-
го, інші ставали між ними в лінію. Потрібно було виби-
ти м’ячем гравців з цієї команди. Якщо хтось з гравців 
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примудрявся спіймати м’яч в повітрі, він міг повернути 
товариша, якого вже вибили або залишили «життя» собі 
про запас. Коли в команді залишався один гравець. Він 
мав ухилятися від м’яча стільки разів, скільки йому років. 
Якщо це вдавалося, то перемагала команда гравців, і всі 
поверталися на поле. Якщо ні – святкували ті, хто виби-
вав і всі разом вирішували що робити далі»170.

Бобер
«Щоб грати в цю гру, потрібно добре бігати і гарненько 

ховатися. Бо того, кого виберуть за Бобра, має сховатися 
так, щоб його не відразу хорти знайшли.

Потрібно ще й Мисливця вибрати – щоб він пустив 
Хортів, щоб шукали. А за Хортів будуть усі, крім Бобра 
і Мисливця. Спершу Бобер ховається в кущах, а Мисли-
вець ставить хортів спинами до тих кущів і пильнує, щоб 
Хорти не бачили, куди Бобер сховається. Коли Бобра вже 
не видно, Мисливець починає співати:

«Ой ти, старий Бобре,
Заховайся добре,
Бо я Хорти маю,
На поля пускаю!»
І так співає два рази, а на другий тоді гукає: «Хорти з 

лісу!». Хорти повертаються і біжать шукати бобра. Коли 
Бобра спіймано, гру починають спочатку, вибравши ін-
шого Мисливця та Бобра»171.

Квач
«Ой, ігор в нас завжди було багато. Найчастіше ми гра-

ли «Квача». Ставали всі в коло, одного гравця ставили в 
центрі кола, а інші присідали. Коли гравець в колі вимов-
ляв слово «Квач» всі вставали і розбігалися. Кого він на-
здожене, той ставав квачем»172.

Ножик
«Ще ми грали гру в «Ножика». Сідали в коло по чоти-

ри-п’ять людей. Один гравець мав кинути ножика, щоб 
він застромився в землю і так п’ять разів. Якщо в гравця 
вийшло так,то він починає наступний раз,але вже двома 
пальцями. Якщо ж ніж не застромився, то гру продовжує 
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хтось інший. А одного разу було так, що Міша зі всієї сили 
кинув ніж і влучив мені в око. Ми відразу ж поїхали в лі-
карню, але все було добре. Ой, ще ми грали м’яча всі гур-
том, бо колись на нашій вулиці завжди було багато дітей. 
Гра складалася з десяти кроків. Спочатку просто потріб-
но було кинути м’яча в стіну (ми завжди кидали в стіну 
хати) десять разів, потім за спиною – дев’ять, через голову 
– вісім, далі не пам’ятаю… Одного разу ми грали і вибили 
шибку в вікні. Ой, тоді вже бабця і сварилася…»173.

Весілля
«А літом завжди всі гуртом пасли корови. Завжди мати 

в торбу дасть щось поїсти, бо ж довго були на пасовиську. 
Любили ми грати «Весілля». Вибирали хлопця – нарече-
ного і дівчину – наречену. Одягали їх, як молодят, з зілля 
робили вінки на голову, накривали стіл,  з того що мати в 
торбу давала, співали, танцювали. Завжди нам було весе-
ло та цікаво»174.          

М’яч
«Почесне місце серед вуличних ігор посідали ігри з 

м’ячем. Звичайно, і футбол, і волейбол, і піонербол мали 
своїх прихильників. Але були й інші ігри. От, приміром, 
вибивний. Щоб у нього грати, потрібна ділянка більш-
менш рівної землі та м’яч. А ще – хоча б п’ятеро охочих 
пограти. Двоє ставали один навпроти другого, інші ста-
вали між ними в лінію. Потрібно було вибити м’ячем 
гравців з цієї команди. 

Якщо хтось із гравців спіймав м’яча у повітрі, він міг 
повернути товариша, якого вже вибили або залиши-
ти «життя» собі про запас. Коли в команді залишився 
один гравець, він мав ухилитися від м’яча стільки разів, 
скільки йому років. Якщо це йому вдавалося. То перема-
гала команда гравців, і всі поверталися на поле. Якщо ні 
– святкували ті, хто вибивав, і всі разом вирішували, що 
робити далі»175.             

Квач
«Правила: на жеребкуванні вибирається Квач, ведучий, 

і він доглядає інших учасників гри. Кого догнав першого, 
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той Квач. Новий Квач спочатку має перелічити до трьох 
або десяти, а в цей час інші учасники розбігаються»176. 

Піжмурки
«По жеребкуванню вибирається ведучий. Рахує до де-

сяти, в цей час інші учасники мають ховатися, потім веду-
чий їх шукає. Кого найшли першим, той стає ведучим»177.
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ДИТЯЧІ ІГРАШКИ В НАРОДНИХ ПЕРЕКАЗАХ

Мотанки
«Робили такі ляльки – «мотанки» з ниток, кусочків 

тканини, хусточок. Замотували голівки, робили їм ручки 
й ніжки»178.

Ляльки із кукурудзи
«В дитинстві ми робили ляльки із кукурудзи. Із довго-

го волосся заплітали коси, зелені платтячка робили»179.

«Улітку, в селі, коли був сезон кукурудзи,  деякі дівчата 
виривали ще недоспівший качан із рильцями та робили із 
нього ляльку, інколи домальовували їй лице»180.

Солом’яні та ганчір’яні ляльки
«Колись ляльки робили ми самі. Своїми руками. Були 

вони солом’яні та ганчір’яні. Ганчіркові ляльки робили з 
вати і клаптиків тканини, а солом’яні – з соломи. Ганчір-
кову ляльку перетягували навколо пояса. Волосся робили 
з клоччя, а очі малювали вугіллям. А ще робили такі ляль-
ки: перев’язували туго багато ганчірок мотузкою. Кожну 
зроблену іграшку любили, як найдорожчу»181.

Солом’яні, ганчір’яні ляльки та ганчір’яні м’ячі
«Тоді ляльки були солом’яні  і ганчіркові, робили їх 

діти своїми руками. Ганчіркові ляльки робили ми з вати 
і клаптиків тканини, а солом’яні –з соломи. Ганчіркову 
ляльку перетягували навкруг пояса, волосся робили з ко-
лосся, а очі малювали вугіллям.

А ще своїми руками робили м’ячі: скручували туго ба-
гато ганчірок і перев’язували їх мотузкою»182.

Лялька з тирси
«Колись, пригадую, була у мене лялька з тирси. Це була 

найулюбленіша ігрушка. Її зробив хресний своїми рука-
ми»183.
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Хлопчачі іграшки
«Хлопці робили із дерева автомати, свистулькі, ліпили 

з глини різні фігурки влітку»184.

Вирізки з дерева
«Хлопці робили вирізки з дерева, позначали їх цифра-

ми, а також позначали, як карти і подкидали. Спочатку 
рахували бали, а потім визначали – хто виграв. А також 
вирізали шашки і грали ними»185.

Іграшковий посуд 
«З глини влітку ліпили іграшкову посуду. Дитячої по-

суди тоді не було, тому збирали черепки битого посуду і 
грали ними»186.

Дитячий посуд
«Дитячої посуди тоді не було в нас, і тому збирали че-

репки битого посуду і грали ними»187.

Дерев’яі кубики
«Так, як грушок не було, то тато витесував з дерева. 

Одного разу витесав кубики. Гру придумали самі»188.

Курені
«Робили з березових гілок курені і гралися там»189.

«Любили ми робити з березових гілок курені і грати 
там»190.

Шатро із ковдр
«Будувати шалаші була така традиція. Ставляться 

стільці по декілька сторін і зверху накидується прости-
радло або ковдра. Всередину заносяться подушки та улю-
блені іграшки. Це був перший маленький дім»191.
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Словник діалектизмів до розділу 
«Народні ігри та іграшки населення Західного Полісся 

та західної частини Волині в народних оповіданнях 
та переказах

А теє, шо в ямі – а той, що у ямі.
А хто вчепила – а хто вчепиться.
Був туй ямци – був у тій ямці.
Бумажку – папірець.
Велика болотина – велике болото.
Взиму – узмку.
Взрослому – дорослому.
Войнушки – війни.
Вчепила – вчепиться.
Возмемо паперину – візьмемо шматок паперу.
Гри – ігри.
Грушок не було – іграшок не було.
Да – так.
Даже – навіть.
Дерев‘яни – дерев’яні.
Дирявого да старого – дірявого й старого.
До любої пари ззаду – до будь-якої пари позаду.
Домик – будиночок.
Домік – будиночок.
Душ 7-8 назбираєца – зберуться 7-8 людей.
Збереца – зберуться.
Збити  кийка – збити палицю.
Злапав – зловив.
Злапне – зловить.
Іграєм – граєм.
Ігрок – гравець.
Йде на центр – іде на середину кола.
Кийкив – кийків, палиць.
Катапулі – катапульти.
Кідали – кидали.
Кльоцкі – круглі камінці.
Колочки – кілочки.
Компутерів – комп’ютерів.
Кусочків тканини – шматочків тканини.
Кружка бігають – бігають навколо.
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Лапали – ловили.
Липим – ліпим.
Мався ловити – повиен ловити.
Має тею палкою – махає тією палкою.
Метер глубиною – до метра у глибину.
На ти санки посядаємо – посідаємо на ті санки.
На теє місце – на те місце.
Не таки,  як тетерки – не такі, як тепер.
Нуликі – нулики.
Оставалась – залишалась.
Остальні – ті, хто залишились.
Останець – залишиться.
Очи – очі.
Патики – палиці.
Писок – пісок.
Платочкаи – хустинки.
Плющить – жмуриться.
По телевізорі – по телебаченню.
Саморобни – саморобні.
Сво кия – свого кийка.
Стеє – стає.
Стугеньки – сходинки.
Тею палкою – тією палицею.
Теє по кругу – усе спочатку.
Трасли – трясли.
Улля з печи – вугілля з печі. 
Ховаюца – ховаються.
Ходе – ходить.
Хорти – собаки.
Чеплявса – причепився.
Чивуна – чавуна.
Щитав – рахував.
Яких тіко ігор ми не грали! – у які тільки ігри ми не гра-
ли!
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лодших школярів / Л. В. Гальченко, О. В. Бессарабова, Н. В. 
Куцевол // Вісник Запорізького національного університету. 
Фізичне виховання та спорт. – 2013. – № 2. – С. 23–31. 

18 Записано від Федчук Оксани Федосіївни, 1941 р.н. у селі 
Рудка Володимирецького району Рівненської області.

19 Записала Матвейчук Ганна від Матвейчук Любові Яки-
мівни у м. Володимир-Волинський Волинської області.

20 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 1932 
р.н. у селі Гірки Любешівського району  Волинської області.

21 Записав Віталій Соболь від Надії Тарасюк у селі Підгайці 
Луцького району Волинської області.

22 Записав Струнець Олег від Надії Музики, 1929 р.н. у селі 
Лахвачі Любешівського району Волинської області.

23Записав Карась Олег від Лейбик Ганни, 1946 р.н., у м. 
Луцьк.

24 Записав Струнець Олег від Надії Музики, 1929 р.н. у селі 
Лахвачі Любешівського району Волинської області.

25 Записала Мосійчук Богдана від Дерев’янчук Софії Нико-
норівни, 1958 р.н. у селі Голоби Ковельського району Волин-
ської області.

26 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

27 Записав Олег Войтюк від Сіжук Тетяни Андріївни, 1947 
р.н. у селі Качин Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

28 Записав Струнець Олег від Надії Музики, 1929 р.н. у селі 
Лахвачі Любешівського району Волинської області.

29 Записав Струнець Олег від Надії Музики, 1929 р.н. у селі 
Лахвачі Любешівського району Волинської області.

30 Записав Струнець Олег від Надії Музики, 1929 р.н. у селі 
Лахвачі Любешівського району Волинської області.

31 Записав Сироватка Павло від Дударєвої Ірини Юріївни, 
1952 р.н. у м. Луцьк.

32 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

33 Записала Владислава Литвин від Г.Н. Шевчук у селі Під-
береззя Горохівського району Волинської області.
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34 Записано від Федчук Оксани Федосіївни, 1941р.н. у селі 
Рудка  Володимирецького району Рівненської області.

35 Записала Жадан Дарина від Поліщука Анатолія Мико-
лайовича, 1951 р.н. у м. Володимир-Волинський Володимир-
Волинського району Волинської області.

36 Записала Захарчук Дарина від Миколи Олексійовича 
Кротюка, у селі Звірів Ківерцівського району Волинської об-
ласті, 1947 р.н.

37 Записала Д. Лукашук від Цяк Ніни Іванівни, 1949 р.н. у 
селі Колки Камінь-Каширського району Волинської області.

38 Записала Яковлєва Діана від Жогової Ганни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

39 Записала Никитюк Надія від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

40 Записала Никитюк Надія від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

41 Записала Никитюк Надія від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

42 Записала Шевчук Ольга від Лобач Надії Федорівни, 1945 
р.н. у селі Подоляни Гощанського району Рівненської області.

43 Записала Дарина Жадан від Грухаль Наталії Іванівни, 
1948 р.н. у м. Володимир-Волинський Володимир-Волинсько-
го району Волинської області.

44 Записав Сироватка Павло від Дударєвої Ірини Юрієвни, 
1952 р.н. у м. Луцьк.

45 Записала Яковлєва Діана від Жогової Ганни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

46 Записав Гезун Павло від Лізової Феодосії олексіївни, 1949 
р.н. у селі Мощаниця Ківерцівського району Волинської об-
ласті.

47 Записав Сергій Павлюк від Фурманчук Галини Дем’янів-
ни, 1940 р.н.  у селі Бродів Острозького району Рівненської 
області.

48 Записала Яковлєва Діана від Жогової Ганни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

49 Записав Карась Олег від Лейбик Ганни, 1946 р.н., у м. 
Луцьк.

50 Записав Карась Олег від Лейбик Ганни, 1946 р.н., у м. 
Луцьк.
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51 Записав Сироватка Павло від Дударєвої Ірини Юрієвни, 
1952 р.н. у м. Луцьк.

52 Записала Ніна Дунець від Нипи Ганни, 1954 р.н. у селі 
Плоске Шацького району Волинської області.

53 Записала Гудзикевич Маргарита від Кравчук Марії Іва-
нівни, 1950 р.н. у м. Луцьк.

54 Записала Гудзикевич Маргарита від Кравчук Марії Іва-
нівни, 1950 р.н. у м. Луцьк.

55 Записала Гудзикевич Маргарита від Кравчук Марії Іва-
нівни, 1950 р.н. у м. Луцьк.

56 Записала Гудзикевич Маргарита від Кравчук Марії Іва-
нівни, 1950 р.н. у м. Луцьк.

57 Записано від Федчук Оксани Федосіївни, 1941 р.н. у селі 
Рудка  Володимирецького району Рівненської області.

58 Записала Бродович Наталія від Шемшей Ганни, 1947 р.н, 
у селі Несвіч Луцького району.

59 Гальченко Л. В. Рухливі і національні ігри з методикою 
викладання / Л. Гальченко // Вісник Запорізького національ-
ного університету. Фізичне виховання та спорт. – 2013. – № 2. 
– С. 23–31.

60 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

61 Записала Никитюк Надія від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

62 Записав М. Запорожець від Запорожець Лідії, 1945 р.н. у 
м. Луцьк.

63 Записав Карась Олег від Лейбик Ганни,  1946 р.н., у м. 
Луцьк.

64 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 
1932 р.н. у селі Гірки Любешівського району Волинської об-
ласті.

65 Записала Най Богдана в ід Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

66 Записала А. Батура від Лісовик Віри у селі Старі Червища 
Любешівського району Волинської області.

67 Записала Трохимович Вікторія від Трохимович Анастасії 
Йосипівни у селі Запілля Ратнівського району Волинської об-
ласті.

68 Записав Оласюк Андрій від Хомича Петра у селі Рудка 
Любешівського району Волинської області, 1955 р.н.
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69 Записав Віталій Соболь від Надії Тарасюк у селі Підгайці 
Луцького району Волинської області.

70 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

71 Записав Бабула Ігор від Бабули Миколи Івановича, 1953 
р.н. у селі Перемиль Горохівського району Волинської облас-
ті.

72 Записала Ніна Дунець від Нипи Ганни, 1954 р.н. у селі 
Плоске Шацького району Волинської області.

73 Записала Бродович Наталія від Шемшей Ганни, 1947 р.н, 
у селі Несвіч Луцького району.

74 Записала Глущенко Лілія від Будняк Зінаїди Петрівни, 
1942 р.н. у селі Олика Ківерцівського району Волинської об-
ласті.

75 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 1932 
р.н. у селі Гірки Любешівського району Волинської області.

76 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 1932 
р.н. у селі Гірки Любешівського району Волинської області.

77 Записала Жадан Дарина від Поліщука Анатолія Мико-
лайовича, 1951 р.н. у м. Володимир-Волинський Володимир-
Волинського району Волинської області.

78 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

79 Записала Мосійчук Богдана від Дерев’янчук Софії Нико-
норівни, 1958 р.н. у селі Голоби Ковельського району Волин-
ської області.

80 Записала Данилевич Софія від Ромах Анастасії Олексіїв-
ни, 1946 р.н. у селі Шкроби Старовижівського району Волин-
ської області.

81 Записав Чубар Володимир від Розкиданої Ганни у м. 
Луцьк.

82 Записала Вікторія Кушнір від Ганни Горун, 1932 р.н. у селі 
Хрипськ Шацького району Волинської області.

83 Записала Новосад Ганна від Бондарук Марії Іванівни, 
1951 р.н. у м. Луцьк.

84 Записала Данилевич Софія від Романюка Івана Олек-
сійовича, 1938 р.н. у селі Шкроби Старовижівського району 
Волинської області.

85 Записала Данилевич Софія від Догойди Галини  Іванівни, 
1958 р.н. у селі Зелена Ковельського району Волинської області.

86 Записала Новосад Ганна від Бондарук Марії Іванівни, 
1951 р.н. у м. Луцьк.
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87 Записав Микола Вальчук від Ніни Сахан, 1957 р.н. у селі 
Боратин Луцького району Волинської області.

88 Записала Дарина Жадан від Балли Тихона Матвійовича, 
1943 р.н. у м. Володимир-Волинський Володимир-Волинсько-
го району Волинської області.

89 Записала Мосійчук Богдана від Дерев’янчук Софії Нико-
норівни, 1958 р.н. у селі Голоби Ковельського району Волин-
ської області.

90 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

91 Записав Бурачук Максим від  Любові Матвійчук, 1953 р.н.  
у смт. Рожище Рожищенського району Волинської області.

92 Записано від Федчук Оксани Федосіївни, 1941р.н. у селі 
Рудка Володимирецького району Рівненської області.

93 Записано від Федчук Оксани Федосіївни, 1941р.н. у селі 
Рудка  Володимирецького району Рівненської області.

94 Записано від Федчук Оксани Федосіївни, 1941р.н. у селі 
Рудка  Володимирецького району Рівненської області.

95 Записано від Федчук Оксани Федосіївни, 1941р.н. у селі 
Рудка Володимирецького району Рівненської області.

96 Записала Захарчук Дарина від Миколи Олексійовича 
Кротюка, у селі Звірів Ківерцівського району Волинської об-
ласті, 1947 р.н. 

97 Записала Захарчук Дарина від Миколи Олексійовича 
Кротюка, у селі Звірів Ківерцівського району Волинської об-
ласті, 1947 р.н.

98 Записала Матвейчук Ганна від Матвейчук Любові Яки-
мівни у м. Володимир-Волинський Волинської області.

99 Записала Новосад Ганна від Бондарук Марії Іванівни, 
1951 р.н. у м. Луцьк.

100 Записав Микола Вальчук від Ніни Сахан, 1957 р.н. у селі 
Боратин Луцького району Волинської області.

101 Записала Глущенко Лілія від Будняк Зінаїди Петрівни, 
1942 р.н. у селі Олика Ківерцівського р-ну Волинської області.

102 Записала Владислава Литвин від Г.Н. Шевчук у селі Під-
береззя Горохівського району Волинської області.

103 Записала Жадан Дарина від Поліщука Анатолія Мико-
лайовича, 1951 р.н. у м. Володимир-Волинський Володимир-
Волинського району Волинської області.

104 Записала Дарина Жадан від Балли Тихона Матвійовича, 
1943 р.н. у м. Володимир-Волинський Володимир-Волинсько-
го району Волинської області.
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105 Зап сала Дарина Жадан від Грухаль Наталії Іванівни, 
1948 р.н. у м. Володимир-Волинський Володимир-Волинсько-
го району Волинської області.

106 Записала А. Батура від Лісовик Віри у селі Старі Черви-
ща Любешівського району Волинської області.

107 Записала А. Батура від Лісовик Віри у селі Старі Черви-
ща Любешівського району Волинської області.

108 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 1932 
р.н. у селі Гірки Любешівського району Волинської області.

109 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 1932 
р.н. у селі Гірки Любешівського району Волинської області.

110 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

111 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 1932 
р.н. у селі Гірки Любешівського району Волинської області.

112 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 1932 
р.н. у селі Гірки Любешівського району Волинської області.

113 Записав Віталій Соболь від Надії Тарасюк у селі Підгай-
ці Луцького району Волинської області.

114 Записав Струнець Олег від Надії Музики, 1929 р.н. у селі 
Лахвачі Любешівського району Волинської області.

115 Записала Мосійчук Богдана від Дерев’янчук Софії Ни-
конорівни, 1958 р.н. у селі Голоби Ковельського району Во-
линської області.

116 Записала Мосійчук Богдана від Дерев’янчук Софії Ни-
конорівни, 1958 р.н. у селі Голоби Ковельського району Во-
линської області.

117 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 1932 
р.н. у селі Гірки Любешівського району Волинської області.

118 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 1932 
р.н. у селі Гірки Любешівського району Волинської області.

119 Записала Д. Лукашук від Цяк Ніни Іванівни, 1949 р.н. у 
селі Колки Камінь-Каширського району Волинської області.

120 Записала Яковлєва Діана від Жогової Ганни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

121 Записала Трохимович Вікторія від Трохимович Анаста-
сії Йосипівни у селі Зпілля Ратнівського району Волинської 
області.

122 Записав Оласюк Андрій від Хомича Петра у селі Рудка 
Любешівського району Волинської області, 1955 р.н.

123 Записав Сироватка Павло від Дударєвої Ірини Юрієвни, 
1952 р.н. у м. Луцьк.
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124 Записала Най Богдана в ід Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

125 Записала Данилевич Софія від Ромах Анастасії Олексі-
ївни, 1946 р.н. у селі Шкроби Старовижівського району Во-
линської області.

126 Записав Сироватка Павло від Дударєвої Ірини Юрієвни, 
1952 р.н. у м. Луцьк.

127 Записав Сироватка Павло від Дударєвої Ірини Юрієвни, 
1952 р.н. у м. Луцьк.

128 Записала Ніна Дунець від Нипи Ганни, 1954 р.н. у селі 
Плоске Шацького району Волинської області.

129 Записав Віталій Соболь від Надії Тарасюк у селі Підгай-
ці Луцького району Волинської області.

130 Записала Най Богдана в ід Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

131 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

132 Записав Олег Войтюк від Сіжук Тетяни Андріївни, 1947 
р.н. у с.Качин Камінь-Каширського р-ну Волинської області.

133 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

134 Записала Никитюк Надія від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

135 Записала Най Богдана в ід Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

136 Записала Най Богдана в ід Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

137 Записала Мосійчук Богдана від Дерев’янчук Софії Ни-
конорівни, 1958 р.н. у селі Голоби Ковельського району Во-
линської області.

138 Записала Мосійчук Богдана від Дерев’янчук Софії Ни-
конорівни, 1958 р.н. у селі Голоби Ковельського району Во-
линської області.

139 Записала Никитюк Надія від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

140 Записала Никитюк Надія від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.
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141 Записала Никитюк Надія від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

142 Записала Шевчук Ольга від Лобач Надії Федорівни, 1945 
р.н. у селі Подоляни Гощанського району Рівненської області.

143 Записав Оласюк Андрій від Хомича Петра у селі Рудка 
Любешівського району Волинської області, 1955 р.н.

144 Записав Ігор Бабула від Миколи Бабули, 1953 р.н. у селі 
Перемиль Горохівського району Волинської області.

145 Записала Ніна Дунець від Нипи Ганни, 1954 р.н. у селі 
Плоске Шацького району Волинської області.

146 Записала Яковлєва Діана від Жогової Ганни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

147 Записала Яковлєва Діана від Жогової Ганни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

148 Записала Яковлєва Діана від Жогової Ганни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

149 Записав М. Запорожець від Запорожець Лідії, 1945 р.н. 
у м. Луцьк.

150 Записав Бурачук Максим від  Любові Матвійчук, 1953 р.н. 
у смт Рожище Рожищенського району Волинської області.

151 Записав Карась Олег від Лейбик Ганни, 1946 р.н., у м. 
Луцьк.

152 Записав Карась Олег від Лейбик Ганни, 1946 р.н., у м. 
Луцьк.

153 Записав Карась Олег від Лейбик Ганни, 1946 р.н., у м. 
Луцьк.

154 Записав Струнець Олег від Надії Музики, 1929 р.н. у селі 
Лахвачі Любешівського району Волинської області.

155 Записав Струнець Олег від Надії Музики, 1929 р.н. у селі 
Лахвачі Любешівського району Волинської області.

156 Записав Струнець Олег від Надії Музики, 1929 р.н. у селі 
Лахвачі Любешівського району Волинської області.

157 Записав Струнець Олег від Надії Музики, 1929 р.н. у селі 
Лахвачі Любешівського району Волинської області.

158 Записав Карась Олег від Лейбик Ганни,  1946 р.н., у м. 
Луцьк.

159 Записав Павло Гезун від Феодосії Лізової, 1949 р.н. у селі 
Мощаниця Ківерцівського району Волинської області.

160 Записав Сергій Павлюк від Фурманчук Галини Дем’янів-
ни, 1940 р.н. у селі Бродів Острозького району Рівненської об-
ласті.
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161 Записала Данилевич Софія від Ромах Анастасії Олексі-
ївни, 1946 р.н. у селі Шкроби Старовижівського району Во-
линської області.

162 Записала Данилевич Софія від Романюка Івана Олек-
сіїйовича, 1938 р.н. у селі Шкроби Старовижівського району 
Волинської області.

163 Записала Данилевич Софія від Догойди Галини  Іванів-
ни, 1958 р.н. у селі Зелена Ковельського району Волинської 
області.

164 Записала Данилевич Софія від Хотинської Галини Мат-
віївни, 1947 р.н. у селі Замшани Ратнівського району Волин-
ської області.

165 Записала Гудзикевич Маргарита від Кравчук Марії Іва-
нівни, 1950 р.н. у м. Луцьк.

166 Записала Гудзикевич Маргарита від Кравчук Марії Іва-
нівни, 1950 р.н. у м. Луцьк.

167 Записала Гудзикевич Маргарита від Кравчук Марії Іва-
нівни, 1950 р.н. у м. Луцьк.

168 Записала Гудзикевич Маргарита від Кравчук Марії Іва-
нівни, 1950 р.н. у м. Луцьк.

169 Записала Гудзикевич Маргарита від Кравчук Марії Іва-
нівни, 1950 р.н. у м. Луцьк.

170 Записав Цвид Андрій від Романюк Ольги Миколаївни в 
с.м.т. Любомль Любомльського району Волинської області.

171 Записав Б. А. Федорчук від Лесонець Ніни, 1962 р.н. у м. 
Луцьк.

172 Записала Бродович Наталія від Шемшей Ганни, 1947р.н, 
у селі Несвіч Луцького району.

173 Записала Бродович Наталія від Шемшей Ганни, 1947р.н, 
у селі Несвіч Луцького району.

174 Записала Бродович Наталія від Шемшей Ганни, 1947р.н, 
у селі Несвіч Луцького району.

175 Записав Максим Бурачук від Любові Матвійчук, 1953 р.н. 
у смт Рожище Рожищенського району Волинської області.

176 Записав Карась Олег від Лейбик Ганни, 1946 р.н., у м. 
Луцьк.

177 Записав Карась Олег від Лейбик Ганни, 1946 р.н., у м. 
Луцьк.

178 Записала Глущенко Лілія від Будняк Зінаїди Петрівни, 
1942 р.н. у селі Олика Ківерцівського району Волинської об-
ласті.

179 Записала Глущенко Лілія від Будняк Зінаїди Петрівни, 
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1942 р.н. у селі Олика Ківерцівського району Волинської об-
ласті.

180 Записала Новосад Ганна від Бондарук Марії Іванівни, 
1951 р.н. у м. Луцьк.

181 Записав Чубар Володимир від Розкиданої Ганни у м. 
Луцьк.

182 Записала Кушнір Вікторія від Горун ганни Іванівни, 1932 
р.н. у селі Хрипськ Шацького району Волинської області.

183 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 1932 
р.н. у селі Гірки Любешівського району  Волинської області.

184 Записав Чубар Володимир від Розкиданої Ганни у м. 
Луцьк.

185 Записав Віталій Соболь від Надії Тарасюк у селі Підгай-
ці Луцького району Волинської області.

186 Записав Чубар Володимир від Розкиданої Ганни у м. 
Луцьк.

187 Записала кушнір вікторія від Горун ганни Іванівни, 1932 
р.н. у селі Хрипськ Шацького району Волинської області.

188 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 1932 
р.н. у селі Гірки Любешівського району   Волинської області.

189 Записав Чубар Володимир від Розкиданої Ганни у м. 
Луцьк.

190 Записала кушнір вікторія від Горун ганни Іванівни, 1932 
р.н. у селі Хрипськ Шацького району Волинської області.

191 Записала Новосад Ганна від Бондарук Марії Іванівни, 
1951 р.н. у м. Луцьк.
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Розділ п’ятий

КУЛЬТУРА ТРАДИЦІЙНОЇ ВОЛИНСЬКОЇ 
ТА ПОЛІСЬКОЇ КУЛІНАРІЇ 

В ТЕКСТАХ НАРОДНИХ РЕЦЕПТІВ

«Були такі часи, що ні на будень, 
ні на свято не було навіть хліба»1.

«А що ж я їла? 
Мати варила борщ з капустою, 

з буряком, з щавлем.
Варили картоплю з бобом, гарбузову кашу,

моркву з молоком (а в піст – з бобом).
Пекли пироги з сухими грушками.
 Варили картоплю з сім’ям льону,

суп із сочевицею або бобом.
Пекли деруни і млинці. Робили домашній сир

І з їм робили вареники.
Печеници пекли і їли їх з борщем»2.

5.1. Дослідження найдавніших традиційних  
кулінарних рецептів населення Західного Полісся 
та західної частини Волині в контексті 
української етнографії та фольклористики

Волинська та поліська кухня славиться своїми тра-
диційними стравами, що створювалися протягом сто-
річ, відрізняється великою кількістю страв та стародав-
ніх рецептів, їх високими смаковими якостями. Борщі і 
пампушки, вареники і галушки, ковбаси і печеня, напої 
з фруктів і меду відомі в усьому світі. Кулінарія Західно-
го полісся та західної частини Волині налічує безліч ре-
цептів, що характеризуються простотою у приготуванні. 
Західнополіській та західноволинській кухні властиві 
різноманітність вживаних продуктів та комбінування 
кількох видів теплової кулінарної обробки (смаження, 
варіння, тушкування, запікання). У текстах давніх рецеп-
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тів знаходимо більше тридцяти способів варіння борщу. 
Для багатьох страв характерне поєднання овочів, круп та 
м’яса. Це – голубці з м’ясом, крученики волинські, перець 
фарширований, капуста тушкована з свининою, м’ясо, 
шпиговане овочами. Особливо смачні страви, приготов-
лені у спеціальних керамічних горщиках (печеня, варени-
ки із сметаною запечені, картопля тушкована з м’ясом та 
чорносливом тощо). Велике значення в поліській та во-
линській кухні з давніх-давен мають страви з риби: ка-
рась запечений у сметані, щука тушкована з хріном, риб-
ні крученики, фарширована риба. Популярні на Волині й 
Поліссі різні каші (пшоняна, гречана, гарбузова та ін.) і 
вироби з них (січеники, запіканка, крупники, бабки). 

Якщо у гірських районах Карпат переважають страви з 
кукурудзяного борошна, грибів, молочних продуктів: ку-
леша, чир, мамалиґа, банош, бринза, гуслянка, соломаха 
та ін., то у текстах волинських та поліських кулінарних 
рецептів переважають страви з пшеничного борошна і 
різних овочів – галушки, вареники, гомбовці, кремзлики, 
пироги. У кухні поліщуків поширені страви з картоплі 
та овочів: коми, деруни, зрази, холодники. Популярним 
у західноволинській та західнополіській кулінарній тра-
диції залишається сало, що його використовують для за-
смажування чи затовкування рідких страв – борщів, ка-
пусняків, юшок; на ньому смажать яєчню; шкварки з сала 
вживають до каш, галушок, вареників, млинців, лемішки, 
мамалиґи тощо. Його їдять сирим, копченим, вареним, 
смаженим, а також використовують для шпигування яло-
вичини, приготування завиванців.У регіоні достаток сала 
вважався за справжній добробут. Багато страв – кулеші, 
лемішки, лежні картопляні, затірки, малаї, діди, які рані-
ше вважали традиційними і широко використовували,  
вважаються забутими в наш час. Процеси приготування 
страв, продуктів харчування, народні кулінарні рецепти  
в певні історичні періоди були і є предметом дослідження 
учених різних галузей знань, зокрема етнографів, етноло-
гів, істориків, мовознавців.  Першими звернули увагу на 
тексти кулінарних рецептів фольклористи та етнографи.

Мета дослідження – проаналізувати етнографічні та 
фольклористичні  праці, у яких висвітлено питання функ-
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ціонування традиційних народних кулінарних рецептів  
західного Полісся та західної частини Волині.

Кулінарними рецептами Волині та Полісся завжди  ці-
кавилися дослідники культури та побуту. До початку ХХ 
століття в українській фольклористиці та етнографії  не 
було спеціальних праць, присвячених українській народ-
ній їжі та харчуванню. Спроби дослідити народні кулі-
нарні рецепти, з’являються у середині XIX ст. Серед них 
дослідження М. Маркевича3, П. Чубинського4, Хв. Вовка5, 
у яких подано описи народних рецептів і перші система-
тизації народних страв.

Необхідно відзначити й книгу З. Клиновецької, де зі-
брано більше тисячі рецептів національної кухні.6 Упер-
ше з’являються комплексні  дослідження  народної кулі-
нарії у XX ст. 

Про традиційні страви Полісся можна прочитати  у 
монографії Л.А. Молчанової “Очерки материальной куль-
туры белоруссов ХVІ – ХVІІІ вв.”, де авторка проаналізу-
вала основні страви білоруської національної кухні, серед 
яких багато рецептів із регіону Західного Полісся7. 

У праці В. Скуратівського “Русалії” представлено роз-
діли про роль хліба в обрядах та святах та про обрядові 
напої, які відбивають частину матеріальної культури По-
лісся. Автор подає багато рецептів та назв традиційного 
обрядового хліба (жайворонки, хресці, карачун, жилов-
ники, балабушки та ін.). Серед обрядових напоїв Полісся 
В. Скуратівський називає мед, варенуху, запіканку, кал-
ганівку пиво, ситу, узвар квас, сирівець, що використову-
ються у різних обрядах поліщуків8.

О. Воропай у книзі “Звичаї нашого народу. Етногра-
фічний нарис” описує і тексти деяких народних рецептів,  
пов’язаних з різними обрядами,та віруваннями україн-
ців9.

Питанням повсякденних та святкових страв присвя-
чено ілюстрований довідник “Українська минувшина10. 
Необхідно відзначити етнографічні праці, присвячені 
Поліссю, де поряд з іншими етнографічними проблема-
ми, пов’язаними з матеріальною та духовною культурою 
поліщуків, порушено і питання традиційних поліських 
рецептіві, у текстах яких виражені локальні особливості, 
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зумовлені способом життя та географічно-кліматичними 
умовами Західного Полісся11.

Питання  народної кулінарії висвітлено у фольклорно-
етнографічній періодиці12.

Отже,  проблеми народної кулінарії, напоїв та продук-
тів харчування населення Західного Полісся та західної 
частини Волині досліджувалися науковцями ще у ХІХ ст., 
але перші записи описи цієї галузі народної матеріальної 
культури опубліковані вже в ХХ ст.

5.2. Найдавніші традиційні страви населення 
Західного Полісся та західної частини Волині 
в народних оповіданнях та кулінарних рецептах

Досліджуючи етнічність українців та етнічну історію 
України, відомий в Україні етнограф Анатолій Поно-
марьов зазначає, що «символіка народної матеріальної 
культури особливо насиченою була у сфері традиційної 
кулінарії і харчування»13. Основою харчування населеня 
Західного Полісся та західної частини Волині були про-
дукти, що їх отримували господарі у власному господар-
стві. На Поліссі й Волині вирощували жито, пшеницю, 
ячмінь, гречку, кукурудзу, картоплю, капусту, буряк, ци-
булю, часник, огірки, квасолю, горох, утримували корів, 
свиней, кіз, деколи овець, качок, гусей, курей. Велику роль 
у харчуванні відігравало молоко та молокопродукти: сир, 
сметана, рідше масло.

Продукти, що не зберігалися довго, сушили, солили, 
квасили. Сушили на сонці або у печі гриби, лісові ягоди 
фрукти, сушили й рбу. Солили сало та м’ясо. 

У фольклорній та етнографічній спадщині  Західного 
Полісся та західної частини Волині віднайдено безліч тек-
стів народних рецептів, де описано безліч стародавніх ре-
цептів із найчуднішими назвами. На основі таких записів 
можна зробити висновок про те, що традиційні страви, 
напої та печиво населення Західного Полісся та західної 
частини Волині можна поділити на дві великі групи: що-
денна і святкова. Тексти, у яких описано святкову їжу, ми 
розглянемо в інших розділах монографії. Доцільнішим 
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буде проаналізувати на даному етапі традиційні побутові 
рецепти населення Західного Полісся та західної частини 
Волині.

У щоденній їжі українців науковці виділяють рослин-
ну (борошняна, круп’яна, овочева) та тваринну (молочна, 
м’ясна)14. 

Важливу роль у традиційному харчуванні населення 
Західного полісся та західної частини Волині відігравав 
хліб та хлібопродукти.

На Поліссі й Волині хліб випікали на цілий тиждень, у 
суботу. Етнографи зазначають, що «хліб пекли переваж-
но з житнього борошна, домішуючи до нього ячмінне, 
гречане або вівсяне. Пекли хліб у добре розпаленій печі, 
підкладаючи під хлібини сушене капустяне листя, і роби-
ли це раз на тиждень, розраховуючи, щоб хліба вистачи-
ло до нової випічки»15. Анатолій Пономарьов, говорячи 
про традиційно-побутову культуру Українців, зазначає: 
«Хліб набував для українців сакрального значення… Для 
українців хліб становив також головний компонент хар-
чування, позначений не лише особливостями їхньої гос-
подарської діяльності, а усталеними традиціями, спричи-
неними регіональною специфікою. Відповідно до регіо-
нальності хліборобських культур формувалося й меню, 
яке у всіх районах України в основному складалося з хліб-
них страв»16. Так, у народних переказах Волині й Полісся 
описано безліч рецептів приготування домашнього хліба: 
«Домашній хліб – розкришали дріжджі. Потім вливали 
теплу воду і перемішували. Накривали чистим рушни-
ком і чекали 20 хв. У більшу миску просіювали борошно, 
вливали дріжову суміш і кисле молоко. Замішували тісто. 
Коли розклали тісто по формах, то змащували водою або 
яйцем. Випікали у печі 25-30 хв»17.

Дослідники давніх кулінарних текстів-рецептів ствер-
джують, що основна маса поліщуків та волинян «…по-
стійно відчувала нестачу хліба. Тому доводилось до хліб-
ного тіста додавати картоплю, горох, квасолю. А в не-
врожайні роки та навесні – висівки, потовчені жолуді, 
лободу, кропиву та подорожник»18. А ще, як зазначають 
науковці, до борошна домішували «до кукурудзяного бо-
рошна зелені кукурудзяні качани»19. Ось приклад такого 
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рецепта кукурудзяного хліба: “Кукурудзу товкли в жор-
нах, потім мололи, робили муку і пекли хліб. Це було за 
часів Хрущова»20.

Етнографи стверджують, що з хлібного тіста готували 
на сніданок круглі коржі21. На Волині й Поліссі такі хлі-
бини називалися «круглий хліб», «паляниці» та «бабки»: 
«Спочатку сіяли муку, потім мололи в млині, а потім сіяли 
муку в нецьки (сито, решето). Розчиняли на сироватці, да-
вали дріжджі, коли воно підрухалося, то місили. Воно на-
рухалося, ми виробляли хліб. Випікали в п’єзі (печі). Коли 
вигорало, ми коцюбою (згорталка) вигортали той жар. На 
бляхи, то пекли бабки, а на черені – то брали на лопатку 
і пекли круглий хліб. Якщо осталося тісто, то ше палани-
ці пекли»22. Перепічки готувалися так: «Тісто замішували 
так, як на хліб, але робили такі маленькі пиріжки, що жа-
рились у печі. Їли їх зі шкварками або зі сметаною»23. Або 
ж: «Робили їх з тіста, але його не тримали кілька годин, як 
на хліб, а закваску робили швидко. Ліпили з тіста великі 
булочки, не чекаючи, поки тісто підійде декілька разів, і 
випікали. Перепічки були замінниками хліба»24.

А ще у західноволинських та західнополіських кулі-
нарних рецептах трапляються описи галушок, невели-
ких булочок. «Їли їх з борщем; мастили олією, змішаною 
з часником…»25. Але у цих регіонах їх все одно називали 
перепічками: «Тісто замішували так, як на хліб, але ро-
били такі маленькі пиріжки, що жарились у печі. Їли їх зі 
шкварками або зі сметаною»26.

Дослідники народних кулінарних рецептів говорять 
про те, що «Із хлібного тіста селяни пекли великі пиріжки 
з різноманітною начинкою: картоплею, капустою, варе-
ною квасолею, пшоняною кашею з сиром, маком. Улітку 
– з вишнями, сливами, калиною, а в поліських селах – з 
чорницею»27. Такі пиріжки у текстах західноволинських 
та західнополіських рецептів називаються по-різному: 
пироги, пиріжки, пиріжки з різними начинками: «Пиро-
ги» – житня мука, вода. Начинка: сушена чорниця – зи-
мою, а літом – фрукти: яблука, груші, суниці, малина»28. 
Або: «Також пекли пироги з кашою пшоняною, зі сиром 
чи капустою»; «Пироги з сухими грушками – сушку з 
грушок варили, розтовкували єє і солодили ше трохи ти 
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грушки і пекли пироги з їми, ти пироги»29. Виготовляди 
пироги двох видів. «…печені (з кислого тіста) і смажені 
(з прісного). Пекли пироги лише на свята. Для начинки 
використовували сир, розтертий з сирими яйцями, сма-
жену квашену або свіжу капусту, варені квасолю, горох, 
картоплю, гречану кашу зі шкварками, варені та розтерті 
сушені груші й сливи, варене, січене й підсмажене з цибу-
лею м’ясо, зелену цибулю з вареними яйцями, смажені з 
цибулею свіжі гриби»30. Підтвердження інформації з на-
укових джерел знаходимо у текстах народних рецептів: 
«Пиріжки з різними начинками» – для початку замішу-
вали тісто. Додавали у нього дріжджі, яйця, цукор, масло, 
борошно, молоко. Тісто вимішуємо «Малюткою», а тоді 
руками на попіл вибиваємо його об стіл. Вимішане тіс-
то кладемо у дерев’яну діжу та накриваємо марлею, щоб 
воно підходило.

Начинка була на свій смак: для солодких ягід або маку, 
для ситніших використовували капусту або м’ясо, товче-
ний горох.

Коли тісто піднялося, бабуся робила формочки пиріж-
ків і клала в них начинку і клала на змазаний олією лист. 
Треба було почекати, щоб трішки підійшли. Потім зма-
зати перебитим яйцем і ставити їх у піч. Перед цим піч 
витопити до певної температури. Закрити піч заслінкою і 
чекати хвилин 15-20. Коли закінчився час приготування, 
дістати їх лопаткою спеціальною. Потім їх викладали на 
полотно та накривали, щоб сильно не відходили та зали-
шались теплими»31. 

Пиріжки з бобом у текстах найдавніших рецептів на-
зиваються «Бобівники». «Бобівники» з вареною капус-
тою і м’ясом» – розчиняли в діжці дріжджове тісто, як на 
хліб. Одна половина цього тіста йшла на випікання хліба, 
а  інша  – на бобівники. Тісто готувалося обов’язково в 
діжці, бо це старовинний рецепт. Попередньо на ніч за-
мочувався біб, потім зранку варився і окремо  варилася 
ще картопля. Бабця товкла біб та м’яла картоплю, потім 
з’єднувала два цих пюре і робила зажарку із цибулі. До 
бобівників завжди готували варену капусту з м’ясом. Це 
була квашена капуста, що варилася з м’ясом і нічим не 
запарювалася. Це не був зовсім борщ і не тушена капуста, 
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саме варена. На саме приготування бабця брала карто-
пляно-бобову масу. Робила з неї великі кульки і обліплю-
вала тістом. Бобівники ложилися на бляху і запікалися в 
печі, вони корисніші тим, що не смажаться в олії. І вони 
обов’язково подавалися з цією вареною капустою. Зараз 
бабуся рідше їх готує»32.

Великою популярність на території Західного Полісся 
та західної частини Волині користувалися кулінарні тек-
сти-рецепти яблучних пирогів: «Пиріг з яблуками» – 50 г. 
масла перемішати з півкілограмами просіяної муки, до-
дати 2 жовтки, 2 столові ложки цукру та півсклянки сме-
тани. Не забути кинути півложечки соди. Тісто замісити 
і розділити на дві частини. Розкачати з них коржі. Один з 
коржів покласти на змащений жиром лист на бляшку, по-
колоти виделкою, посипати сухарями, покласти нарізані 
яблука, посипати їх цукром з корицею і знову сухарями, 
накрити другим коржем»33; «Приготування яблучного 
пирога». Кожного разу, коли я приїжджаю до своєї бабу-
сі, вона частує мене різними смаколиками. Особливою 
стравою для мене є яблучний пиріг, оскільки ми  готуємо 
його разом. Для цього бабуся заздалегідь збирає яблука, 
а я тим часом готую усі необхідні інгредієнти. Тоді бабця 
починає збивати яйця з цукром, додаючи туди щіпку роз-
пушувача та кориці. Усе потрібно ретельно збити, інакше 
пиріг не буде достатньо пишним. У цю суміш ми зазвичай 
додаємо стакан молока чи сметани. За бажанням можна 
додати лісових горіхів. Коли цю масу добре переміша-
ли, додаємо два стакани борошна ( але обережно, бо моє 
вбрання завжди стає біле). За цим процесом ми любимо 
трішки потеревенити про різні цікаві теми. Це моя улю-
блена частина приготування… Далі я шматочками нарі-
заю яблука та засипаю їх цукром. Залишаю їх на 10 хвилин, 
а тим часом беру форму для випікання та змазую її олією 
або маслом. Тоді викладаю туди замариновані яблука, а 
бабуся поливає їх зверху товстим шаром тіста. Ставимо 
форму в духовку на температуру 200°С. Прибравши міс-
це приготування, чекаємо, коли тісто набуде коричневого 
забарвлення. Щоб перевірити готовність страви, моя ба-
буся бере дерев’яну шпажку і проколює пиріг.  Якщо він 
готовий, то на шпажці не буде тіста. Як пиріг спечеться, 
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його потрібно посипати цукровою пудрою. Усе! Страва 
готова… Також маю декілька порад від бабусі, які завжди 
ставали мені в пригоді.

Ось декілька з них:
- щоб яйця краще збивалися, потрібно брати сухий по-

суд; 
- надлишкова вода заважає яйцеві повноцінно збива-

тись;
- щоб тісто не приліпало до форми, можна змастити її 

олією та посипати мукою або манкою;
- коли поставили тісто у піч перші 10 хвилин, краще не 

відкривати її, інакше пиріг може не піднятися до бажано-
го розміру»34.   

Етнографи розповідають, що «На недільні та святкові 
дні в поліських селах пекли млинці з заквашеного греча-
ного чи житнього борошна. Їх вмочали у сир, розведений 
молоком, у підсмажене сало або сметану»35: «Потанці» 
– ламали хліб і заливали молоком»36.

У різних регіонах України, а Полісся й Волинь не були 
винятками, «було поширене печиво з заквашеного, рід-
ше пісного тіста: «рєзнічки», «книші», «баники», круглої 
чи трикутної форми, з начинкою (з картоплі, сиру, тов-
ченої коноплі)37. На Волині й Поліссі такі страви назива-
лися: «бухти», «гомбовці», «галушки з маком», «галушки 
з молоком»: «Бухти» – також готували «бухти» – булочки 
з конфітюрами, маленькі тістечка з крутого тіста з діроч-
кою, які перекладали джемом і оздоблювали засмажени-
ми в цукрі вишеньками»38; «Гомбовці» – це парові булоч-
ки-кульки із дріжджового тіста. Всередину тіста я дода-
вала солоні ягоди. Після приготування обвалювала їх у 
крихтах підсмажених сухарів із цукром»39. У етнографіч-
ній літературі такі солодкі пиріжки називають загальною 
назвою – «сластьони». «Сластьони – страва з пшеничного 
тіста, смажена в олії. Їх виготовляли на гостини, вечорни-
ці, свята, на гостинці для дітей»40. 

Етнографи вважають типовою для української кухні 
стравою галушки. «Прісне тісто, змішане на воді чи сиро-
ватці з яйцем, розкачували, нарізали смугами, потім від-
щипували від кожної невеликі шматочки і кидали в підсо-
лений окріп»41. Ось як виглядає ця страва в описах народ-



379

них рецептів: «Галушки з маком». Спочатку замішуємо 
круте тісто (мука, сіль, яйця, вода). Далі розкачуємо його 
качалкою і ріжемо дрібненькими шматочками. Кидаємо в 
підсолений окріп. Щоб кипіло (3-4 хв.) і дістаємо друшля-
ком, промиваємо холодною водою. Тоді беремо мак, запа-
рюємо його, щоб він розм’як і тремо в макітрі. Потім со-
лодимо його і перемішуємо з галушками»42. Галушки були 
щипані і рвані. Коли ж від тіста не відривали, а відрізали 
шматочок ножем, то це були різані галушки43. Дослідни-
ки стверджують, що варені в молоці або юшці галушки 
їли разом з рідиною44; «Галушки з молоком» – а вранці вся 
родина на сніданок любила галушки з молоком. Робили 
галушки, заливали гарячим молоком»45.

Етнографи зауважують, що «галушки  готували з гре-
чаного, житнього, пшеничного борошна, варили у воді, 
мастили олією чи салом»46.

Галушки дослідники відносять до варених страв з тіста 
і, як стверджують науковці, «українці мали багато варе-
них страв із борошна: вареники, затірки, локшина, кваша, 
лемішка»47. 

Найпоширенішою стравою в регіоні були вареники з 
сиром: «В пошані були вареники з сиром. Моя прабабуся 
дуже часто їх робить, але дітям вони не надоїдали. Вся 
сім’я сідала за стіл, прабабуся подавала страву і за лічені 
хвилини вона зникала»48. «Вареники, – читаємо у науко-
вих джерелах, – одна з найпоширеніших страв із вареного 
тіста з пісною чи скромною начинкою (сиром, смаженою 
капустою, вареною товченою картоплею, маком, кали-
ною, вишнею та іншими ягодами, яблуками, вареною ква-
солею, горохом, пшоняною або гречаною кашею та навіть 
борошном). Тісто для вареників робили з пшеничного, 
житнього , гречаного борошна або з борошняної суиіші. 
Варили вареники у крутому окропі, потім виймали ло-
зяним ополоником, складали в макітру та заливали за-
смажкою з олії або сала з цибулею. До вареників із сиром, 
фруктами чи ягодами додавали сметану або ряжанку»49. 

«Затірки» – це типові найдавніші страви, поширені се-
ред усіх слов’янських народів. Круте підсолене пшенич-
не, замішане на яйцях тісто розтирають з борошном у 
дерев’яних ночовках дерев’яною ложкою, кописткою або 
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рукою доти, доки не утворювалися кульки розміром з го-
рошину чи квасолину. Їх варять в окропі або молоці, іноді 
у м’ясній юшці. 3атірка вважається готовою, коли тісто 
спливає. Страва має густу консистенцію. Споживають її, 
заправляючи олією, вершковим маслом, смальцем, із за-
смажкою та й без додатків. 3атірка (як і подібні за про-
стотою виготовлення та високою калорійністю галушки) 
готували в Україні майже щодня. 

Ось як виглядають тексти рецептів західнополіських 
та західноволинських затірок:  «Затірка – одна з найдавні-
ших українських страв. Колись ця страва була поширена 
на території проживання усіх слов’ян. Рецепт дуже про-
стий: готується добряче підсолене пшеничне тісто, котре 
потім розтирається у макітрі з пшеничним борошном. 
Розтирати тісто потрібно, доки воно не перетвориться на 
мілкі розсипчасті кульки розміром з горошину. Ці кульки 
відварюються у воді, молоці або бульйоні. Страва готу-
ється, поки кульки не спливуть на поверхню. Заправля-
ють готову затірку маслом, олією чи шкварками. Колись 
її вживали до столу щодня, бо вона смачна та проста в 
приготуванні»50; «Варили «затірку»: тісто кидали на зупу 
чи на молоко, таке сіпане тісто варили»51; «Затірка» – тісто 
замішували, щіпали і закидали в кип’ячене молоко й від-
варювали»52.

«Затірки», як стверджують етнографи, «варили пере-
важно на вечерю. Борошно розтирали з великою кіль-
кістю води до утворення кульок тіста, які варили у воді. 
Затірку робили й іншим способом: від крутого тіста від-
щипували малі шматочки, які варили в окропі»53.

Подібно до того, як варили «затірки», готувалися і «ма-
малиги». Ці страви дещо подібні, але у «мамалигах» у ки-
плячу рідину закидали не тісто, а борошно: «Мамалига» 
– варили з кукурудзяної муки. Сипали на молоко і полу-
чалася така каша»54. Підтвердження цієї інформації зна-
ходимо і у етнографічних джерелах: «Мамалига» – стра-
ва з вареного кукурудзяного борошна. Якщо мамалигу 
робили з дрібних крупів, то їх насипали на воду купкою, 
розділяли на чотири рівні частини й залишали пропарю-
ватися на малому вогні. Потім крупи розтирали копист-
кою-мамалижницею, доки не залишиться жодної грудки. 
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Їли мамалигу з олією, шкварками, «пісним» молоком, роз-
тертим часником55. Ось приклад такого рецепта, записа-
ний у селі Черче Камінь-Каширського району Волинської 
області: «Мамалига – воду потрібно посолити і довести до 
кипіння. Потихеньку додавати кукурудзяну муку і безпе-
рервно помішувати. Варити на слабкому вогні десь 20-25 
хв. До повного запустіння. Готувати «мамалигу» потрібно 
у співвідношенні: (на одну склянку мамалиги – 3 склянки 
води), в казанку або в каструлі з товстим дном. Кашу тре-
ба безперервно помішувати, бажано дерев’яною ложкою. 
Після приготування вивернути кашу на дошку і нарізати 
невеликими шматочками.

– У мене восьмеро дітей і я часто готувала їм цю кашу. 
Вони налітали, як зграя птахів і все змітали

Мамалигу треба варити у казанку, обов’язково помі-
шувати її, щоб не вийшла грудками і не прилипла до сті-
нок посуду. Справжня мамалига готується із кукурудзя-
ного борошна, а не із крупи. Щоб рівно нарізати гарячу 
«мамалигу» на шматки, потрібно скористатися товстою 
ниткою, а не ножом. 

– Як визначити готовність «мамалиги»?
– Потрібно опустити в кашу дерев’яну качалку і швид-

ко прокручувати між долонями. Якщо каша не буде при-
ставати до качалки, то значить – вона готова. Готову ма-
малигу слід викладати на скатертину або на дошку. Якщо 
викладеш кашу на блюдо, вона підпітніє і смак погір-
шиться»56.

Мамали́ґа, як бачимо із текстів рецептів – це круто 
заварена каша з кукурудзяного борошна. Ця страва по-
пулярна в країнах Південно-Східної Європи. Національ-
на страва гуцулів (під назвою кулеш́а), молдаван, руму-
нів (під назвою мамалига). Мамалига популярна також у 
кавказьких народів. «Лемішка» або «мамалига» «варили 
з житнього чи гречаного підсмаженого борошна, яке за-
сипали у горщик з окропом, вимішували та запікали в пе-
чі»57.

Прототипом сучасних макаронів, вермішелей різних 
видів є стародавня «локшина» або «локша». Саме так 
називалася ця страва на території Західного Полісся та 
західної астини Волині: «Локша» – замісити тісто, розка-
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чати його, щоб було тонке (2-3 мм.), порізати на дрібні 
шматочки (2-4 мм.), тоді розкласти його на решето і по-
ставити на ніч, щоб висохло. Після цього кидали в кип’я-
чену воду, щоб зварилось, залити молоком і подавати до 
столу (можна додати масло)»58. Локшина була улюбленою 
стравою волинян та поліщуків. Її готували переважно у 
неділю. Тексти таких рецептів мають різні назви: «лок-
ша», «локшина», «макар»: «Макар» – беремо яйце, муку, 
сіль і воду та замішуємо тісто. Розкачуємо дуже тонко. 
Тоді беруть подушку, на неї стелять рушник і зверху кла-
дуть обережно тісто, щоб підсихало. Коли тісто підсохне, 
його кладуть назад на стіл, ріжуть тонкими полосками та 
кидають варити в підсолену киплячу воду й варять до го-
товності. Поки макарони варяться, робимо зажарку: мас-
ло або сало з морквою та цибулею. Зварені макарони від-
ціджуємо та викладаємо разом із зажаркою на змащену 
бляху (смальцем або маслом). Перемішуємо усе та вбива-
ємо туди декілька яєць і знову усе перемішуємо. Ставимо 
у піч і печемо до готовності»59. 

Говорячи про асортимент борошняних страв на Укра-
їні, Анатолій Пономарьов зазначає: «Асортимент борош-
няних страв української кухні включає розмаїття хлібних 
виробів…»60. До цих виробів етнограф відносить також 
і лемішки, соломахи, малаї, мамалиги, як кашеподібні 
страви з борошна61.

Другою особливістю української етнічної кулінарії ет-
нографи називають великий асортимент овочевих страв. 
«Це – і борщ, і капусняк, і голубці, і квашена капуста, і 
солоні огірки, і гарбузова каша»62.

Серед овочевих культур одну з найголовніших ролей  
у харчуванні населення Західного Полісся та західної час-
тини Волині займала картопля. Анатолій Пономарьов за-
значає, що «Починаючи з другої половини 18 століття в 
Україні поширюється картопля й різноманітні картопля-
ні страви – печеня, деруни, коми, кльоцки – особливо у 
Поліському регіоні»63. Страви з картоплі витіснили бага-
то борошняних страв. У поліських селах, де постійно від-
чувалася нестача зернових і хліба, картопля була другим 
хлібом: «Найдавніша традиційна страва в нашій родині 
мала назву «Дід». Картоплі у кожного було вдосталь, її ва-
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рили завжди і скрізь. Для приготування цієї страви було 
потрібно: натерти картоплю на тертку,  стерти одну цибу-
лину, усе перемішати, додати спеції (сіль, часник, перець), 
викласти у чугун, окремо пересмажити сало і вилити у су-
міш, витопити піч, вигребти жар і поставити чугун пек-
тись. Через півгодини можна вживати страву. Цю страву 
передавали із покоління у покоління дітям і внукам»64.

Дослідники стверджують, що картоплю часто варили 
у лушпайках або пекли у печі65: «Варили непочистьону 
картоплю. Сім’є льону жарили, товкли, виходило щось 
похоже на муку і такею мукою посипали ту картоплю»66; 
«Печеници» – непочистьону картоплю кидали в піч, пря-
мо на жар, да спечена вона, да почистим. І їли єє з борщем 
чи вмочували в сало»67; «Картопля з сиром – помити кар-
топлю і варити у воді до готовності. Домашній сир пере-
мішати зі сметаною. Варену картоплю зцідити, обібрати 
картоплю і мачати в сир»68; 

«Печонка» – пекли картоплю нелупляну, але помиту, в 
піч, потім діставали, лупили і їли».

Обчищена та потовчена, картопля на Поліссі назива-
лася «товмачі», «малах», «кришани», «толпачі»: «Толпа-
чі» – відварену картоплю товкли, а потім засмачували»69; 
«Малаї» – зварить мати трохи картопель, потовче їх. Ще 
трохи картопель натре. Потім мати змішувала картоплю, 
солила, досипала трохи ше муки, липила з того тіста не-
велики галушки і пекла в печі»70; «Кришани» – чистили 
картоплю, заливали водою.  Якщо було м’ясо, то кидали 
раніше за картоплю, якщо були гриби, то кидали разом з 
картоплею, запарювали маслом або олією»71.

З товченої картоплі поліщуки та волиняни варили кар-
топляні галушки, «пизи», «клюцки», «кнедлики»: «Кар-
топлю відварити у «мундирах», охолодити, потерти на 
морквяній тертці або змолоти. До картоплі додаємо збиті 
яйця, борошно, сіль та перець. Вимішуємо. Тепер формує-
мо галушку. Галушки опускаємо в киплячу підсолену воду 
і варимо 3-4 хвилини. Готові галушки поливаємо маслом, 
приправляємо підсмаженою на олії цибулею, шкварками, 
полити сметаною»72; «Зварили картоплю, розтовкли, до-
сипали небагато муки, зліпили з того галушки, жарили в 
печі на сковороді, а потім готові галушки викидали в чи-
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вун і поливали жиром»73; «Галушки готували із таких ін-
гредієнтів: варена картопля, інколи творог, мука, мелене 
зерно, вода. Після того, як тісто замісили, його ставили на 
ніч у холодне приміщення. Варили їх у звичайній воді у не-
величкій мищині. Якщо потрібно було готувати на якесь 
свято, для великої кількості людей, то ті самі інгредієнти 
змішували у бочках чи великих мисках ногами і варили 
у чанах»74; «Натерти картоплю на тертці (як на деруни), 
видушити сік, добавити муку і замісити тісто. Закип’яти-
ти молоко і тісто розділити на маленькі кусочки, вкинути 
до молока і варити до готовності»75; «Терта картопля від-
жималась, крутили кружечки і кидали в воду, якщо було 
молоко – то в молоко, потім  смажили»76.

«Кльоцки», «кнедлики», «пизи» та «клюцки» – це ті ж 
самі галушки, але усучаснені, складніші у приготуванні 
страви: «Кльоцки» – у варену потовчену холодну карто-
плю добавити муки і замісити тісто. З тіста зробити кру-
глу довгу паличку, трошки притиснути її і нарізати неве-
ликими кусочками. Закип’ятити воду, вкинути кусочки, 
варити до готовності»77; «Кнедлики» – я завжди любила 
готувати дітям кнедлики. Натираємо картоплю, трошки 
хай постоїть (10-15 хв.), після цього зціджуємо з неї сік, 
щоб на дні залишився крохмаль з картоплі. Потім добав-
ляємо муку, яйця і замішуємо тісто. Не забути посолити 
до смаку. Тоді з тіста скручуємо маленькі кусочки. Після 
цього кидаємо їх в окріп, попередньо посоливши його, 
на 15-20 хв. Виймаємо з води і даємо охолонути.  Робимо 
зажарку: обсмажуємо моркву та цибулю в олії та добав-
ляємо до кнедликів. Страва готова»78; «Пизи» – 4-5 карто-
плини, жовток яйця, спеції до смаку, цибуля, морква. На 
дрібну тертку натерти картоплю. Після цього видушити 
її. Коли вода осяде і залишиться крохмаль, то рідину ви-
лити, а крохмаль  мішати із видушеним картоплинням. 
Перемішується і додається жовток яйця. Робляться ма-
ленькі кружечки та варяться у воді 10-15 хвилин. Тим ча-
сом робиться заправка із цибулі та моркви. Овочі ріжемо 
тоненькими кусочками  та запарюємо. Після того, як зва-
ряться картопляні кружечки, заправляємо їх зажаркою і 
подаємо на стіл»79; «Клюцки» – ця страва готувалася на 
свята. Рецепт простий. Натерти картоплі, віджати її, щоб 
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не було води. Потім віджату картоплю треба зліпити ма-
ленькими шариками, величиною 3-4 мм. Варити до по-
вного готунку. Можна доливати молоком або олією»80; 
«Кмизлі» – терли картоплю, додавали яйця і виробляли 
такі галушки, і кидали на воду, і салом зажарували»81.

З товченої картоплі волиняни й поліщуки робили «Лі-
ниві пироги з картоплею»: «Місили так, як на вареники. 
Всередину клали картоплю і пекли в пєці»82.

Із тертої картоплі на території Західного Полісся та за-
хідної частини Волині смажили на олії млинці («деруни», 
«кмизлі», «беці»): «Деруни» – чистили картоплю, терли, 
солили, сипали трохи муки, виливали на сковороду і ста-
вили в піч. Їли зі сметаною чи з салом»83; «Кмизлі» – терли 
картоплю, додавали яйця і виробляли такі галушки, і ки-
дали на воду, і салом зажарували»84; 

«Ввечері полюбляли «беці». Беці готувалися з тертої 
картоплі, цибулини, яйця і трішки муки. Все це вилива-
лося у спеціальний посуд і готувалося в печі. Після цьо-
го подавали беці зі шкварками та сметаною»85. Усі види  
дерунів та процес їх приготування у наукових джерелах 
описуються так: «Дуже полюбляли в народі деруни, або, 
як їх іще називали, драники, драчанки, терчанки. Сиру 
картоплю терли на тертушці, зливали зайву рідину, дода-
вали ложку або дві борошна чи картопляного крохмалю, 
яйце, терту сиру цибулину, ретельно розмішували і сма-
жили оладки на олії чи смальці. У деруни інколи клали 
начинку. Віддавали перевагу дерунам зі сметаною або ря-
жанкою»86.

Поліщуки та волиняни споживали багато капусти. Її 
тушкували, варили, смажили, квасили на зиму. Такі стра-
ви мали назви: «горщики», «тушена капуста», «голубці», 
«засипана капуста», «печена капуста», «квашена капус-
та»: «Горщики – були горщики, то в тих горщиках випіка-
ли капусту»87; «Тушена капуста й голубці – пєці запалили 
і тушили капусту, голубці варили, м’ясо пекли»88;

«Засипана» капуста – знадобиться: капуста (свіжа чи 
квашена), пшоно, молоко, сало (на шкварки), цибуля. 
Готувати можна зі свіжої капусти і з квашеної. Квашену 
капусту промити, цибулю дрібно нарізати, протушити на 
маслі. Пшоно перебрати, залити окропом, щоб пшоняна 
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каша не гірчила. Потім воду злити, пшоно залити моло-
ком і варити. Напівготову пшоняну кашу додати до ка-
пусти. Солити. Накрити кришкою і залишити на 15 хви-
лин. Тушковану цибулю викласти на пшоно з капустою. 
Приготувати шкварки, з ними й подавати капусту або 
із зеленню. Подавати гарячою. Під час посту варили без 
молока і сметани, а поливали зверху підсмаженою на олії 
цибулею»89; «Печена капуста» – клали капусту в піч, коли 
вона вже спекласа, то виймали з печи, чистили, різали, 
поливали олією чи розтопленим жиром, солили, посипа-
ли порізаною цибулькою»90; «Тушона капуста» – нарізали 
капусту, пропарували єє, сипали крупу, кидали жир, со-
лили, ставили в чивуні в піч, вона там тушилася»91; «Ква-
шена капуста» – я зустрів бабу Клаву. Вона їхала з дачи і 
везла на возику велику сумку. У сумці був врожай капус-
ти. Вона мені розповіла, що квасить її щороку на зиму, бо 
це дуже корисно і вітамінно. Тому вона вирішила поділи-
тися своїм рецептом.

Беремо два кілограми свіжої капусти і тоненько шин-
куємо її ножем. Натираємо велику соковиту морквину на 
тертці. Все це змішуємо і складаємо у дерев’яну бочечку, 
кулачками втрамбовуємо. Тоді в літрі води розчиняємо 
дві столові ложки з горбиком солі. Добре вимішуємо і цим 
розчином заливаємо нашу капусту. Бочечку не закриває-
мо, а ставимо у тепле місце для бродіння на два-три дні.

Щодня беремо дерев’яну палицю і протикаємо нашу 
капусту для того, щоб вийшла гореч. Коли з’явиться 
зверху капусти пінка, щільно закриваємо кришкою і хо-
ваємо нашу готову капусту у погреб або холодильник»92; 
«Капуста» – «Різали картоплю, кидали м’ясо, якщо було, 
гриби заливали водою. Як було чим запарювати, то запа-
рювали, а якщо ні – то їли пісні»93.

Морква на Волині й Поліссі також була і є одним із 
найуживаніших овочів. Її завжди висіювали у великій 
кількості, збирали урожаї і готували із неї найрізноманіт-
ніші страви. Тексти народних рецептів ще раз перекону-
ють нас у цьому: «Морква з молоком» – моркву чистили 
та кришили кусочками, кидали в чивун, наливали водою 
і ставили в піч. В печі вода кипить, і тоді лили молоко, 
трохи ще воно поварица да і готове»94; «Морква з бобом» 
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– біб замочували водою на часов 2-3. Моркву чистили, 
кришили кусочками, кидали в чавун, біб тож до моркви 
висипали, заливали водою, ставили в піч і варили, поки 
не зварила»95.

Як бачимо, із моркви готували найвигадуваніші та 
найдивовижніші рецепти. Морква з молоком була колись 
досить популярною стравою населення Західного Полісся 
та західної частини Волині: Молочне з морквою: «Морк-
ву нарізати кубиками і варити в молоці до готовності»96. 
Морква була основою й інших овочевих страв: «Волок» 
– молоде зілля лободи, бурячиння (молоде), морква, ци-
буля, спеції за смаком. Добре промиваємо бурячиння та 
зілля лободи. Ріжемо на маленькі кусочки. Розігріваємо 
пательню та висипаємо все туди. Для смаку додаєм натер-
ту моркву і цибулю. Додаємо спеції за смаком: сіль, пе-
рець. Смажимо до готовності. Також волок добре смакує 
із вареним яйцем»97.

Крім моркви та буряків, волиняни та поліщуки вико-
ристовували у приготуванні страв горох, біб, квасолю, 
брукву та інші овочі: «Бруква з бобом – беремо глиняний 
горщик, заливаємо воду і кидаємо порізану на кусочки 
брукву. Потім додаємо біб, через декілька хвилин кида-
ємо м’ясо (можна птиці або свині на вибір), також сіль і 
перець до смаку і все це залишаємо на півтори години у 
печі»98. Щоденні страви поліщуків та волинян урізнома-
нітнювали страви з квасолі та бобу.

Часник і цибуля були найкращими приправами для ба-
гатьох страв населення Західного Полісся та західної час-
тини Волині: «Салат з часнику – брали стрілки з часнику, 
вбирали шкурочку, різали подовгуватими смужками до-
вжиною 2-3 см., варили до готовності. Після цього нати-
рали почищену моркву, піджарювали на олії, добавляючи 
стручки з часника. Солили до смаку і подавал холодними, 
як салат, найчастіше до картоплі і макаронів»99.

Серед населення Західного Полісся та західної частини 
Волині були поширеними декілька видів овочевих бор-
щів: «червоний», «зелений», «з бурякових пагонів», «ка-
пустянийй борщ». Анатолій Пономарьов називає україн-
ський борщ «маркірованим елементом в українській ет-
нічній культурі»100. Етнограф говорить про те, що «Май-
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же повсюдно в Україні побутувало в основному три типи 
борщів: червоний, зелений і холодний, кожний із яких 
поділявся ще на різновиди. Основним компонентом бор-
щів будь-яких типів і варіантів була капуста та буряк, а 
починаючи з 18 ст. – картопля. Борщ обов’язково заправ-
ляли буряковим квасом, сироваткою або сметаною: квас 
розбавляли водою, кришили буряк, картоплю, капусту, 
моркву, квасолю, додаючи товченого сала з цибулею або 
олії, трохи м’яса, а під час посту – сушену рибу. Навесні 
віддавали перевагу зеленому та холодному борщам, ви-
готовленим із щавлю, кропиви, лободи, кропу, петрушки, 
заправлених сметаною, яйцями, цибулею тощо»101. До-
слідники стверджують, що «в Україні існувало три види 
борщу. Перший, червоний, готували з капустою, буряком, 
морквою, петрушкою, згодом – із картоплею. У святкові 
чи недільні дні борщ варили на м’ясній юшці, а в будень 
– затовкували або засмажували салом із часником та ци-
булею. Для борщу заквашували червоний городній буряк 
і використовували як його, так і квас. Гостроти борщу 
надавав червоний стручковий перець»102. Ось як вигля-
дає опис типового червоного борщу в народному рецепті: 
«Борщ «Червоний» – відварити м’ясо протягом 1,5 год. 
Нарізати м’ясо кубиками, додати в каструлю цибулю, по-
дрібнити, моркву натерти на тертці, буряк помити, від-
варити 30 хв., почистити від шкіри та нарізати соломкою, 
обсмажити. Нарізати картоплю, довести до кипіння і по-
солити, додати буряк і варити ще 10 хв. Потім цибулю і 
моркву почистити, видушити туди частину»103. Другий 
борщ – зелений, або весняний, «варили з молодим щав-
лем, кропивою, лободою, листям городнього буряка, за-
смачуючи юшку круто звареним яйцем і сметаною»104. 
Зелений борщ у фольклорних записах трактується так 
само: «Борщ «Зелений» – свинину варять до готовності, 
нарізують порціями, а бульйон проціджують. Буряки на-
різають соломкою, солять, добре тушкують до готовності, 
додаючи бульйон. У підставлений киплячий бульйон ки-
дають картоплю і варять 10-15 хв. Потім кидають щавель 
та підсмажену цибулю і варять до готовності. Іноді кида-
ють варене яйце»105. 

Третій борщ «холодний» – готували тільки влітку. Мо-
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лодий городній буряк варили, нарізали соломкою, додава-
ли зелень петрушки, кропу, цибулі, часнику. Це був сирий 
борщ, оскільки варили лише буряк»106. У фольклорних за-
писах цей борщ виглядає так: «Український борщ, у піс-
лявоєнний період, готували з гички (бурякових молодих 
пагонів) – весною та звичайного буряка в інші пори року. 
Також до нього входила картопля, рідше капуста, ще рід-
ше – м’ясо птиці і звичайна річкова вода. Готували борщ 
у великих залізних мисках в мурованій печі. Розпалювали 
соломою, часто краденою у панів, так як у бідних селян 
паїв не було»107. 

Але у кулінарній традиції населення Західного Поліс-
ся та західної частини Волині існує ще один вид борщу 
– «капусняк»: «Борщ «Капустяний» – літом: свіжа капус-
та, морква, буряк, картопля, гриби, по-можливості дода-
вали рибу або м’ясо. Зимою: квашена капуста і все, що 
було»108.

Українські борщі із розмаїттям регіональних рецептів,  
стверджують етнографи, стали елементами «інтернаціо-
нальної культури, визнані і білорусами, і росіянами, і ін-
шими народами»109.

Додавали часник у м’ясні супи. На Волині й Поліссі 
поширений суп «Соломаха» з часником: «Потрібно в гар-
ну жменю гречаної муки влити трохи і ложкою замісити 
рідке тісто. Додати в нього дрібку солі, дрібно порізаний 
кріп і петрушку. Перемішати і вилити в киплячу воду. 
При цьому воду потрібно помішувати ложкою. Коли тіс-
то звариться (а це дві-три хвилини), в «Соломаху» потріб-
но додати трохи шкварок з м’ясом та часник. Цей густий 
супчик має давню історію, адже колись він був основною 
стравою козаків під час походів»110. І справді, «соломаха» 
була однією з найпоширеніших страв у козацьких похо-
дах. Лослідники української етнографії стверджують, що 
страва ця готувалася так: «З гречаного борошна розбов-
тували рідке тісто, вливали у підсолений окріп і заварю-
вали, розмішуючи. Коли соломаха була готова, додавали 
олію, а у м’ясоїд – смалець, затирали часником»111.

Багато видів супів готували перед великими свя-
тами, коли кололи кабана. Це були м’ясні супи, при-
правлені цибулею, часником, домашньою локшиною:                                      
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«Кендюшник і пшоняник – у моєму чудовому селі і зараз 
готують страви, назви яких, швидше за все, зовсім невідо-
мі для молоді. Наприклад, «Кендюшник» і «Пшоняник», 
які наші предки готували щоразу, коли кололи кабана. 
Ці ситні і смачні страви для мене готує моя бабуся Надія 
Степанюк із села Голоби.

Я пам’ятаю, моя бабуся готувала цей ситний і дуже 
смачний суп, поласувати яким до нас приходили всі су-
сіди. А коли вони кололи кабана і варили кендюшник, то 
ми йшли до них. Назва супу походить від назви шлунка 
свині, який називали черево. Вона ж, відваривши, очис-
тивши від слизу шлунок, дрібно його ріже і кидає в ка-
струлю, де вже майже готова порізана картопля. Поки 
суп вариться, замішується домашня локшина на яєчних 
жовтках і, підсушивши на печі, кидається в воду. Після 
кладу порізаний кріп, петрушку, терту моркву, спеції. Не-
хай хвилину покипить, пару хвилин постоїть, а потім – по 
тарілках. «Моїх рідних від цієї смакоти і за вуха не від-
тягнути»112.

Велику роль у харчуванні населення Західного Полісся 
та західної частини Волині відігравали каші. Каші, ствер-
джують етнографи, «варили з пшона, гречки, ячменю, 
пшениці, вівса, кукурудзи, пізніше – рису. Товчені зерна 
відокремлювали від луски, одержуючи чисту крупу ше-
ретуванням у круподерках або товчених ступах. При цьо-
му крупа могла лишатися цілою або перетворюватися на 
дрібну січку. Ячмінь, пшоно, кукурудзу, пшеницю мили, 
гречку і овес підсмажували до золотого кольору»113. Каші, 
кулеші та інші види круп’яних страв побутували на усій 
території Західного Полісся та західної частини Волині. 
Каші варили круті або рідкі, на молоці. Приправляли олі-
єю чи салом. Готували каші на обід. Варили їх у будень 
і свята: «Запечена каша» – заливали кашу молоком, вби-
вали яйця, кидали масло і ставили у піч у горщику, де 
вона й запікалась»114; «Крупник» – пшоняна каша з моло-
ком, але дуже рідка»115. Каші, як стверджують дослідни-
ки «були круті й рідкі. Перед тим, як саджати у піч, кашу 
солили. Каша пріла у печі досить довго. Це були повсяк-
денна обідня страва, друга після борщу. Готували кашу і 
на сніданок, і на вечерю. Круту кашу засмачували смаль-
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цем, олією, маслом, молоком, заливали кисляком. Пшо-
няну або кукурудзяну кашу, запечену з молоком, цукром 
та яйцями, готували на родинні урочистості. Рідку кашу 
(розмазню) готували для дітей, хворих або навесні, коли 
закінчувалися записи продуктів, на молоці, сироватці, 
маслянці»116.

Особливе місце серед різновидів поліських та волин-
ських каш займали куліші.

Куліш – традиційна страва козаків. Його козаки щодня 
варили під час військових походів. Після ліквідації Запо-
різького козацтва козаки розселилися по усій території 
України, Росії. Рецепти козацької кухні передавалися з 
покоління в покоління, видозмінювалися, і сьогодні існує 
безліч варіантів приготування кулешу: «Козацький» ку-
ліш – складові: сало – 0, 5 кг., морква – 0, 5 кг., цибуля – 0,5 
кг., вода – 5 літрів, пшоно – 1 кг.. лавровий лист – 3 шт., 
часник – 3 зубчики, перець чорний (мелений) – за смаком, 
сіль – за смаком, петрушка – 1 пучок, кріп – 1 пучок.

Приладдя: казан на 10 літрів, велика дерев’яна ложка, 
ніж, дошка для нарізання. Приготування: почистити та 
нарізати сало, моркву та цибулю (сало, цибулю – куби-
ками, а моркву – кільцями), петрушку та кріп, помити та 
подрібнити. Пшоно промити. Казан ставимо на вогонь. 
Кидаємо нарізане сало у казан та висмажуємо, поки весь 
жир не вийде. Додаємо нарізану моркву, через 10 хвилин 
– цибулю. Накриваємо кришкою та тушкуємо (час від 
часу помішуємо), поки морква не стане м’якою, а цибу-
ля не пустить сік»117; А ось текст рецепту звичайного ку-
лешу: «Улюбленою нашою стравою був куліш. Готували 
його із м’яса свинини, картоплі, моркви і пшона, робили 
затірку з сала і часнику. До кулішу готували пампушки і 
всією сім’єю»118.  

Дуже популярними на Волині й Полімссі були гарбу-
зові каші. Анатолій Пономарьов поділяє їх на такі види: 
«…каші (пшоняна, ячна, кулешна, зубці, путря, дробле-
на), рідкі мучні страви (пшоняний куліш, ячний круп-
ник)»119. У народних текстах-рецептах Волині й Полісся 
ці страви описано так: «Гарбузова каша – начистимо гар-
буза, покришимо його невеликими кусочками, кинем в 
чивун, заллємо водою і поставим в піч варитися. В печі 
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вся та вода википить, тоді мати товче гарбуза, сипне туди 
жменю круп пшоняних, лине молока, воно все те ще тро-
хи поварица да і їли таке»120; «Гарбузова каша з пшоном» 
– беремо їстівну гарбузу (називається «гітара»). Відріза-
ємо з неї шкірку (яка нам не потрібна). Гарбузу ріжемо 
квадратними кусочками і варимо до готовності. Тоді сті-
джуємо воду, мнемо верцюхом, щоб зробилась однорідна 
маса. Потім заливаємо молоком, сиплемо пшоно і вари-
мо до готовності пшона. Солодимо і виходить гарбузова 
каша»121. Принцип приготування всіх гарбузових каш 
однаковий, рецепти подібні: «Почистити гарбузу, діста-
ти насіння і порізати невеликими кусочками й варити у 
воді до готовності. Яйце з мукою розтерти доти, поки не 
утворюватимуться кульки розміром з горошину. Варену 
гарбузу потовкти з молоком і добавити затірку. Варити до 
готовності»122.

Овочева густа каша «Хамула» готувалася часто. Її ва-
рили улітку зі свіжих фруктів, а також вишень, черешень, 
агрусу, слив: «У каструлю насипаємо свіжих вишень, че-
решень, щепляка з агрустом, малину. Заливаємо водою і 
кип’ятимо. Беремо муку, заливаємо водою, розмішуючи, 
щоб вийшло, як рідка сметана. Потім, помішуючи ком-
пот, ложкою вливаємо суміш муки з водою і кип’ятимо, 
солодимо до смаку. Краще пити холодною»123. 

На території західного Полісся та західної частини 
Волині знайдено багато текстів класичних українських 
рецептів густої підливки – до вареників, налисників, га-
лушок та інших страв. Назва цієї підливки походить від 
слова «вмочати», бо саме так і роблять – вмочають в соус 
ту чи іншу страву – «маченка». На Волині й Поліссі ця під-
ливка має саме таку назву. Ця страва може бути солодкою 
і солоною. Усе залежить від того, яку страву будуть «вмо-
чати». Ось тексти найпопулярніших рецептів маченки: 
««Колись моя мама готувала український рецепт густої 
смачної  підливки – до вареників, налисників, галушок. 
Назва підливки походить від слова «вмочати», бо саме так 
і роблять – вмочають у соус ту чи іншу страву.

Може бути як солона, так і солодка «маченка» – у за-
лежності від того, що в неї будуть вмочати. У нашій сім’ї 
завжди робили це так: рубали ріпчасту цибулю на дріб-
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ненькі кубики, солили і клали на розігріту пательню з олі-
єю, щоб гарно засмажилася. Поки смажиться, розводили 
у кухлі молока столову ложку з горбиком борошна. Гарно 
вимішували в однорідну масу. Можна додати улюблені 
спеції. Коли цибуля набуде золотистого кольору, вилива-
ли на пательню, завжди помішуючи розведену молочно-
борошняну кашу. Помішували, щоб борошно не збилося 
в глюдзики.

При можливостях сучасної кухні навіть згрудковану 
«маченку» можна врятувати, гарно збивши вже готову 
міксером, що  можна занурювати в гущу страви. Ми мік-
серів не мали і користувалися дерев’яними колотушками. 
То було таке кухонне причандалля, виготовлене з міцної 
палички, що мала багато гілочок. Ті гілочки обрізали, за-
лишаючи у кінці палички невеличкі обрубки. Отим йор-
жиком і розколочувалася на пательні під час приготуван-
ня «маченка». Ми були такими вправними газдинями, що 
тими колотушками збивали «маченку» в однорідну масу 
не гірше, а то й ліпше, ніж тепер то можна зробити за до-
помогою сучасної кухонної техніки.  Під час посту до ва-
реників з картоплею чи капустою «маченка» заколочува-
лася не на молоці, а на воді.  

«Маченку» можна готувати і м’ясну, і грибну. Для цьо-
го перед тим, як її заколочувати, можна підсмажити на 
пательні невеличкі шматочки м’яса з цибулькою або ж 
грибів з цибулькою.

До сирників, солодких налисників, вареників з ви-
шнями чи солодким сиром можна приготувати солодку 
«маченку». Розтопивши в посудині, що не пригорає, шма-
точок вершкового масла, залийте, помішуючи, суміш з 
кухля молока, двох ложок цукру та двох ложок без гірки 
борошна. Покращить смак такої «маченки» пачечка ва-
нільного цукру. Можна додати ще какао, тоді отримаєте 
шоколадну «маченку». Головне, щоб вона була трохи рід-
шою за заварний крем, тоді нею можна поливати страву 
або ж вмочати»124. А от приклад тексту-рецепту солодкої 
«маченки» до сирників: «Я ж, коли виросла і вийшла заміж, 
то твій дідусь любив мій особливий рецепт до сирників. 
Підсмаживши сирники до золотистої скоринки, складає-
мо їх у невеликий казанок або ж глибоку пательню. Коли 
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вде всі сирники досмажені і складені, щедро посипаємо їх 
зверху цукром, кришимо та розкладаємо по всій поверхні 
сирників грам сто вершкового масла, ще й виливаємо з 
півсклянки молока. Потім ставимо казанок на мінімаль-
ний вогонь і закриваємо кришкою. Таким чином, ми ніби 
двох зайців убиваємо: по-перше, якщо якийсь з сирників 
при підсмажуванні добре пропікся всередині, то в тако-
му солодкому товаристві всі вони вже точно дійдуть до 
потрібного стану, а, по-друге, масло розтопиться, цукор 
розтане, усе це розчиниться у молоці, і апетитні сирнич-
ки опиняться в обіймах смачної підливки-«маченки». 
Можна вже до них більше нічого не додавати: ні сметани, 
ні повидла чи ще чогось»125.

Яйця на Волині й Поліссі у будень вживали рідко. Яйця, 
як бачимо із текстів рецептів, додавали, в основному, до 
тіста. З них робили печиво, каші, локшини. Але діти, гу-
ляючи улітку на подвір’ї у селі, забирали їх із курників і 
вживали сирими: «Яйця були делікатесними продуктами. 
Діти лазили по курниках і нерідко заглядали в чужі кур-
ники і просто їх випивали. Це була ще та смакота»126.

Подібна ситуація була і з вишнями із хлібом: «Вишні з 
хлібом – що любили їсти сімдесят два роки назад? У піс-
лявоєнні часи люди були бідними, не могли собі дозволи-
ти все, що можна тепер. Колись діти любили їсти вишні з 
хлібом. Брали скибку хліба, лізли на дерево і сиділи там, 
поки не наїдяться»127. 

Суто рибних страв, як стверджують дослідники, було 
мало. «Свіжу рибу смажили, їли гарячою й холодною, до-
давали до пісного борщу»128: «Риба на маслі» – почистити 
рибу, вимити, порізати і скласти в ринку. Залити водою, 
додати сіль, 8-10 горошин чорного перцю, 1-2 лаврових 
листки, морквинку, грубо нарізаную поставити на вогонь 
і варити, поки не зм’якне. Готову рибу вийняти, присипа-
ти тертою булкою і полити топленим маслом»129.

Отже, найдавніші традиційні  страви населення Захід-
ного Полісся та західної частини Волині в народних опо-
віданнях та кулінарних рецептах – це знахідки давньої 
культури та побуту не лише для етнографів, а й для на-
уковців інших галузей – істориків, фольклористів, куль-
турологів, лінгвістів та ін.



395

Примітки

1 Записала Комзюк Олександра від Надії Григорівни Сав-
чук у селі Дольськ Любешівського району Волнської області.

2 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

3 Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малорос-
сиян. – К., 1991. – 117 с.

4 Чубинский П.П. Труды этнографическо-статистической 
экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследова-
ния, собранные д.чл. П.П. Чубинским. – Т. 7. – СПб., 1877.

5 Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. 
– К.: Мистецтво, 1995. – 335 с. 

6 Артюх Л. З історії народної кухні. Сало. Каша // Неопали-
ма купина. – 1995. – № 5-6. – С. 32-33.

7 Полесье. Материальная культура / В.К. Бондарчук, И.Н. 
Браим, Н.И. Бураковская. – К., 1988. – 153 с.

8 Скуратівський В.Т. Русалії. – К.: Довіра, 1996. – С. 518 
– 570.

9 Воропай О. Звичай нашого народу. Етнографічний нарис. 
– Т. 1-2. – К., 1991. – С. 72-87.

10 Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний 
довідник / А.П. Пономарів, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна та ін. К.: 
Либідь, 1993. – С. 80-108.

11 Древляни. Зб. статей і матеріалів з історії та культури 
Поліського краю. – Вип. 1. – Львів: Інститут народознавства 
НАН України, 1996. – 423 с; Київське Полісся: Етнографічне 
дослідження. – К.: Наукова думка, 1989. – 268 с;. Полесье. Ма-
териальная культура / В.К. Бондарчук, И.Н. Браим, Н.И. Бу-
раковская. – К., 1988. – 153 с; Костриця М.Ю., Костриця Н.С. 
Природа і матеріальна культура Житомирщини. – Житомир, 
1990.

12Ґонтар Т. А. Традиционная и праздничная пища украин-
цев Полесья в XIX-XX вв. // Советская этнография. – 1986. – 
№5. – С. 10-13; Качалка Н. З кашею будьте здорові // Берегиня. 
– 1993 – 1994. – № 2-3. – С. 7-9; Качалка Н. І хліб духмяний на 
столі // Берегиня – 1992 – № 1. – С. 3-5; Печерна Г. Символі-
ка обрядового хліба // Народознавство.– 1994. – № 13. – С. 2: 
Українська стародавня кухня / Упоряд. Шпаковська Т. Л. – К., 
1993. – С. 72-94; Ґонтар Т. О. Народне харчування українців 
Карпат. – К., 1979. – 127 с.



396

13 Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: 
Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – К.: Либідь, 1996. – С.239.

14 Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – с.170.

15 Рідна моя Україна / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

16 Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: 
Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – К.: Либідь, 1996. – С.239.

17 Записала Мосійчук Богдана від Деревянчук Софії Ника-
норівни, 1958 р.н. у смт. Голоби Ковельського району Волин-
ської області.

18 Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – с.170.

19 Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – с.170.

20 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

21 Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – с.170.

22 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

23 Записала Мосійчук Богдана від Деревянчук Софії Ника-
норівни, 1958 р.н. у смт. Голоби  Ковельського району Волин-
ської області.

24 Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – с.170.

25 Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – с.170.

26Записала Комзюк Олександра від Надії Григорівни Сав-
чук  у селі Дольськ Любешівського району Волнської області.

27 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у с. Рудка Володимирецького р-ну Рівненської облаті.

28 Рідна моя Україна / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

29 Записала Аріна Міщук від Пуць Тетяни Логінівни, 1956 
р.н. у селі Лахвачі Любешівського району Волинської області.

30 Записала Антонюк Анна від Антонюк Ганни Степанівни, 
1936 р.н. 82 роки, у селі Прохід Ратнівського району Волин-
ської області.ю

31 Записала Мефанік Анастасія від Мефанік Анастасії, 1953 
р.н. у с.м.т. Маневичі Маневицького району Волинської об-
ласті.



397

32 Записала Козловська Ілона від Тарах Галини, 1957 р.н. у 
селі Мосир Любомельського району Волинської області.

33Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – с.170. 

34 Записала Камзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

35 Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – с.171.

36 Записав Бурачук Максим від Антонюк Надії Василівни, 
1933 р.н. у селі Рудка Рожищенського району Волинської об-
ласті.

37 Записала О. Карась від Раїси Карась, 1945 р.н. у селі Роки-
ні Луцького району Волинської області.

38 Рідна моя Україна / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

39 Рідна моя Україна / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

40 Записала Бродович Наталія від Ганни Шемшей, 1947 р.н. 
у селі Несвіч Луцького району Волинської області.

41 Рідна моя Україна / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

42 Рідна моя Україна  / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

43 Записав Сироватка Павло від Соколюк Ольги Олексан-
дрівни, 1934 р.н. у селі Мирне Горохівського району Волин-
ської області.

44 Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – с.171.

45 Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – с.171.

46 Записав Луцюк Максим від Марчук Лідії Артемівни, 1945 
р.н. у селі Мар’янівка  Горохівського району Волинської об-
ласті. Записав Луцюк Максим від Марчук Лідії Артемівни, 
1945 р.н. у селі Мар’янівка  Горохівського району Волинської 
області.

47 Рідна моя Україна / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

48 Записав М. Запорожець від Сивиренко Галини Михай-
лівни, 1941 р.н. у м. Луцьк. 

49 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.



398

50 Записала Камзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

51 Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – с.172.

52 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

53 Рідна моя Україна  / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

54 Записала Дзенік Лілія Василівна від Дзенік Устини Гри-
горівни та Романюк Ганни Павлівни у селі Черче Камінь-Ка-
ширського району Волинської області.

55 Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – с.171.

56 Записав Оласюк Андрій від Хомича Петра у селі Рудка 
Любешівського району Волинської області.

57 Записано від Лобач Лідії Федорівни у селі Подоляни Го-
щанського району Рівненської області.

58 Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: 
Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – К.: Либідь, 1996. – С.239.

59 Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: 
Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – К.: Либідь, 1996. – С.239.

60 Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: 
Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – К.: Либідь, 1996. – С.239.

61 Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: 
Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – К.: Либідь, 1996. – С.239.

62 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 1932 
р.н. у с. Гірки Любешівського району Волинської області.

63 Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – с.172.

64 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

65 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

66 Записала Надія Никитюк від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

67 Записала Камзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.



399

68 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

69 Записала Камзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

70 Записала Фарафонова Ірина від Мельничук Марії, 1944 
р.н. у селі Милків Млинівського району Волинської області.

71 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

72 Записала Жадан Дарина від Потомашевої Анастасії Ва-
силівни, 1937 р.н. у селі Верба Володимир-Волинського райо-
ну».

73 Записала Надія Никитюк від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

74 Записала Камзюк Олександра від Савчук Надії Григорівни, 
1939 р.н. у с. Дольськ Любешівського р-ну Волинської області.

75 Записала Надія Никитюк від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

76 Записала Бродович Наталія від Ганни Шемшей, 1947 р.н. 
у селі Несвіч Луцького району Волинської області.

77 Записав Карась Олег  від Карась Олени Порфирівни, 1938 
р.н. у м. Луцьк.

78 Записав Оласюк Андрій від Хомича Петра у селі Рудка 
Любешівського району Волинської області.

79 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

80 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

81 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

82 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

83 Записав Сироватка Павло від Соколюк Ольги Олексан-
дрівни, 1934 р.н. у селі Мирне Горохівського району Волин-
ської області.

84 Рідна моя Україна / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.



400

85 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

86 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

87 Записала Яковлєва Діана від Жогової Ганни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

88 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

89 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

90 Записав Гітуляр Володимир від Самошук Клавдії Мико-
лаївни у м. Луцьк.

91 Записала Камзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

92 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

93 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

94 Записала Надія Никитюк від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

95 Записав Карась Олег  від Карась Олени Порфирівни, 1938 
р.н. у м. Луцьк.

96 Записала Кононович Карина від Остимчук Онисії Яків-
ни, 1932 р.н. у селі Судче Любешівського району Волинської 
області .

97 Записала Бродович Наталія від Ганни Шемшей, 1947 р.н. 
у селі Несвіч Луцького району Волинської області.

98 Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: 
Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – К.: Либідь, 1996. – С.239.

99 Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: 
Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – К.: Либідь, 1996. – С.239.

100 Рідна моя Україна / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

101 Записала Іванюк Іванна від Сичак Лариси Михайлівни, 
1950 р.н.  у с.м.т. Локачі  Локачинського району Волинської 
області.



401

102 Рідна моя Україна / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

103 Записала Мосійчук Богдана від Деревянчук Софії Ника-
норівни, 1958 р.н. у смт. Голоби  Ковельського району Волин-
ської області.

104 Рідна моя Україна / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

105 Записала Жадан Дарина від Дячук Клавдії Петрівни, 
1933 р.н. у селі Сатиїв Дубенського р-ну Рівненської області.

106 Записала Комзюк Олександра від Надії Григорівни Сав-
чук у селі Дольськ Любешівського району Волнської області.

107 Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: 
Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – К.: Либідь, 1996. – С.239.

108 Записав Олег Войтюк від Сіжук Тетяни Андріївни, 1945 
р.н. у селі Качин Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

109 Рідна моя Україна / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

110Записав Чубар Володимир від Надії Степанюк у селі  Го-
лоби Ковельського району Волинської області, 1968 р. н.

111 Рідна моя Україна  / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

112 Записала Комзюк Олександра від Надії Григорівни Сав-
чук у селі Дольськ Любешівського району Волинської області.

113 Записала Камзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

114 Рідна моя Україна / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

115 За писав Павлюк Сергій від Павлюка Миколи Никоно-
вича, 1949 р.н. у селі Стадники Острозького району Рівнен-
ської області.

116 Записав Сироватка Павло від Соколюк Ольги Олексан-
дрівни, 1934 р.н. у селі Мирне Горохівського району Волин-
ської області.

117 Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: 
Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – К.: Либідь, 1996. – С.240.

118 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

119 Записала Бродович Наталія від Ганни Шемшей, 1947 р.н. 
у селі Несвіч Луцького району Волинської області.



402

120 Записала Надія Никитюк від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

121 Записала Бродович Наталія від Ганни Шемшей, 1947 р.н. 
у селі Несвіч Луцького району Волинської області.

122 Записано від Кривенюк Ольги Матвіївни, 1945 р.н. у селі 
Глухи Старовижівського району Волинської області.

123 Записано від Кривенюк Ольги Матвіївни, 1945 р.н. у селі 
Глухи Старовижівського району Волинської області.

124 Записав Луцюк Максим від Марчук Лідії Артемівни, 
1945 р.н. у селі Мар’янівка Горохівського району Волинської 
області.

125 Записав Луцюк Максим від Марчук Лідії Артемівни, 
1945 р.н. у селі Мар’янівка  Горохівського району Волинської 
області.

126 Рідна моя Україна / уклад. І.І. Сметана. – Х.: Віват, 2019. 
– С. 113.

127 Записала Мефанік Анастасія від Мефанік Анастасії, 
1953 р.н. у смт. Маневичі Маневицького району Волинської 
області.



403



404



405



406

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ

«Затірка»
«Затірка – одна з найдавніших українських страв. Ко-

лись ця страва була поширена на території проживання 
усіх слов’ян. Рецепт дуже простий: готується добряче під-
солене пшеничне тісто, котре потім розтирається у макі-
трі з пшеничним борошном. Розтирати тісто потрібно, 
доки воно не перетвориться на мілкі розсипчасті куль-
ки розміром з горошину. Ці кульки відварюються у воді, 
молоці або бульйоні. Страва готується, поки кульки не 
спливуть на поверхню. Заправляють готову затірку мас-
лом, олією чи шкварками. Колись її вживали до столу що-
дня, бо вона смачна та проста в приготуванні»1.

«Затірка»
«Варили «затірку»: тісто кидали на зупу чи на молоко, 

таке сіпане тісто варили»2.

Суп «Соломаха»
«Потрібно в гарну жменю гречаної муки влити трохи  

і ложкою замісити рідке тісто. Додати в нього дрібку солі, 
дрібно порізаний кріп і петрушку. Перемішати і вилити 
в киплячу воду. При цьому воду потрібно помішувати 
ложкою. Коли тісто звариться (а це дві-три хвилини), в 
«Соломаху» потрібно додати трохи шкварок з м’ясом та 
часник. Цей густий супчик має давню історію, адже ко-
лись він був основною стравою козаків під час походів»3.

  
«Макар»

«Беремо яйце, муку, сіль і воду та замішуємо тісто. Роз-
качуємо дуже тонко. Тоді беруть подушку, на неї стелять 
рушник і зверху кладуть обережно тісто, щоб підсихало. 
Коли тісто підсохне, його кладуть назад на стіл, ріжуть 
тонкими полосками та кидають варити в підсолену кипля-
чу воду й варять до готовності. Поки макарони варяться, 
робимо зажарку: масло або сало з морквою та цибулею. 
Зварені макарони відціджуємо та викладаємо разом із за-
жаркою на змащену бляху (смальцем або маслом). Пере-
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мішуємо усе та вбиваємо туди декілька яєць і знову усе 
перемішуємо. Ставимо у піч і печемо до готовності»4.

«Дід»
«Найдавніша традиційна страва в нашій родині мала 

назву «Дід». Картоплі у кожного було вдосталь, її варили 
завжди і скрізь. Для приготування цієї страви було по-
трібно натерти картоплю на тертку, стерти одну цибули-
ну, усе перемішати, додати спеції (сіль, часник, перець), 
викласти у чугун, окремо пересмажити сало і вилити у 
суміш, витопити піч, вигребти жар і поставити чугун пек-
тись. Через півгодини можна вживати страву. Цю страву 
передавали із покоління у покоління дітям і внукам»5.

Борщ «Червоний»
«Відварити м’ясо протягом 1, 5 год. Нарізати м’ясо ку-

биками, додати в каструлю цибулю, подрібнити, моркву 
натерти на тертці, буряк помити, відварити 30 хв., почис-
тити від шкіри та нарізати соломкою, обсмажити. Наріза-
ти картоплю, довести до кипіння і посолити, додати бу-
ряк і варити ще 10 хв. Потім цибулю і моркву почистити, 
видушити туди частину»6.

Картопляні галушки
«Картоплю відварити у «мундирах», охолодити, потер-

ти на морквяній тертці або змолоти. До картоплі додаємо 
збиті яйця, борошно, сіль та перець. Вимішуємо.

Тепер формуємо галушку. Галушки опускаємо в кипля-
чу підсолену воду і варимо 3-4 хвилини. Готові галушки 
поливаємо маслом, приправляємо підсмаженою на олії 
цибулею, шкварками, полити сметаною»7.

Борщ
«Літом: свіжа капуста, морква, буряк, картопля, гриби, 

по-можливості додавали рибу або м’ясо. 
Зимою: квашена капуста і все, що було»8.

Запечена каша
«Заливали кашу молоком, вбивали яйця, кидали масло 

і ставили у піч у горщику, де вона й запікалась»9.
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Запечене стегенце
«Запікали свиняче стегенце на дуже великі свята, коли 

було що запікати. Додавали часник, перець, сіль і запіка-
ли у печі»10.

Пироги
«Житня мука, вода. Начинка: сушена чорниця – зи-

мою, а літом – фрукти: яблука, груші, суниці, малина»11.

Пиріг з яблуками
«50 г. масла перемішати з півкілограмами просіяної 

муки, додати 2 жовтки, 2 столові ложки цукру та пів-
склянки сметани. Не забути кинути півложечки соди. 
Тісто замісити і розділити на дві частини. Розкачати з них 
коржі. Один з коржів покласти на змащений жиром лист 
на бляшку, поколоти виделкою, посипати сухарями, по-
класти нарізані яблука, посипати їх цукром з корицею і 
знову сухарями, накрити другим коржем»12. 

Перепічки
«Тісто замішували так, як на хліб, але робили такі ма-

ленькі пиріжки, що жарились у печі. Їли їх зі шкварками 
або зі сметаною»13.

Круглий хліб, паляниці та «бабки»
«Спочатку сіяли муку, потім мололи в млині, а потім 

сіяли муку в нецьки (сито, решето). Розчиняли на сиро-
ватці, давали дріжджі, коли воно підрухалося, то місили. 
Воно нарухалося, ми виробляли хліб. Випікали в п’єці 
(печі). Коли вигорало, ми коцюбою (згорталка) вигорта-
ли той жар. На бляхи, то пекли бабки, а на черені – то бра-
ли на лопатку і пекли круглий хліб. Якщо осталося тісто, 
то ше паланиці пекли»14.

Пироги
«Також пекли пироги з кашою пшоняною, з сиром чи 

капустою».

Горщики
«Були горщики, то в тих горщиках випікали капусту»15.
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Тушена капуста й голубці
«В пєці запалили і тушили капусту, голубці варили, 

м’ясо пекли»16.

«Ліниві пироги» з картоплею
«Місили так, як на вареники. Всередину клали карто-

плю і пекли в пєці»17.

Кукурудзяний хліб
«Кукурудзу товкли в жорнах, потім мололи, робили 

муку і пекли хліб. Це було за часів Хрущова»18.

«Мамалига»
«Варили з кукурудзяної муки. Сипали на молоко і по-

лучалася така каша»19.

«Кмизлі»
«Терли картоплю, додавали яйця, виробляли такі га-

лушки і кидали на воду, і салом зажарували»20.

«Козацький» куліш
«Складові: Сало – 0, 5 кг., морква – 0, 5 кг., цибуля – 0,5 

кг., вода – 5 літрів, пшоно – 1 кг.. лавровий лист – 3 шт., 
часник – 3 зубчики, перець чорний (мелений) – за смаком, 
сіль – за смаком, петрушка – 1 пучок, кріп – 1 пучок.

Приладдя: Казан на 10 літрів, велика дерев’яна ложка, 
ніж, дошка для нарізання.

Приготування:
Почистити та нарізати сало, моркву та цибулю (сало, 

цибулю – кубиками, а моркву – кільцями), петрушку та 
кріп, помити та подрібнити. Пшоно промити.

Казан ставимо на вогонь. Кидаємо нарізане сало у 
казан та висмажуємо, поки весь жир не вийде. Додаємо 
нарізану моркву, через 10 хвилин – цибулю. Накриваємо 
кришкою та тушкуємо (час від часу помішуємо), поки 
морква не стане м’якою, а цибуля не пустить сік»21.

«Маченка»
«Колись моя мама готувала український рецепт густої 

смачної  підливки – до вареників, налисників, галушок. 
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Назва підливки походить від слова «вмочати», бо саме так 
і роблять – вмочають у соус ту чи іншу страву.

Може бути як солона, так і солодка «маченка» - у залеж-
ності від того, що в неї будуть вмочати. У нашій сім’ї за-
вжди робили це так: рубали ріпчасту цибулю на дрібненькі 
кубики, солили і клали на розігріту пательню з олією, щоб 
гарно засмажилася. Поки смажиться, розводили у кухлі 
молока столову ложку з горбиком борошна. Гарно вимішу-
вали в однорідну масу. Можна додати улюблені спеції. Коли 
цибуля набуде золотистого кольору, виливали на пательню, 
завжди помішуючи розведену молочно-борошняну кашу. 
Помішували, щоб борошно не збилося в глюдзики.

При можливостях сучасної кухні навіть згрудковану 
«маченку» можна врятувати, гарно збивши вже готову 
міксером, що  можна занурювати в гущу страви. Ми мік-
серів не мали і користувалися дерев’яними колотушками. 
То було таке кухонне причандалля, виготовлене з міцної 
палички, що мала багато гілочок. Ті гілочки обрізали, за-
лишаючи у кінці палички невеличкі обрубки. Отим йор-
жиком і розколочувалася на пательні під час приготуван-
ня «маченка». Ми були такими вправними газдинями, що 
тими колотушками збивали «маченку» в однорідну масу 
не гірше, а то й ліпше, ніж тепер то можна зробити за до-
помогою сучасної кухонної техніки. 

Під час посту до вареників з картоплею чи капустою 
«маченка» заколочувалася не на молоці, а на воді.  

«Маченку» можна готувати і м’ясну, і грибну. Для цьо-
го перед тим, як її заколочувати, можна підсмажити на 
пательні невеличкі шматочки м’яса з цибулькою або ж 
грибів з цибулькою.

До сирників, солодких налисників, вареників з ви-
шнями чи солодким сиром можна приготувати солодку 
«маченку». Розтопивши в посудині, що не пригорає, шма-
точок вершкового масла, залийте, помішуючи, суміш з 
кухля молока, двох ложок цукру та двох ложок без гірки 
борошна. Покращить смак такої «маченки» пачечка ва-
нільного цукру. Можна додати ще какао, тоді отримаєте 
шоколадну «маченку». Головне, щоб вона була трохи рід-
шою за заварний крем, тоді нею можна поливати страву 
або ж вмочати»22.
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«Маченка» до сирників
«Я ж, коли виросла і вийшла заміж, то твій дідусь лю-

бив мій особливий рецепт до сирників. Підсмаживши 
сирники до золотистої скоринки, складаємо їх у невели-
кий казанок або ж глибоку пательню. Коли вде всі сирни-
ки досмажені і складені, щедро посипаємо їх зверху цу-
кром, кришимо та розкладаємо по всій поверхні сирників 
грам сто вершкового масла, ще й виливаємо з півсклянки 
молока. Потім ставимо казанок на мінімальний вогонь і 
закриваємо кришкою. Таким чином, ми ніби двох зайців 
убиваємо: по-перше, якщо якийсь з сирників при підсма-
жуванні добре пропікся всередині, то в такому солодкому 
товаристві всі вони вже точно дійдуть до потрібного ста-
ну, а, по-друге, масло розтопиться, цукор розтане, усе це 
розчиниться у молоці, і апетитні сирнички опиняться в 
обіймах смачної підливки-«маченки». Можна вже до них 
більше нічого не додавати: ні сметани, ні повидла чи ще 
чогось»23.

«Засипана» капуста
«Знадобиться: капуста (свіжа чи квашена), пшоно, мо-

локо, сало (на шкварки), цибуля. Готувати можна зі свіжої 
капусти і з квашеної. Квашену капусту промити, цибулю 
дрібно нарізати, протушити на маслі. Пшоно перебрати, 
залити окропом, щоб пшоняна каша не гірчила. Потім 
воду злити, пшоно залити молоком і варити. Напівгото-
ву пшоняну кашу додати до капусти. Солити. Накрити 
кришкою і залишити на 15 хвилин. Тушковану цибулю 
викласти на пшоно з капустою. Приготувати шкварки, з 
ними й подавати капусту або із зеленню. Подавати гаря-
чою. Під час посту варили без молока і сметани, а полива-
ли зверху підсмаженою на олії цибулею»24.

Риба на маслі
«Почистити рибу, вимити, порізати і скласти в ринку. 

Залити водою, додати сіль, 8-10 горошин чорного перцю, 
1-2 лаврових листки, морквинку, грубо нарізаную поста-
вити на вогонь і варити, поки не зм’якне. Готову рибу ви-
йняти, присипати тертою булкою і полити топленим мас-
лом»25.
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Гарбузова каша
«Начистимо гарбуза, покришимо його невеликими 

кусочками, кинем у чивун, заллємо водою і поставим в 
піч варитися. В печі вся та вода википить, тоді мати товче 
гарбуза, сипне туди жменю круп пшоняних, лине молока, 
воно все те ще трохи поварица да і їли таке»26.

Морква з молоком
«Моркву чистили та кришили кусочками, кидали в чи-

вун, наливали водою і ставили в піч. В печі вода кипить, і 
тоді лили молоко, трохи ще воно поварица да і готове»27.

Морква з бобом
«Біб замочували водою на часов 2-3. Моркву чистили, 

кришили кусочками, кидали в чавун, біб тож до моркви 
висипали, заливали водою, ставили в піч і варили, поки 
не зварила»28.

Пироги з сухими грушками
«Сушку з грушок варили, розтовкували єє і солодили 

ше трохи ти грушки і пекли пироги з їми, ти пироги»29.

Картопля з сім’ям льону
«Варили непочистьону картоплю. Сім’є льону жарили, 

товкли, виходило щось похоже на муку і такею мукою по-
сипали ту картоплю»30.

«Печеници»
«Непочистьону картоплю кидали в піч, прямо на жар, 

да спечена вона, да почистим. І їли єє з борщем чи вмочу-
вали в сало»31.

Печена капуста
«Клали капусту в піч, коли вона вже спекласа, то ви-

ймали з печи, чистили, різали, поливали олією чи роз-
топленим жиром, солили, посипали порізаною цибуль-
кою»32. 

Тушона капуста
«Нарізали капусту,  пропарували єє, сипали крупу, ки-
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дали жир, солили, ставили в чивуні в піч, вона там туши-
лася»33.

«Деруни»
«Чистили картоплю, терли, солили, сипали трохи муки, 

виливали на сковороду і ставили в піч. Їли з сметаною чи 
з салом»34.

«Малаї»
«Зварить мати трохи картопель, потовче їх. Ще трохи 

картопель натре. Потім мати змішувала картоплю, соли-
ла, досипала трохи ше муки, липила з того тіста невелики 
галушки і пекла в печі»35.

Галушки з картоплі
«Зварили картоплю, розтовкли, досипали небагато 

муки, зліпили з того галушки, жарили в печі на сковоро-
ді, а потім готові галушки викидали в чивун і поливали 
жиром»36.

Український борщ
«Український борщ, у післявоєнний період, готували з 

гички (бурякових молодих пагонів) – весною та звичайно-
го буряка в інші пори року. Також до нього входила кар-
топля, рідше капуста, ще рідше – м’ясо птиці і звичайна 
річкова вода. Готували борщ у великих залізних мисках в 
мурованій печі. Розпалювали соломою, часто краденою у 
панів, так як у бідних селян паїв не було»37.

Галушки
«Галушки готували із таких інгредієнтів: варена карто-

пля, інколи творог, мука, мелене зерно, вода. Після того, 
як тісто замісили, його ставили на ніч у холодне примі-
щення. Варили їх у звичайній воді у невеличкій мищині. 
Якщо потрібно було готувати на якесь свято, для великої 
кількості людей, то ті самі інгредієнти змішували у боч-
ках чи великих мисках ногами і варили у чанах»38.

Куліш
«Улюбленою нашою стравою був куліш. Готували його 
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із м’яса свинини, картоплі, моркви і пшона, робили затір-
ку з сала і часнику. До кулешу готували пампушки і всією 
сім’єю»39.  

«Беці»
«Ввечері полюбляли беці. Беці готувалися з тертої кар-

топлі, цибулини, яйця і трішки муки. Все це виливалося 
у спеціальний посуд і готувалося в печі. Після цього по-
давали беці зі шкварками та сметаною»40.

Галушки з молоком
«А вранці вся родина на сніданок любила галушки з мо-

локом. Робили галушки, заливали гарячим молоком»41.

Сніданок
«Приготування до сніданку починалося з купівлі за-

пашного з ламкою скоринкою хліба. Це – два невеличкі 
буханці, що «зрослися» між собою. М’якуш мають порис-
тий та легкий. На сніданок їли сільський сир зі сметаною, 
хліб з маслом, посипаний кропом і тримбулькою (перо 
декоративної цібулі), часом – яйце «на-м’яко». Пили каву 
або какао, яке частенько подавали з перетертим яєчним 
жовтком і збитою піною з білків»42. 

«Бухти»
«Також готували бухти – булочки з конфітюрами, ма-

ленькі тістечка з крутого тіста з дірочкою, які переклада-
ли джемом і оздоблювали засмаженими в цукрі вишень-
ками»43.

«Гомбовці»
«Гомбовці – це парові булочки-кульки із дріжджового 

тіста. Всередину тіста я додавала солоні ягоди. Після при-
готування обвалювала їх у крихтах підсмажених сухарів 
із цукром»44.

Молочне з морквою
«Моркву нарізати кубиками і варити в молоці до го-

товності»45.
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Галушки
«Натерти картоплю на тертці (як на деруни), видушити 

сік, добавити муку і замісити тісто. Закип’ятити молоко і 
тісто розділити на маленькі кусочки, вкинути до молока і 
варити до готовності»46. 

«Кльоцки»
«У варену потовчену холодну картоплю добавити муки 

і замісити тісто. З тіста зробити круглу довгу паличку, 
трошки притиснути її і нарізати невеликими кусочками. 
Закип’ятити воду, вкинути кусочки, варити до готовнос-
ті»47.

Гарбузова каша
«Почистити гарбуза, дістати насіння і порізати неве-

ликими кусочками. Варити у воді до готовності. Яйце з 
мукою розтерти доти, поки не утворюватимуться кульки 
розміром з горошину. Варену гарбузу потовкти з моло-
ком і добавити затірку. Варити до готовності»48.

Картопля з сиром
«Помити картоплю і варити у воді до готовності. До-

машній сир перемішати зі сметаною. Варену картоплю 
зцідити, обібрати картоплю і мачати в сир»49.

«Кнедлики»
«Я завжди любила готувати дітям кнедлики. Натирає-

мо картоплю, трошки хай постоїть (10-15 хв.), після цьо-
го зціджуємо з неї сік, щоб на дні залишився крохмаль з 
картоплі. Потім добавляємо муку, яйця і замішуємо тіс-
то. Не забути посолити до смаку. Тоді з тіста скручуємо 
маленькі кусочки. Після цього кидаємо їх в окріп, попе-
редньо посоливши його, на 15-20 хв. Виймаємо з води і 
даємо охолонути. 

  Робимо зажарку: обсмажуємо моркву та цибулю в олії 
та добавляємо до кнедликів. Страва готова»50.

Галушки з маком
«Спочатку замішуємо круте тісто (мука, сіль, яйця, 

вода). Далі розкачуємо його качалкою і ріжемо дрібнень-
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кими шматочками. Кидаємо в підсолений окріп. Щоб 
кипіло (3-4 хв.) і дістаємо друшляком, промиваємо хо-
лодною водою. Тоді беремо мак,запарюємо його, щоб він 
розм’як і тремо в макітрі. Потім солодимо його і перемі-
шуємо з галушками»51. 

«П’яні вишні»
«Вишні, що довго стояли засипані цукром – «вишняк». 

Ці вишні добавляли до галушок і виходила дуже смачна 
страва»52.

Гарбузова каша з пшоном 
«Беремо їстівну гарбузу (називається «гітара»). Відрі-

заємо з неї шкірку (яка нам не потрібна). Гарбузу ріжемо 
квадратними кусочками і варимо до готовності. Тоді зці-
джуємо воду, мнемо верцюхом, щоб зробилась однорідна 
маса. Потім заливаємо молоком, сиплемо пшоно і варимо 
до готовності пшона. Солодимо, і виходить гарбузова ка-
ша»53.

«Хамула»
«У каструлю насипаємо свіжих вишень, черешень, ще-

пляка з агрусом, малину. Заливаємо водою і кип’ятимо. 
Беремо муку, заливаємо водою, розмішуючи, щоб ви-
йшло, як рідка сметана. Потім, помішуючи компот, лож-
кою вливаємо суміш муки з водою і кип’ятимо, солодимо 
до смаку. Краще пити холодною»54. 

Салат з часнику
«Брали стрілки з часнику, вбирали шкурочку, різали 

подовгуватими смужками довжиною 2-3 см., варили до 
готовності. Після цього натирали почищену моркву, під-
жарювали на олії, добавляючи стручки з часника. Соли-
ли до смаку і подавал холодними, як салат, найчастіше до 
картоплі й макаронів»55.

Вишні з хлібом
«Що любили їсти сімдесят два роки назад? В післяво-

єнні часи люди були бідними, не могли собі дозволити 
все, що можна тепер.
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Колись діти любили їсти вишні з хлібом. Брали скибку 
хліба, лізли на дерево і сиділи там, поки не наїдяться»56. 

Сирі яйця
«Яйця були делікатесними продуктами. Діти лазили по 

курниках і нерідко заглядали в чужі курники і просто їх 
випивали. Це була ще та смакота»57.

Вареники з сиром
«В пошані були вареники з сиром. Моя прабабуся дуже 

часто їх робить, але дітям вони не надоїдали. Вся сім’я сі-
дала за стіл, прабабуся подавала страву і за лічені хвили-
ни вона зникала»58.

Квашена капуста
«Я зустрів бабу Клаву. Вона їхала з дачи і везла на вози-

ку велику сумку. У сумці був врожай капусти. Вона мені 
розповіла, що квасить її щороку на зиму, бо це дуже ко-
рисно і вітамінно. Тому вона вирішила поділитися своїм 
рецептом.

Беремо два кілограми свіжої капусти і тоненько шин-
куємо її ножем. Натираємо велику соковиту морквину на 
тертці. Все це змішуємо і складаємо у дерев’яну бочечку, 
кулачками втрамбовуємо. Тоді в літрі води розчиняємо 
дві столові ложки з горбиком солі. Добре вимішуємо і 
цим розчином заливаємо нашу капусту. Бочечку не за-
криваємо, а ставимо у тепле місце для бродіння на два-
три дні.

Щодня беремо дерев’яну палицю і протикаємо нашу 
капусту для того, щоб вийшла гореч. Коли з’явиться звер-
ху капусти пінка, щільно закриваємо кришкою і ховаємо 
нашу готову капусту у погреб або холодильник»59. 

Бруква з бобом
«Беремо глиняний горщик, заливаємо воду і кидаємо 

порізану на кусочки брукву. Потім додаємо біб, через де-
кілька хвилин кидаємо м’ясо (можна птиці або свині на 
вибір), також сіль і перець до смаку, і все це залишаємо на 
півтори години у печі»60.
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«Пизи»
«4-5 картоплин, жовток яйця, спеції до смаку, цибуля, 

морква. На дрібну тертку натерти картоплю. Після цього 
видушити її. Коли вода осяде і залишиться крохмаль, то 
рідину вилити, а крохмаль  мішати із видушеним карто-
плинням. Перемішується і додається жовток яйця. Ро-
бляться маленькі кружечки та варяться у воді 10-15 хви-
лин. Тим часом робиться заправка із цибулі та моркви. 
Овочі ріжемо тоненькими кусочками  та запарюємо. Піс-
ля того, як зваряться картопляні кружечки, заправляємо 
їх зажаркою і подаємо на стіл»61.

«Волок»
«Молоде зілля лободи, бурячиння (молоде), морква, 

цибуля, спеції за смаком. Добре промиваємо бурячиння 
та зілля лободи. Ріжемо на маленькі кусочки. Розігріва-
ємо пательню та висипаємо все туди. Для смаку додаєм 
натерту моркву і цибулю. Додаємо спеції за смаком: сіль, 
перець. Смажимо до готовності. Також волок добре сма-
кує із вареним яйцем»62.

«Кришани»
«Чистили картоплю, заливали водою.  Якщо було м’я-

со, то кидали раніше за картоплю, якщо були гриби, то 
кидали разом з картоплею, запарювали маслом або олі-
єю»63.

Каша молочна
«Будь-яка крупа заливалась молоком і варилась»64.

Капуста
«Різали картоплю,капусту, кидали м’ясо, якщо було, 

гриби, заливали водою. Як було чим запарювати, то за-
парювали, а якщо ні – то їли пісні»65.

Галушки
«Терта картопля віджималась, крутили кружечки і ки-

дали в воду, якщо було молоко – то в молоко, потім  сма-
жили»66.
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«Толпачі»
«Відварену картоплю товкли, а потім засмачували»67.

«Печонка»
«Пекли картоплю нелупляну, але помиту, в піч, потім 

діставали, лупили і їли.

«Потанці»
«Ламали хліб і заливали молоком»68.

«Затірка»
«Тісто замішували, щіпали і закидали в кип’ячене мо-

локо й відварювали»69.

«Крупник»
«Пшоняна каша з молоком, але дуже рідка»70.

«Клюцки»
«Ця страва готувалася на свята. Рецепт простий. На-

терти картоплі, віджати її, щоб не було води. Потім від-
жату картоплю треба зліпити маленькими шариками, 
величиною 3-4 мм. Варити до повного готунку. Можна 
доливати молоком або олією»71.

«Локша»
«Замісити тісто, розкачати його, щоб було тонке (2-3 

мм.), порізати на дрібні шматочки (2-4 мм.), тоді розклас-
ти його на решето і поставити на ніч, щоб висохло. Піс-
ля цього кидали в кип’ячену воду, щоб зварилось, залити 
молоком і подавати до столу (можна додати масло)»72.

«Перепічки»
«Робили їх з тіста, але його не тримали кілька годин, як 

на хліб, а закваску робили швидко. Ліпили з тіста великі 
булочки, не чекаючи, поки тісто підійде декілька разів, і 
випікали. Перепічки були замінниками хліба»73.

Борщ «Зелений»
«Свинину варять до готовності, нарізують порціями, 

а бульйон проціджують. Буряки нарізають соломкою, со-
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лять, добре тушкують до готовності, додаючи бульйон. 
У підставлений киплячий бульйон кидають картоплю і 
варять 10-15 хв. Потім кидають щавель та підсмажену 
цибулю і варять до готовності. Іноді кидають варене яй-
це»74.

Домашній хліб
«Розкришали дріжджі. Потім вливали теплу воду і пе-

ремішували. Накривали чистим рушником і чекали 20 хв. 
У більшу миску просіювали борошно, вливали дріжову 
суміш і кисле молоко. Замішували тісто. Коли розклали 
тісто по формах, то змащували водою або яйцем. Випіка-
ли у печі 25-30 хв»75.

«Кров’янка»
«Товсті кишки свиней вимивали, вимочували і очища-

ли. Начиняли сирою кров’ю, замішаною з недовареною 
гречаною крупою. Кров’янку смажили у печі з обох боків. 
Якщо не вистачало крові, то кишки начиняли сирою тер-
тою картоплею із сіллю і шкварками»76.

Пиріжки з різними начинками
«Для початку замішували тісто. Додавали у нього 

дріжджі, яйця, цукор, масло, борошно, молоко. Тісто ви-
мішуємо «Малюткою», а тоді руками на попіл вибиваємо 
його об стіл. Вимішане тісто кладемо у дерев’яну діжу та 
накриваємо марлею, щоб воно підходило.

Начинка була на свій смак: для солодких ягід або маку, 
для ситніших використовували капусту або м’ясо, товче-
ний горох.

Коли тісто піднялося, бабуся робила формочки пиріж-
ків, клала в них начинку і клала на змазаний олією лист. 
Треба було почекати, щоб трішки підійшли. Потім зма-
зати перебитим яйцем і ставити їх у піч. Перед цим піч 
витопити до певної температури. Закрити піч заслінкою і 
чекати хвилин 15-20. Коли закінчився час приготування, 
дістати їх лопаткою спеціальною. Потім їх викладали на 
полотно та накривали, щоб сильно не відходили та зали-
шались теплими»77.
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«Бобівники» з вареною капустою і м’ясом 
«Розчиняли в діжці дріжджове тісто, як на хліб. Одна 

половина цього тіста йшла на випікання хліба, а інша  
– на бобівники. Тісто готувалося обов’язково в діжці, бо 
це старовинний рецепт. Попередньо на ніч замочувався 
біб, потім зранку варився і окремо  варилася ще картопля. 
Бабця товкла біб та м’яла картоплю, потім з’єднувала два 
цих пюре і робила зажарку із цибулі. До бобівників за-
вжди готували варену капусту з м’ясом. Це була квашена 
капуста, що варилася з м’ясом і нічим не запарювалася. 
Це не був зовсім борщ і не тушена капуста, саме варена. 
На саме приготування бабця брала картопляно-бобову 
масу. Робила з неї великі кульки і обліплювала тістом. 
Бобівники ложилися на бляху і запікалися в печі, вони 
корисніші тим, що не смажаться в олії. І вони обов’язково 
подавалися з цією вареною капустою. Зараз бабуся рідше 
їх готує»78.

«Мамалига»
«Воду потрібно посолити і довести до кипіння. Поти-

хеньку додавати кукурудзяну муку і безперервно помішу-
вати. Варити на слабкому вогні десь 20-25 хв. До повного 
запустіння. Готувати «мамалигу» потрібно у співвідно-
шенні: (на одну склянку мамалиги – 3 склянки води), в 
казанку або в каструлі з товстим дном.

Кашу треба безперервно помішувати, бажано дерев’я-
ною ложкою. Після приготування вивернути кашу на до-
шку і нарізати невеликими шматочками

– У мене восьмеро дітей, і я часто готувала їм цю кашу. 
Вони налітали, як зграя птахів, і все змітали

Мамалигу треба варити у казанку, обов’язково помі-
шувати її, щоб не вийшла грудками і не прилипла до сті-
нок посуду. Справжня мамалига готується із кукурудзя-
ного борошна, а не із крупи. Щоб рівно нарізати гарячу 
«мамалигу» на шматки, потрібно скористатися товстою 
ниткою, а не ножом. 

– Як визначити готовність «мамалиги»?
– Потрібно опустити в кашу дерев’яну качалку і швид-

ко прокручувати між долонями. Якщо каша не буде при-
ставати до качалки, то значить – вона готова. Готову ма-
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малигу слід викладати на скатертину або на дошку. Якщо 
викладеш кашу на блюдо, вона підпітніє, і смак погір-
шиться»79.

Приготування яблучного пирога
«Кожного разу, коли я приїжджаю до своєї бабусі, вона 

частує мене різними смаколиками. Особливою стравою 
для мене є яблучний пиріг, оскільки ми  готуємо його ра-
зом. Для цього бабуся заздалегідь збирає яблука, а я тим 
часом готую усі необхідні інгредієнти. Тоді бабця починає 
збивати яйця з цукром, додаючи туди щіпку розпушува-
ча та кориці. Усе потрібно ретельно збити, інакше пиріг не 
буде достатньо пишним. У цю суміш ми зазвичай додає-
мо стакан молока чи сметани. За бажанням можна додати 
лісових горіхів. Коли цю масу добре перемішали, додаємо 
два стакани борошна ( але обережно, бо моє вбрання за-
вжди стає біле). За цим процесом ми любимо трішки по-
теревенити про різні цікаві теми. Це моя улюблена части-
на приготування… Далі я шматочками нарізаю яблука та 
засипаю їх цукром. Залишаю їх на 10 хвилин, а тим часом 
беру форму для випікання та змазую її олією або маслом. 
Тоді викладаю туди замариновані яблука, а бабуся поливає 
їх зверху товстим шаром тіста. Ставимо форму в духовку 
на температуру 200°С. Прибравши місце приготування, 
чекаємо коли тісто набуде коричневого забарвлення. Щоб 
перевірити готовність страви, моя бабуся бере дерев’яну 
шпажку і проколює пиріг. Якщо він готовий, то на шпажці 
не буде тіста. Як пиріг спечеться, його потрібно посипати 
цукровою пудрою. Усе! Страва готова… Також маю декіль-
ка порад від бабусі, які завжди ставали мені в пригоді.

Ось декілька з них:
– щоб яйця краще збивалися, потрібно брати сухий 

посуд; 
– надлишкова вода заважає яйцеві повноцінно збива-

тись;
– щоб тісто не приліпало до форми, можна змастити її 

олією та посипати мукою або манкою;
– коли поставили тісто у піч, перші 10 хвилин краще не 

відкривати її, інакше пиріг може не піднятися до бажано-
го розміру»80.
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Кендюшник і пшоняники
«У моєму чудовому селі і зараз готують страви, назви 

яких, швидше за все, зовсім невідомі для молоді. Напри-
клад, кендюшник і пшоняники, які наші предки готували 
щоразу, коли кололи кабана. Ці ситні і смачні страви для 
мене готує моя бабуся Надія Степанюк із села Голоби.

Я пам’ятаю, моя бабуся готувала цей ситний і дуже 
смачний суп, поласувати яким до нас приходили всі су-
сіди. А коли вони кололи кабана і варили кендюшник, то 
ми йшли до них. Назва супу походить від назви шлунка 
свині, який називали черево. Вона ж, відваривши, очис-
тивши від слизу шлунок, дрібно його ріже і кидає в ка-
струлю, де вже майже готова порізана картопля. Поки 
суп вариться, замішується домашня локшина на яєчних 
жовтках і, підсушивши на печі, кидається в воду. Після 
кладу порізаний кріп, петрушку, терту моркву, спеції. Не-
хай хвилину покипить, пару хвилин постоїть, а потім – по 
тарілках.

«Моїх рідних від цієї смакоти і за вуха не відтягну-
ти»81.
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Словник діалектизмів до розділу 
«Найдавніші традиційні страви населення 

Західного Полісся та західної частини Волині 
в народних кулінарних рецептах»

Беці – картопляні млинці.
Бобівники – пироги з вареною капустою і м’ясом. 
Бухти – маленькі тістечка з крутого тіста з дірочкою.
Вишняк – вишні, що довго стояли засипані цукром.
Волок – страва зі смажених овочів.
Гарбузу – гарбуза.
Гичка – молоді бурякові пагони.
Гітара – їстівний гарбуз.
Гомбовці –  парові булочки-кульки із дріжджового тіста.
Гореч – гіркота.
Да – та.
Да і їли таке – та і їли таке.
Дріжову суміш – дріжджева суміш.
Єє – її.
Зажарували – підсмажували.
Затірка – варена мучна приправа.
З дачи – із дачі.
Зупа – суп.
Картопель – картоплі.
Картопля нелупляна – необчищена картопля.
 Кендюшник і пшоняники – м’ясні страви, що їх готували 
після того, як заколють кабана.
Клюцки – картопляні галушки.
Кнедлики – специфічні картопляні страви.
Кришани – картопля, тушкована із м’ясом.
Крупник – пшоняна каша з молоком, але дуже рідка.
Коцюба –  згортала.
Кусочками – шматочками.
Липила – ліпила.
Локша – саморобні макарони.
Лупили і їли – чистили і їли.
Макар – макарони. 
Малаї – галушки.
Мамалига – кукурудзяна каша.
Маченка – підливка.
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На часов 2-3 – на 2-3 години
Непочистьону картоплю – непочищену картоплю.
Нецьки – сито, решето.
Поварица – провариться.
Перепічки – булочки із пісного тіста.
Печеници – печена у пеечі картопля.
Печонка – печена картопля.
П’єза – піч.
Пєц – піч.
Поки не зварила – поки не звариться.
Получалася така каша – готували таку кашу.
Потанці – хліб з молоком.
Пропарували – пропарювали.
Розтовкували єє – товкли її.
Сім’є льону – насіння льону.
Сковорода – пательня.
Соломаха – густий суп.
Спеклася – спеклася.
Стакан – склянка.
Такею мукою посипали – такою мукою посипали.
Ти грушки – ті грушки.
Тож – також.
Толпачі – товчена відварена картопля.
Тримбулька –  декоративна цибуля.
Тушона капуста – тушена капуста.
Чивун – великий чавунний казан  для тушіння.
Ше трохи – ще трохи.
Щіпали – щипали.
Шкурочку – шкірочку.
Щось похоже – щось подібне.

Примітки

1 Записав М. Запорожець від Сивиренко Галини Михайлів-
ни, 1941 р.н. у м. Луцьк. 

2 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.
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3 Записав Олег Войтюк від Сіжук Тетяни Андріївни, 1945 
р.н. у селі Качин Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

4 Записано від Лобач Лідії Федорівни у селі Подоляни Го-
щанського району Рівненської області.

5 Записала Шеремета Анастасія від Шеремети Надії, 1932 
р.н. у с. Гірки Любешівського району Волинської області.

6 Записала Іванюк Іванна від Сичак Лариси Михайлівни, 
1950 р.н. у смт. Локачі Локачинського району Волинської об-
ласті.

7 Записала Фарафонова Іірина від Мельничук Марії, 1944 
р.н. у селі Милків Млинівського району Волинської області.

8 Записала Комзюк Олександра від Надії Григорівни Савчук  
у селі Дольськ Любешівського району Волинської області.

9 Записала Комзюк Олександра від Надії Григорівни Савчук  
у селі Дольськ Любешівського району Волинської області.

10 Записала Комзюк Олександра від Надії Григорівни Сав-
чук у селі Дольськ Любешівського району Волинської облас-
ті.

11Записала Комзюк Олександра від Надії Григорівни Сав-
чук у селі Дольськ Любешівського району Волинської облас-
ті.

12 Записала Мефанік Анастасія від Мефанік Анастасії, 1953 
р.н. у с.м.т. Маневичі Маневицького району Волинської об-
ласті.

13 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

14 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

15 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

16 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

17 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

18 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

19 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

20 Записав Павлюк Сергій від Павлюка Миколи Никонови-
ча, 1949 р.н. у селі Стадники Острозького району Рівненської 
області.
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21 Записано від Кривенюк Ольги Матвіївни, 1945 р.н. у селі 
Глухи Старовижівського району Волинської області.

22 Записано від Кривенюк Ольги Матвіївни, 1945 р.н. у селі 
Глухи Старовижівського району Волинської області.

23 Записала Яковлєва Діана від Жогової Ганни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

24 Записала Мефанік Анастасія від Мефанік Анастасії, 1953 
р.н. у смт. Маневичі Маневицького району Волинської облас-
ті.

25 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

26 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

27 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

28 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

29 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

30 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

31 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

32 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

33 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

34 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.

35 Записала Клімук Софія від Федчук Оксани Феодосіївни. 
1941 р.н. у селі Рудка Володимирецького району Рівненської 
облаті.
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36 Записала Жадан Дарина від Дячук Клавдії Петрівни, 1933 
р.н. у селі Сатиїв Дубенського району Рівненської області.

37 Записала Жадан Дарина від Потомашевої Анастасії Ва-
силівни, 1937 р.н. у селі Верба Володимир-Волинського райо-
ну».

38 Записав Сироватка Павло від Соколюк Ольги Олексан-
дрівни, 1934 р.н. у селі Мирне Горохівського району Волин-
ської області.

39 Записав Сироватка Павло від Соколюк Ольги Олексан-
дрівни, 1934 р.н. у селі Мирне Горохівського району Волин-
ської області.

40 Записав Сироватка Павло від Соколюк Ольги Олексан-
дрівни, 1934 р.н. у селі Мирне Горохівського району Волин-
ської області.

41 Записав Бурачук Максим від Антонюк Надії Василівни, 
1933 р.н. у селі Рудка Рожищенського району Волинської об-
ласті.

42 Записав Бурачук Максим від Антонюк Надії Василівни, 
1933 р.н. у с. Рудка Рожищенського р-ну Волинської області.

43 Записала О. Карась від раїси Карась, 1945 р.н. у селі Роки-
ні Луцького району Волинської області.

44 Записала Надія Никитюк від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

45 Записала Надія Никитюк від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

46 Записала Надія Никитюк від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

47 Записала Надія Никитюк від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

48 Записала Надія Никитюк від Денисюк Валентини Сте-
панівни, 1946 р.н. у селі Туропин Турійського району Волин-
ської області.

49 Записала Бродович Наталія від Ганни Шемшей, 1947 р.н. 
у селі Несвіч Луцького району Волинської області.

50 Записала Бродович Наталія від Ганни Шемшей, 1947 р.н. 
у селі Несвіч Луцького району Волинської області.

51Записала Бродович Наталія від Ганни Шемшей, 1947 р.н. 
у селі Несвіч Луцького району Волинської області.
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52 Записала Бродович Наталія від Ганни Шемшей, 1947 р.н. 
у селі Несвіч Луцького району Волинської області.

53 Записала Бродович Наталія від Ганни Шемшей, 1947 р.н. 
у селі Несвіч Луцького району Волинської області.

54 Записала Бродович Наталія від Ганни Шемшей, 1947 р.н. 
у селі Несвіч Луцького району Волинської області.

55 Записав Луцюк Максим від Марчук Лідії Артемівни, 1945 
р.н. у селі Мар’янівка  Горохівського району Волинської об-
ласті.

56 Записав Луцюк Максим від Марчук Лідії Артемівни, 1945 
р.н. у селі Мар’янівка  Горохівського району Волинської об-
ласті.

57 Записав Луцюк Максим від Марчук Лідії Артемівни, 1945 
р.н. у селі Мар’янівка Горохівського району Волинської облас-
ті. 

58 Записав Гітуляр Володимир від Самошук Клавдії Мико-
лаївни у м. Луцьк.

59 Записала Кононович Карина від остимчук онисії Яківни, 
1932 р.н. у селі Судче Любешівського району Волинської об-
ласті .

60 Записав Карась Олег  від Карась олени Порфирівни, 1938 
р.н. у м. Луцьк.

61 Записав Карась Олег  від Карась олени Порфирівни, 1938 
р.н. у м. Луцьк.

62 Записала Камзюк Олександра від савчук надії григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

63 Записала Камзюк Олександра від савчук надії григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

64 Записала Камзюк Олександра від савчук надії григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

65 Записала Камзюк Олександра від савчук надії григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

66 Записала Камзюк Олександра від савчук надії григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

67 Записала Камзюк Олександра від савчук надії григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.
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68 Записала Камзюк Олександра від савчук надії григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

69 Записала Камзюк Олександра від савчук надії григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольськ Любешівського району Волинської 
області.

70 Записав Оласюк Андрій від Хомича Петра у селі Рудка 
Любешівського району Волинської області.

71 Записав Оласюк Андрій від Хомича Петра у селі Рудка 
Любешівського району Волинської області.

72 Записала Мосійчук Богдана від Деревянчук Софії Ника-
норівни, 1958 р.н. у с.м.т. Голоби  Ковельського району Волин-
ської області.

73 Записала Мосійчук Богдана від Деревянчук Софії Ника-
норівни, 1958 р.н. у с.м.т. Голоби  Ковельського району Волин-
ської області.

74 Записала Мосійчук Богдана від Деревянчук Софії Ника-
норівни, 1958 р.н. у с.м.т. Голоби  Ковельського району Волин-
ської області.

75 Записала Мосійчук Богдана від Деревянчук Софії Ника-
норівни, 1958 р.н. у с.м.т. Голоби  Ковельського району Волин-
ської області.

76 Записала Аріна Міщук від пуць Тетяни Логінівни, 1956 
р.н. у селі Лахвачі Любешівського району Волинської області.

77 Записала Антонюк Анна від антонюк ганни степанівни, 
1936 р.н. 82 роки, у селі Прохід Ратнівського району Волин-
ської області.ю

78 Записала Дзенік Лілія Василівна від Дзенік Устини Гри-
горівни та Романюк Ганни Павлівни у селі Черче Камінь-Ка-
ширського району Волинської області.

79 Записала Козловська Ілона від Тарах Галини, 1957 р.н. у 
селі Мосир Любомельського району Волинської області.

80Записав Чубар Володимир від Надії Степанюк у селі  Го-
лоби Ковельського району Волинської області, 1968 р. н.

81 Записала Козловська Христина від Тарах Галини, 1957 
р.н. у селі  Мосир Любомльського району Волинської області.
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Розділ шостий

КУЛЬТУРА ТА ПОБУТ НАСЕЛЕННЯ 
ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИ-

НІ В ТЕКСТАХ-ОПИСАХ НАРОДНИХ 
КАЛЕНДАРНИХ СВЯТ ТА ЗВИЧАЇВ

6.1. Новорічні свята населення Західного Полісся 
та західної частини Волині в народній прозі

Три славнії царі, звідки ви прийшли? 
З далекого Сходу за звіздою йшли, 

Щоб побачить Рожденного 
Христа-Бога правдивого 

Пречистої Діви, Діви Марії.

Українська народна колядка 

Різдвяні та новорічні свята. Із найдавніших часів в 
Україні в цей час люди створюють казковий: чи то вига-
даний, чи реальний світ, що символізує прадавню мрію 
отримати радість, щастя, спокій і гармонію у родинних 
стосунках і надію на відродження змученої людської душі. 
Ось як говорить про цей період у житті кожного україн-
ця Олекса Воропай: «Зима. Навколо біліють сніги. Мороз 
ніби пензлем розмалював вікна. Дерева обсипані інеєм і 
обліплені снігом. Нерухомі, білі, немов кришталеві, сто-
ять вони, як у казці, і сяють самоцвітами від першого про-
меня січневого сонця. Ранок. Над кожною хатою стовпом 
в’ється дим. Здається. Що село ще спить: на вулицях нема 
нікого. Але в кожній хаті давно кипить робота…»1. А так 
описується Різдво в народному оповіданні, записаному 
у селі Велика Омеляна Рівненського району Рівненської 
області: «Різдво Христове – велике християнське свято,  
День народження Ісуса Христа. Напередодні Різдва Хрис-
тового – 6 січня, ми сім’єю сідаємо за щедрий, але пісний 
стіл. Свята вечеря починається молитвою. Завжди мама 
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готує смачну пісну їжу, а головною стравою є кутя та 
узвар. На другий день, 7 січня, ми ходимо колядувати до 
рідних. У нашому селі дуже багато колядників, але най-
краще вітає церковний хор з Різдвом»2.

У різдвяно-новорічній обрядовості населення Захід-
ного Полісся та західної частини Волині простежуються 
нашарування різних часів та епох. На Волині й Поліссі, 
як стверджував відомий український фольклорист О.В. 
Курочкін «…святки за народними уявленнями вважа-
лись чарівним часом. Незримо присутніми на святках 
були і душі померлих родичів. Різдву завжди передува-
ли серйозні приготування, в які включалися всі працез-
датні члени родини. Вони прибирали в хаті: обмазували 
свіжою глиною долівку, білили стіни, стелю, піч, мили 
лави і столи, посуд і всяке начиння. Обов’язково прали 
білизну і чистили одежу. Ті, хто мав можливість, купу-
вали або шили до Різдва новий одяг, прагнучи зустріти 
свято в чистому. Інтер’єр житла набував святкового ви-
гляду, основним елементом декору при цьому були виши-
ті рушники»3. Підтвердження цієї інформації знаходимо 
у фольклорних текстах: «Напередодні Різдва я прибирала 
оселю, закуповувала продукти та обновки. Робила всю 
хатню роботу на тиждень вперед, бо до 13 січня святку-
вали Різдво і працювати не можна було.

У Святвечір, 6 січня, вся рідня збирається за столом, 
на нього ставили 12 страв. Кожен повинен був спробу-
вати всі страви потроху. На середину стола ставилася го-
ловна страва вечора – кутя. У Святий вечір дітки несуть 
хрещеним батькам вечерю-кутю. А ті дарують їм пода-
рунки і солодощі. На краї стола кладуться монетки, а під 
стіл – солому. Це робиться для того, щоб в господарстві 
велося.

На свято плівся різдвяний вінок із гілок ялини або со-
сни і прикрашався дерев’яними фігурками, стрічками та 
свічками. Такий вінок вішали на вхідні двері. Коли годин-
ник проб’є дванадцяту ночі, уся рідня обмінювалася по-
дарунками і загадувала бажання. Вже сьомого січня ро-
дина так само збиралася разом, але на столі тепер ставили 
страви з м’яса, молока і сметани»4. 

А такий опис Різдва зустрічаємо у народному оповіда-
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нні із села Качин Камінь-Каширського району Волинської 
області: «До Різдва готувалися заздалегідь. Мили й при-
бирали в хатах, хлівах, білили, прали, заготовляли дрова 
і корм для худоби. Всі роботи закінчувались до Свято-
го вечора. Мати готували пісну вечерю, де завжди були 
узвар і кутя. Стіл стелили сіном, зверху на нього стелили 
святкову скатертину. До хати заносили пшеничний сніп 
«дідух» і ставили його під образами. Колядники ходили з 
наступного дня із звіздою, також була переряджена коза. 
Співали «Щедрий вечір», «Нова радість» та інші. Коляд-
никам давали ковбасу, пироги, яблука. На Щедрий вечір 
ходили перебіранці: цигани, коза, старий дід, чорт»5. 

Про звичай застеляти  стіл  сіном,  до хати заносити 
пшеничний сніп «дідух» і ставили його під образами роз-
повідав у своїх працях ще В. Милорадович: «На покуті під 
образами розстеляли чисте сіно, на яке ставили горщики 
з кутею й узваром»6. О. Курочкін цей звичай описує так: 
«Широко на Україні побутував звичай ставити на покуті 
сніп з жита або пшениці, який часто називався «дідухом», 
«колідником», «колядою»7. Дослідник, згадуючи  про цей 
звичай, говорить таке: «…збереження необмолочених 
снопів жита в хаті (на покуті) – від Нового року до сівби 
– випробуваний в народній агрономії прийом яровизації, 
тобто переведення озимої культури в ярову. Цей факт за-
йвий раз переконує, як органічно в селянському побуті 
переплітались виробничі й обрядові дії»8.

Першу зорю на небі зустрічали по усій території Захід-
ного Полісся та західної частини Волині, шостого груд-
ня, напередодні свята, «…не їли нічого до вечора, поки 
з’являлась перша зоря на небі (вірили, що саме в цей час 
народився Ісус Христос). Сама підготовка до святкової 
вечері на багату кутю носила урочистий характер і роз-
горталась як справжній ритуал»9. 

Ось як описується цей період у народних оповіданнях: 
«У моїй місцевості відзначали різдвяні свята. Напередод-
ні свята Різдва Христового, тобто на Святвечір, готували 
пісну вечерю, яка складалася з 12-ти страв. Сідали вече-
ряти тільки після того, як зійде перша зірка, тоді всі зби-
ралися біля стола і, помолившись Богу, сідали вечеряти. 
Опівночі вся сім’я йшла до храму. Удень або ближче до ве-
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чора діти та церковний хор ходили колядувати. Колядою 
вони приносили радість у кожний дім і прославляли Бога. 
Наприклад: «Чи чули, браття, про дивну новину», «В Ви-
флиємі десь новина», «У всьому світі стала новина», «Що 
то за предиво?», «Небо і земля», «Христос Спаситель». Ще-
дрівки: «Ой, у полі плужок оре», «Щедрик», «В новім гра-
ді Вифлиємі», «Щодрий вечір, щодрий». Зовсім не пере-
одягалися, але носили з собою восьмикутну зірку»10. Або 
оповідання із села Видричі Камінь-Каширського району 
Волинської області: «У нас в селі до Різдва всі готувалися. 
На Різдво був звичай колоти кабана. Кололи кабана, ро-
били різні м’ясні страви.  А на саме Різдво йшли вночі до 
церкви. Коляда – то є пісний день, так як це пісний день, 
було небагато скоромних страв. Увечері, на саму Коляду, 
всі люди, які постять, не вечеряли до першої зірочки, коли 
побачили першу зірочку, сідали вечеряти. Ті люди, які по-
стять, цілий день нічого не їдять і води не п’ють до першої 
зірочки, коли побачили першу зірочку, сідають вечеряти. 
Після вечері всі одягалися і йшли на службу до церкви, 
після церкви приходили додому і відпочивали. До обіда 
ніхто нічого не робив, по хатах на перший день ніхто не 
ходив. На другий день діти ходять колядувати увечері11.  
Звичай очікування першої зорі простежує у своїх працях 
і Олекса Воропай: «Хоч діти вже дуже голодні, все ж вони 
не відважуються просити у матері їсти – терплять і крізь-
вікно пильно дивляться на небо: чи не зійшла вже вечірня 
зоря, що має сповістити всім людям про велике чудо – на-
родження Сина Божого!»12.

Народні традиції вносити в хату перший сніп та че-
кати до першої зорі можна побачити у багатьох фоль-
клорних оповіданнях Волині й Полісся. О.В. Ковальчук, 
досліджуючи різдвяні традиції українців, говорить про 
це так: «Сніп ставиться на покуті під образами, пе-
рев’язується залізним ланцюгом. На стіл викладаються 
спечені калачі і хліби. Кутю та узвар виставляють біля 
«дідуха»13. Ось як описано ці звичаї у народному опові-
данні: « – Доброго вечора, Миколо Олексійовичу! Роз-
кажіть, будь ласка, як у вашій сім’ї проходив Святвечір? 
Які були традиції?

– На пісний вечір (Різдвяний) збиралася вся сім’я вдо-
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ма, в гості ніхто не ходив. Хазяїн вносив Дідуха в хату. 
Його ставили в куток, прикрашений сіном.

«Дідух» – зібрані в тюк жито, пшениця, трави. Його 
робили, щоб на другий рік було багатство і хороший уро-
жай.

– Скажіть, будь ласка, Миколо Олексійовичу, а які 
страви ставили на стіл.

– В першу очередь, це була кутя, вечеря вся була пісна, 
узвар, капусняк з грибами, вареники, мариновані гриби, 
пироги пісні, вінігрет, оселедець, риба жарена, каша пшо-
няна з підливкою з грибами та хліб. Загалом, мало бути 12 
страв. Це все ставили, і вся сім’я обов’язково мала сісти за 
стіл, коли зійде перша зірка на небі. Обов’язково читали 
молитву. Коли всі вставали молитися, хазяїн кидав трохи 
куті у стелю, щоб був хороший достаток у сім’ї.

Коли всі сіли за стіл, не можна було вставати з-за столу. 
На стіл обов’язково ставили пусті тарілку, стакан, лож-
ку та хліб. До речі, всю вечерю їли лише ложками. Після 
того, як всі поїли, на ніч зі столу нічого не забирали, а 
залишали всю їжу для духів пращурів, які, як вважалося, 
приходили в цю ніч також на вечерю.

– Розкажіть ще, будь ласка, з чого готували кутю.
– Брали мак, товкли його в спеціальній ступці, потім 

додавали волоські горіхи, мед, цукор, основою була пер-
ловка.

– Дуже дякую вам за таку цікаву розповідь»14.
Звичай по кутках різдвяного столу класти часник опи-

сує О. Ковальчук: «…стіл застеляється скатертиною, під 
яку на чотири кути кладуть голівки часнику з тією ж 
метою захисту»15. Про ці ж факти довідуємось й із фоль-
клорних джерел: «Господиня заздалегідь висівала насіння 
пшениці, щоб можна було зеленою поставити на стіл.  Ще 
у давнину під скатертину застеляли сіно, а по кутках кла-
ли часник»16. Олекса Воропай, досліджуючи зимову ка-
лендарну обрядовість українців, теж говорить про звичай 
класти часник на кутки стола: «У хаті господиня кладе під 
скатерку на чотири кути столу по голівці часнику, - «щоб 
злу силу відганяти»17.

Ще про один звичай – класти сіно під скатертину, мож-
на прочитати у багатьох зразках народної прози: «У Свят-
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вечір завжди була пісна вечеря, стіл застеляли скатертю, 
яка вишита на полотні, під скатертину клали сіно. Завжди 
на вечерю було не менше  12-ти пісних страв, запалювали 
свічку і вечерю починали з молитви. Обов’язковою стра-
вою була кутя»18. 

Або ж, народне оповідання із села Заріччя Маневиць-
кого району Волинської області:   «Під вечір у хату при-
носили сіна, клали його на стіл. По краях стола клали зуб-
ки часнику та монети, щоб не турбували злі сили та щоб 
жити у достатку. Поверх застеляли святкову скатертину і 
ставили різдвяну свічку, вона мала простояти протягом 
усіх різдвяних свят»19. 

Як зазначає у своєму дослідженні новорічних свят 
українців О.В. Курочкін, «Загальнопоширеним був звичай 
класти на стіл солому, яку прикривали скатертиною. Часто 
солому трусили й на підлогу. Широке використання соло-
ми або сіна в різдвяних святках в народі нерідко пов’язу-
валось з біблейською легендою про народження Христа в 
яслах на сіні»20. Підтвердження цьому знаходимо і у народ-
ній прозі: «Ну, святкували, як і зараз: ходили до церкви, 
готували, але що мали, те і їли. В різдвяний вечір вносили 
в будинок солому і зерно. Щедрувати не можна було,осо-
бливо школярам, за це дуже карали в школі, навіть викла-
дачі караулили, але ми вночі все одно бігали під вікнами і 
порушували заборони, за це нам давали 5, 15 копійок хто 
був багатіший, а хто не мав грошей, то давали пиріжки. Не 
переодягались, нам навіть це батьки забороняли»21. 

А із оповідання, записаного у місті Дубно, дізнаємося 
ще і про те, як потім на третій день Різдва солому або сіно 
палили, а скрученою соломою обв’язували потім фрукто-
ві дерева: «До святкової вечері готувалися заздалегідь. На 
покуті, під образами, розстеляли чисте сіно, на яке стави-
ли горщики з кутею і узваром. На підлогу стелили солому 
або сіно, які виносили з хати на третій день Різдва і пали-
ли біля воріт на дорозі або в садку. Скрутнями із різдвя-
ної соломи обв’язували фруктові дерева, щоб вони краще 
родили наступного року. Потім співали колядки»22. Олек-
са Воропай, описуючи звичай вносити до хати сіно, зазна-
чає: «Господар знову виходить з хати і вносить оберемок 
соломи і сіна. Солому він розстеляє по долівці, а сіно ді-
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лить на дві нерівні частини. Меншу кладе на покутній бік 
столу, а з більшої робить копичку під столом»23.

Звичай не забирати на ніч зі столу ніякої їжі, а зали-
шали всю їжу для духів пращурів, які, за давніми народ-
ними уявленнями, приходили в цю ніч також на вечерю, 
розповсюджений по усій території Західного Полісся та 
західної частини Волині, як і по Україні загалом. Про це 
розповідає у своїх дослідженнях і Олекса Воропай: «Живі, 
пам’ятаючи своїх мертвих родичів, ставили для них кутю 
та узвар на вікнах, розкидали варений біб по кутках, за-
лишали немитими ложки та миски після вечері…»24.

Етнографи стверджують, і докази знаходимо у числен-
них зразках народної прози, про те, що «Важлива роль в 
обрядах і звичаях свят-вечора належала столу, за яким 
збиралась вся сім’я»25: «Різдво Христове – велике христи-
янське свято, День народження Ісуса Христа. Напередодні 
Різдва Христового – 6 січня, ми сім’єю сідаємо за щедрий, 
але пісний стіл. Свята вечеря починається молитвою. За-
вжди мама готує смачну та пісну їжу, а головною стра-
вою є кутя та узвар. На другий день, 7 січня, ми ходимо 
колядувати до рідних. В нашому селі дуже багато коляд-
ників, але найкраще вітає церковний хор з Різдвом»26. У 
селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті Різдво відзначали так: «Перед Різдвом, 6 січня, була 
святкова пісна вечеря. Після вечері люди ішли до церкви 
на богослужіння (всеношну). 8 січня діти і дорослі ходи-
ли колядувати. Виконували такі колядки: «Нова радість 
стала», «Добрий вечір тобі» та інші. 13 січня – багатий ве-
чір, ходили щедрувати. Переодягалися в козу, Бабу-Ягу, 
вертеп»27. Або ж: «Зазвичай, 6 січня (вечір напередодні 
Різдва) до вечері нічого не їли, поки не з’явиться перша 
зірка на небі. Під образами ми ставили тарілку з кутею 
і глечик з узваром. У Ковелі і колядували, і щедрували. 
Виконували різні колядки і щедрівки, але найчастіше спі-
вали: «Коляд, коляд, колядниця…», «Добрий вечір тобі, 
пане господарю!», «Нова радість стала», «Щедрий вечір, 
добрий вечір, добрим людям на здоров’я», «Щедрик, ще-
дрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка». «Особливих 
костюмів діти не робили, але дівчатка одягали різноко-
льорові хустини»28.
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О. Ковальчук, описуючи підготовку українців до Різд-
ва, зазначає: «Підготовка до свята Різдва, або Свят-вечо-
ра, починається ще вдосвіта із розпаленого вогню в печі. 
Раніше цей священний вогонь добували тертям, цим вог-
нем розпалювали у печі вогонь з 12 полін, що припаса-
ють протягом 12 днів. Всяка інша робота, крім готуван-
ня страв, у цей день неприпустима»29. Як бачимо, звичай 
готувати саме дванадцять страв на Свят-вечір має давнє 
історичне коріння: «Шостого січня, напередодні Різд-
ва Христового – Святий вечір. З самого ранку до нього 
готуються люди. Господині готують дванадцять страв, і 
всі вони мають бути пісні. Узвар, картопля, горох, гриби,  
квасоля, гречана каша, риба, голубці з пшоном,  капуста, 
пироги, вареники,  кутя з товченої пшениці»30.

Олекса Воропай, описуючи приготування господинею 
святкового різдвяного столу, зазначає: Господиня пов’я-
залася хусткою, засукала рукава і заходилася готувати 
дванадцять свят-вечірніх страв: наставила узвар, варить 
горох, квасолю, смажить капусту, рибу, ліпить вареники, 
готує бараболю, гриби, кашу гречану з конопляним мо-
локом, голубці з пшоном, коржі з маком та кутю з тов-
ченої пшениці. В цій багатій, але пісній вечері господи-
ня представляє найголовніші плоди поля, городу і саду. 
Ніби дає звіт рокові за своє багатство в минулому році»31. 
Анатолій Пономарьов у праці «Українська етнографія» 
описує багату кутю так: «Вечір напередодні Різдва (Ко-
ляда, Свят-вечір) називався щн багатою кутею. До ньо-
го ретельно готувалися: розтоплювали піч 12 полінами, 
що висушувалися 12 днів, пекли й варили 12 ритуальних 
страв, головні з яких – різдвяна кутя та узвар. Під вечір 
до хати вносили дідуха – обжинкового снопа. Вважало-
ся, що він, як і всі хатні речі, набуває чудодійної сили і 
приносить щастя та успішну працю. По вечері дітей ви-
ряджали до родичів і близьких з дарунками й кутею, аби 
поминути душі померлих»32. Ось як описано Свят-вечір 
та різдвяний стіл в оповіданні, записаному у селі Шкроби 
Старовижівського району Волинської області: «Шостого 
січня на вечерю люди зазвичай  йдуть  до батьків. Всі чле-
ни родини в цей вечір повинні бути вдома. Гріх в цей день 
сваритися. Увечері в цей день заходить батько і урочисто 
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сповіщає родині, що Святий вечір уже настав, бо на небі 
засяяла вечірня зірка.

Свята вечеря – це спільна вечеря всього роду. Навіть 
мертві родичі і безвісті загиблі – всі мають в цей вечір 
зібратися разом. Господар запрошував всі мертві душі 
на Святу вечерю, родина за ним молилась вголос, а по-
тім читали молитву за живих і за худобу. Помолившись, 
сідали до столу.  Господиня заздалегідь висівала насіння 
пшениці, щоб можна було зеленою поставити на стіл.  Ще 
у давнину під скатертину застеляли сіно, а по кутках кла-
ли часник. Старші люди намагалися нічого не їсти, доки 
не зійде перша зірка. Кутю готували по-різному, але голо-
вним була потовчена пшениця, мак, мед, горіхи та пізніше 
– родзинки. Також не обходилась вечеря без традиційно-
го узвару, вареників, грибів. Інші страви могли змінюва-
тися. Потрібно спробувати всі страви, щоб кожен місяць 
в році був щедрим і багатим. По закінченню вечері різд-
вяну свічку гасили, ставили в жито чи пшеницю на по-
куті, разом з кутею. Всі страви залишали на столі. Вірили, 
що вночі прийдуть всі померлі члени родини куштува-
ти святкових страв. На ранок обов’язковим був похід до 
церкви і після цього уже можна було іти колядувати. Всі 
діти ходили від хати і до хати, співаючи різдвяних коля-
док. В першу чергу, колядувати ходили до родичів, адже 
на свята усі приїжджали в село. Різдво –це найбільше ро-
динне свято для мене, адже воно нагадує про зв’язок по-
колінь, занурюючи в дитинство і приємні спогади»33.

Отже, із чого складалася Свята Вечеря і яким було 
меню різдвяного стола? Свята Вечеря, як стверджує О. 
Воропай – «…це спільна вечеря всього роду. Навіть мерт-
ві родичі і безвісти загинулі – всі мають у цей вечір зі-
братися разом, щоб трапезувати цілим родом»41. «Різдво 
Христове – велике християнське свято, День народжен-
ня Ісуса Христа. Напередодні Різдва Христового – 6 січ-
ня, ми сім’єю сідаємо за щедрий, але пісний стіл. Свята 
вечеря починається молитвою. Завжди мама готує смач-
ну та пісну їжу, а головною стравою є кутя та узвар. На 
другий день, 7 січня, ми ходимо колядувати до рідних. В 
нашому селі дуже багато колядників, але найкраще вітає 
церковний хор з Різдвом»42. Меню передсвяткового вечо-
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ра, «в різних районах України характеризувалося рядом 
істотних ознак. Це стосується кількості страв за столом 
(12, 9, 7) та послідовності їх вживання»43. Ось як вигля-
дає сервірування різдвяного стола, описане в народному 
оповіданні із села Смідин Старовижівського району Во-
линської області: «Особливою традицією на надвечір’я 
Різдва є Свята вечеря, до якої входить 12 страв. Кутя – 
окраса столу. В кожної сім’ї кутя смакує по-різному, хоча 
складається з однакових інгредієнтів. У нас в сім’ї кутю 
готують густою, з пшениці, маку, родзинок, грецьких го-
ріхів та насолоджують медом. Поряд з кутею на столі є 
плетенка – це булка, сплетена косою, посипана маком. 
Їдять її по закінченню Різдва. Запивають страви узваром 
– компотом із сушених фруктів. Перша страва – це борщ з 
вушками. Ще на столі є голубці, политі грибною підливою 
з начинкою тертої картоплі. Наступна страва на столі – це 
вареники з капустою+грибами+картоплею з маком. Опіс-
ля всі смакують тушену квашену капусту. Також на столі 
є риба, запечена з овочами.  Далі вже ідуть закуски – це 
мариновані грибочки та маринований оселедець. Салат 
також входить до святого столу. І наостанок, хто ще може 
їсти – смакує пампушки, їх часто начиняють варенням із 
рожі. Дванадцять страв символізують дванадцять апос-
толів. Вечеряти родина сідає, коли на небі сходить перша 
зірка. Вечеря починається з молитви, а першу ложку їсть 
господар дому»44.

– Кутя – найголовніша страва, із якої й починається 
різдвяне частування: «Кутю товкли на Святий вечір. Тов-
кли, товкли – злили, потім знов товкли і злили, і була ку-
тя»45; «Розкажіть ще, будь ласка, з чого готували кутю.

– Брали мак, товкли його в спеціальній ступці, потім 
додавали волоські горіхи, мед, цукор, основою була пер-
ловка.

– Дуже дякую вам за таку цікаву розповідь»46. Федір 
Вовк, описуючи ритуальні страви Святвечора, говорить 
про таке: «Ритуальні страви цієї вечері, кутя та узвар, 
мають дуже старовинний характер: одварені в воді зерна 
пшениці або ячменю з медом та зварені також у воді суше-
ні овочі нагадують ще неолітичну епоху. Приміщенння їх 
на сіні «під богами, на покуті», цебто на найпочеснішому 
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місці в хаті, свідчить про релігійну повагу до них, що під-
креслена до того ще й звичаєм посилати ці потрави своїм 
старшим родичам, які ще живуть та залишати на столі ра-
зом з ложками на цілу ніч для померлих предків»47.

Кутя, як зазначають дослідники, – «обов’язкова страва 
на Святвечорі. Накривали кутю двома калачами або кни-
шами. Поруч умощували обжинковий сніп – символ май-
бутнього урожаю і глечик з узваром із сушених фруктів. 
З куті починали святу вечерю, Різдво. Кутю лишали на 
столі на ніч, поклавши поруч ложки, з вірою, що померлі 
предки прийдуть уночі скуштувати її. Цю страву носи-
ли кумам і родичам на другий день Різдва разом із вече-
рею»48. Інформацію про те, що поряд із кутею обов’язко-
во повинен бути обрядовий хліб, калачі чи булки, знахо-
димо і у зразках народних оповідань: Кутя – окраса столу. 
В кожної сім’ї кутя смакує по-різному, хоча складається 
з однакових інгредієнтів. У нас в сім’ї кутю готують гус-
тою, з пшениці, маку, родзинок, грецьких горіхів та на-
солоджують медом. Поряд з кутею на столі є плетенка 
– це булка, сплетена косою, посипана маком. Їдять її по 
закінченню Різдва»49. Функції булок, обрядових пирогів 
та хлібів у сучасних волинських та поліських різдвяних 
обрядах виконують ще й інші види печива: 

«Пляцки готували на свято – пісочні коржі, перекла-
дені трояндовим варенням і политі шоколадною масти-
кою»50. Або ж – «Торт «Королівський»: торт пахне медом 
та гвоздикою, перемазаний шоколадом із ромом, щоб та-
нув у роті»51.

А ще із народних оповідань дізнаємося про те, що «За-
пивають страви узваром – компотом із сушених фрук-
тів»52. Етнографи, досліджуючи народні обрядові напої, 
стверджують, що узвар – «один із найпоширеніших на-
поїв. Виготовляли його влітку зі свіжих ягід, а взимку й 
навесні – з сушини. Сушені у печі, на сонці та у спеціаль-
них печах (сушняк, лозняк) вишні, сливи, груші, яблука, 
чорниці, малину заливали окропом, парили у печі, насто-
ювали, відціджували й споживали як відвар, так і гущу. 
Узвар ставили у гарному полив’яному глечику на покуті 
разом з кутею, а поруч у миску накладали вийняті з від-
вару груші, сливи, яблука хвостиком догори, щоб їх було 
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зручно брати. Щоб узвар був солодший, до нього додава-
ли груші,іноді трохи меду»53. Ось як описується приготу-
вання узвару у народному оповіданні, записаному у селі 
Мощаниця Ківерцівського району Волинської області: 
«Для нас, малечі, ще малими дозволяли готувати самим 
узвар. Там треба було небагато: засушені яблука чи інші 
фрукти і цукру. Ці фрукти промивали, заливали водою і 
кип’ятили. Коли вони закипіли, додавали цукру і варили, 
поки не будуть готові фрукти»54. Печені яблука та варени-
ки – страви, що складали основу різдвяного стола поряд із 
кутею та узваром: «Як я була малою, то Різдво було у нас 
улюбленим святом. В ці дні нам не треба було іти в школу, 
каталися на санках з горки і любили помагати мамі готу-
вати блюда. Ми жили в селі. Були повоєнні роки, і не всі 
12 страв, як зараз треба, в нас були завше. Ми готували 
часто кутю, узвар, печені яблука, вареники, ну і куда ж 
без голубців. Ми, малеча, любили робити печені яблука, 
бо ми їх робили без допомоги тата і мами»55. Процес при-
готування печених яблук описано і у багатьох народних 
оповіданнях Волині й Полісся: «Печені яблука – там треба 
взяти яблука, їх в нас було завше багато. Їх треба промити 
і виняти серцевину з насінням. Далі їх викласти на бляш-
ку для запікання і наповнити горіхами, медом, трішки 
родзинки і далі – в піч. Запах ходив по всій хаті, я досі не 
можу забути його»56. Або ж: «На Різдво, крім куті та узва-
ру, ми робили печені яблука. Це був дуже легкий рецепт, 
але і дуже смачний:

– 4 великих «польських» яблука;
– 100 г. родзинок;
– жменя горіхів;
– цукор або мед.
Промивається яблуко, видаляється середина, викла-

дали яблука на бритвинку, заправляли їх горіхами й із-
юмом, посипали цукром або поливали медом. Ставили це 
все в пічку на 10-20 хв»57.

Вареники також були обов’язковими на різдвяному 
столі: «Також нам було цікаво готувати вареники. Нам 
мама замішувала тісто, а ми вже разом сідали і ліпили 
вареники з картоплею, капустою. Спершу вони були ну 
дуже кумедні, але тато зі сметаною їх дуже полюбляв»58.
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Наступного дня, сьомого січня,  різдвяний стіл пісним 
уже не був. На ньому переважали м’ясні страви. Ось їхні 
описи у народній прозі: «У нашій родині сальтисон, шин-
ку, ковбаски, паштети та іншу смакоту робили завжди пе-
ред великми християнськими святами»59; «Ковбаса «До-
машня»: «Ріжемо на шматки м’ясо, кубиками сало, дода-
ємо сіль, суху гірчицю, перець та часник, ретельно пере-
мішуємо. Посолити кишки та дати їм настоятися. Потім у 
ті кишки затолочити м’ясо та сало. Якщо у деяких місцях 
збирається повітря, проколоти голкою. Потім покласти 
вишневі гілки на дуже гарячу пательню, а на их ковбасу. 
Запекти у духовці»60; «Запечене стегенце – запікали сви-
няче стегенце на дуже великі свята, коли було що запі-
кати. Додавали часник, перець, сіль і запікали в печі»61; 
«Запечена качка з яблуками: найулюбленішою різдвяною 
стравою моєї родини є запечена качка з яблуками. Щоб 
приготувати цю страву, треба взяти качку, вимити під 
проточною водою, просушити рушником, натерти сіл-
лю, перцем і спеціями. Усередину качки покласти вимиті 
яблука, бажано кислі сорти. Зашити ниткою тушку качки. 
Покласти її в рукав для запікання і положити у металеву 
форму, щоб запекти.

Нагріти піч. Поставити металеву форму з качкою на 
дві з половиною години. Готовність страви  перевірити 
проколюванням тушки. Готову страву злегка охолодити 
і подавати на стіл. Ця страва завжди була очікуваною на 
різдвяному столі»62.

Як бачимо,  ритуальні різдвяні страви населення За-
хідного Полісся та західної частини Волині вирізнялися 
розмаїттям, багатством та оригінальністю у приготуван-
ні. Про це пише і Анатолій Пономарьов: «…у святкові дні 
страву намагалися приготувати,щоб столи ломилися від 
блюд, том більше, що їх кількість визначалася обрядовою 
регламентацією. Насамперед закушують пісними пирога-
ми, випивають по чарці горілки, потім подають вчорашні 
капусту й горох. Упоравшись з пісною їжею, приступають 
до скоромного: подають пироги із свининою і шкварка-
ми, обмішаними гречаною мукою, і розігріту ковбасу, 
далі – капусту зі свининою. Спочатку їдять лише капусту, 
м’ясо подають окремо на деревяній тарілці. Господар сам 
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розрізає м’ясо, присолює, перший шматок бере собі, а за 
ним беруть інші, по старшинству. Після капусти подають 
локшину, а потім гусятину, котру теж розрізає глава ро-
дини. По закінченні на столі з’являється кутя з медом або 
маком і, нарешті, узвар»63.

Слово «коляда» походить від назви Нового року у рим-
лян. Ця чужа назва «коляда», що сплелася із старослов’ян-
ським празником зимового повороту сонця і пізніше пе-
рейшла у наше зимове новоріччя, вказує на сильні греко-
римські впливи в чорноморсько-дунайській добі, коли 
українська колонізація досягла берегів Чорного моря і 
Дунаю, де вона зустрілася з греко-римським впливом»64. 
На другий день, сьомого січня і аж до свята Водохреща 
колядували, щедрували, ходили з вертепами, організову-
вали постановки різдвяних вистав з переодяганням, ря-
дженням, співами і танцями. Анатолій Пономарьов гово-
рить про це так: «Починаючи від Свят-вечора і аж до Во-
дохрещі колядували та щедрували – співали ритуальних 
пісень-побажань господарям осель та їхнім домочадцям. 
Цю обрядову місію виконувала молодіжна громада, котра 
мусила обійти й поздоровити всі родини села. Вважалося, 
що все, про що співають колядники та щедрувальники, 
збудеться, отже, їхні співи були свого роду добрими за-
кляттями»65. Ось як описується ця інформація у фоль-
клорних текстах: «Різдвяні свята відзначали дуже цікаво і 
весело. Дуже тішилися діти, як була в хаті ялинка і вечеря 
з кутею, рибні консерви. Діти колядували, щедрували, а за 
це люди давали копійки. Колядки і щедрівки і в наш час ті 
самі залишились»66. А так вигляда молодіжний колектив 
колядників та щедрувальників: «У нашій місцевості здав-
на ходили колядувати. В основному, це була молодь. 13 
січня, з першою зіркою йшли щедрувати. У гурті завжди 
були Янгол, циган, коза. Зазвичай розігрували невеличкі 
сценки, де добро завжди перемагало»67. Молодіжний гурт 
обов’язково винагороджували: грошима, подарунками, 
солодощами: «Колядники ходили з наступного дня із 
звіздою, також була переряджена коза. Співали «Щедрий 
вечір», «Нова радість» та інші. Колядникам давали ковба-
су, пироги, яблука. На Щедрий вечір ходили перебіранці: 
цигани, коза, старий дід, чорт»68. Федір Вовк про коляду-
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вання та щедрування молоддю під час зимових свят пише 
так: «На перший день Різдва молодь та діти ходять коля-
дувати й носять з собою «звізду» з паперу із свічкою все-
редині»69. Про звичай ходити з колядками і щедрівками 
по селу дізнаємося й з оповідання, записаного у селі Мир-
не Горохівського району Волнської області: «Колядували, 
щедрували, не було такого, як зараз, що заради грошей, 
збиралася молодь, ходили співали з зіркою, проводили 
час. Кожна хата пригощала пирогами, ковбасами, те, що 
готували. Церкву забороняли, тому цінували церковні 
пісні, вгощали найбільше. Одягалися в костюм кози або 
ж просто нарядно вдягалися, в чорта, Ангела, переодяга-
ли в бабу хлопця. Зранку хлопці посівали»70; О. Коваль-
чук говорить про це так: «Щедрувальників обдаровують 
різноманітними подарунками, і вони продовжують обхід 
села»71. У тексті народного оповідання, записаного у селі 
Прилісне Маневицького районуВолинськорї області зна-
ходимо таку інформацію: «Да, ходили колядувати, пере-
дягалися в хто, що міг. І в чудиків якіх хоч. Ходили ще-
друвати і давали нам за те копійочки такі нещасненькі, бо 
ж тоді грошей багато не було в людей»72.

О.В. Курочкін, говорячи про новорічно-різдвяні обхо-
ди молодіжних громад, писав про таке: «Істотна ознака 
колядування – його колективний, громадський характер. 
У ролі охоронців цієї традиції виступала сільська громада. 
Традиція колядування на Свят-вечір збереглася насампе-
ред на західноукраїнських землях. . Повсюди по Україні 
різдвяне колядування проходило в цілому за однаковим 
сценарієм: групи чоловіків, неодруженої молоді, а остан-
нім часом дітей (хлопчиків і дівчаток) із зіркою або без неї 
ходили увечері від хати до хати, співаючи колядки»73.

Анатолій Пономарьов, описуючи новорічні та різдвя-
ні вертепи, говорить про таке: «Особливо активно спі-
вочі ватаги діяли напередодні Нового року – на свято 
Маланки. До складу такого молодіжного гурту входили 
старший ватажок, заспівувач, музики (скрипаль, цим-
баліст та гравець на бубні), іноді ще танцюристи та мі-
хоноша. Нерідко колядники, а часом і щедрувальники, 
представляли так званий «живий вертеп» – специфічний 
фольклорний театр костюмованих виконавців. Його го-
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ловними дійовими особами були «Маланка» або «Коза», 
котрі розігрували інтермедії, що являли собою традицій-
ні обряди. Так, основною ритуальною дією «Кози» був та-
нець, який відображав «умирання» і «воскресіння», сим-
волізуючи тим самим циклічність природи і сезонність 
аграрної діяльності»74. У народних оповіданнях Західно-
го Полісся та західної частини Волині теж описується ко-
лядування, щедрування, переодягання, народний вертеп 
та народні інтермедії: «До сьогоднішнього дня всі  чека-
ють з нетерпінням різдвяні свята, адже для малечі – це 
тільки сміх і радість. До цього часу в моєму селі активно 
ходять колядувати і щедрувати. На думку моїх бабусь, 
завжди було цікавіше щедрувати. В той вечір всі пере-
одягаються в костюми: кози, циганки, чортів, Снігурки 
і Діда Мороза. Це ж скільки радості у всіх! Ще знаю, що 
в ніч перед Щедрухою, в три години, господар оселі по-
винен взяти кільця ковбаси, соломи, перев’язати плодові 
дерева й біля нього з’їсти ковбасу, потім потрібно потру-
сити це дерево. В селі все передається з покоління в по-
коління, щоб не забувались звичаї і традиції»75. Або: «На 
перший день Різдва ходили колядувати. Ходили до кож-
ної хати, просили дозволу заколядувати, але колядували 
не в хаті, а під вікном. Виконували такі колядки, як «На 
Різдво Христове Ангел прилетів», «По всьому світу стала 
новина» та інші. 

Олекса Воропай, досліджуючи звичаї переодягатись та 
рядитись під час новорічних свят, говорить про можли-
вість запозичення цих звичаїв від скоморохів: «Традицій-
ний характер організації колядницьких та щедрівниць-
ких ватаг на чолі з «березою» у багатьох випадках нагадує 
стародавніх веселих скоморохів, що теж «хату звеселяли» 
не тільки величальними піснями, а й танцями та грою на 
музичних інструментах… також імовірно, що звичай пе-
реодягатися та накладати на себе машкару – характери-
зуватися циганом, жидом, чортом, журавлем, ведмедем, 
козою – колядницькі та щедрівницькі ватаги теж запози-
чили від скоморохів»76.

Про переодягання та рядження у народній прозі го-
вориться так: «На Багатий вечір ходили щедрувати. Ви-
конували щедрівку «Щедрий вечір, святий вечір». Пере-
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одягалися в дідуха, циганів, ідола та інших»77; «…а вве-
чері – юнаки і дівчата, переодягнені в циган, розбійни-
ків, в козу і смерть»78. Або ж: «Ще, бувало, переодягалися 
у діда і бабу, циган, пугал»79; «Одягалися в костюм кози 
або ж просто нарядно вдягалися, в чорта, Ангела, пере-
одягали в бабу хлопця. Зранку хлопці посівали»80; «Да, 
ходили колядувати, передягалися в хто, що міг. І в чу-
диків якіх хоч»81; «На Щедрий вечір ходили перебіранці: 
цигани, коза, старий дід, чорт»82; «Одягалися в костюм 
кози або ж просто нарядно вдягалися, в чорта, Ангела, 
переодягали в бабу хлопця. Зранку хлопці посівали»83; 
«Ще переодягалися у діда і бабу, циган»84; «Переодягали-
ся в козу, Бабу-Ягу, вертеп»85. О. М. Таланчук, описуючи 
звичаї переодягання, називає їх «ряженням»: «На тому 
світі все таке саме, тільки навпаки. Від цього уявлення 
походять наші звичаї ритуального переодягання, масок 
– «ряження», яке первинно мало магічний зміст. Фарбу-
вання обличчя сажею, пов’язане із домашнім вогнищем, 
піччю, карнавальне вивертання одягу, особливо верх-
нього – кожуха і шапки – вказувало на приналежність 
до предків, і травестійні переодягання стали виконува-
ти охоронні , захисні функції від смерті та злої сили мер-
ців»86.  

У текстах народних оповідань часто йдеться про те,  не 
тільки народний вертеп або молодіжний гурт ходили по 
селу з виставами, колядками та щедрівками. Дуже часто 
функції щедрування та колядування виконували цер-
ковні хори: «Різдво Христове – велике християнське свя-
то,  День народження Ісуса Христа. Напередодні Різдва 
Христового – 6 січня, ми сім’єю сідаємо за щедрий, але 
пісний стіл. Свята вечеря починається молитвою. Завжди 
мама готує смачну пісну їжу, а головною стравою є кутя 
та узвар. На другий день, 7 січня, ми ходимо колядува-
ти до рідних. В нашому селі дуже багато колядників, але 
найкраще вітає церковний хор з Різдвом»87. Або: «Удень 
діти  та церковний хор ходили колядувати. Колядою вони 
приносили радість у кожний дім. Наприклад: «Чи чули, 
браття, про дивну Новину», «В Вифлиємі десь новина» , 
«У всьому світі стала новина», «Що то за предиво», «Небо 
і земля», «Христос-Спаситель». Щедрівки: «Ой у полі плу-
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жок оре», «Щедрик», «В новім граді Вифлиємі», «Щодрий 
вечір, щодрий». Зовсім не переодягалися, але носили з со-
бою восьмикутну зірку»88.

К. Квітка, описуючи давні обряди колядування, вка-
зував на той факт, що: «В західних областях українсько-
го розселення колядування-щедрування було, очевидно, 
навіть у відносно недавній час школою організованого й 
ритмічно дисциплінованого чоловічого співу»89. Степан 
Килимник про такі організовані колядування пише так: 
«Удень ходять і дорослі посівальники-чоловіки: батьки до 
дітей і навпаки, куми до кумів, сусіди до сусідів. Після по-
сівання приходять і жінки, але не вранці»90.

Але, уважно переглянувши народні оповідання на 
різдвяну тематику, можна зробити висновки про те, 
що не лише чоловічі ватаги ходили з колядками: «Хо-
дили колядувати. Але в нас не було «колядувати», «ще-
друвати», просто колядували. Ходили кожного року, 
обов’язково ходили. Ходили і хлопці, і дівчата. Але тоді 
не давали гроші, а давали пироги. Колись ми з сусідкою 
пушли до сусідів колядувати і переділись у кожухи, пі-
дійшли під вукно, а там діти були, років 7-8, хлопчик і 
дівчинка, ми прийшли від вукно проситись колядува-
ти, а хлопчик як побачив, шо ми в кожухи вивернуті, 
як наробив плачу. Він – бігом до батьків в хату, а ми 
– бігом на вулицю втікати. Тож сусіди, не можна було 
лякати дитину.

Прийшли ми, о, ще один сусідів і казали: «Пане госпо-
дарю, заставте колядувати» (мовчать) , «Пане господарю, 
заставте колядувати» (мовчать).  А ми тоді кажемо: «В тій 
хаті нема шо дати, пероги печуть, солому січуть». І бігом 
від вікна втікати»91.

Олекса Воропай, досліджуючи мотиви найпоширені-
ших українських колядок, вказує на той факт, що «…в 
Україні були найбільше поширені релігійні колядки. Ці 
колядки охоплюють своїм змістом багато апокрифічних 
оповідань про життя, муки, смерть і воскресіння Христа, 
найбільше – про очищення Христа, вибір для нього імені 
і про Матір Божу, що шукає нічлігу, ховає Ісуса перед жи-
дами»92. На території Західного Полісся та західної час-
тини Волині побутують різні види колядок. Деякі з них 
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– казково-фантастичного  змісту: «У нас в селі ходили ко-
лядували діти, підлітки та й навіть старші люди.

Коляда були такі:
Коляд, коляд, колядниця,
добра з медом паляниця, 
а без меду не така –
дайте, дядька, п’ятака».
Щедрівки:
Ой, у печі пиріжки сиділи, 
мої очі все туди гляділи, 
помаленьку приступав, 
по одному витягав, наївся.
Люди думали, що кіт, 
я схватився у міх, та й побіг».
Ще, бувало, переодягалися у діда і бабу, циган, пу-

гал»93.
Або ще один такий приклад: «У нашій місцевості від-

значали Різдво та Щедруху. Ходили колядувати та щедру-
вати малі та старші діти, старші люди теж ходили.

Колядка:
«Колядин, колядин,
Я у батька один.
мене не дивуйте,
ковбасу лаштуйте.
Колядин, колядин,
я у батька один.
По коліна кожушок, -
дайте, дядьку, пиріжок!»
Щедрівка: 
«Щедрик-ведрик,
дайте вареник,
грудочку кашки,
кільце ковбаски,
решетце овса,
і колядка вся!»94.
Як бачимо із багатьох текстів народної прози, коляд-

ки та щедрівки відповідали традиційній загальноукра-
їнським нормам різдвяного співу. Переважна їх біль-
шість була присвячена Різдву, Новому року, а релігійні 
та апокрифічні мотиви переважали в текстах оповідань: 



450

«Святкували, як завжди, накривали смачний стіл, запро-
шували всіх сусідів і родичів, коли вже наїлися, йшли 
колядувати, переодягалися в що мали, не було великого 
вибору, пам’ятаю одну колядку, яку завжди виконували. 
Це була «По всьому світу стала новина»95; «На Різдво хо-
дили колядувати, а на Василя – щедрувати. Колядували: 
«Нова радість стала…», «Ой над Вефлиємом…», «Нині 
радість стала…», «Щедрий вечір, добрий вечір…» та 
інші. На вертеп переодягалися в мудреців, царів, смерть, 
ангелів, лихого»96; «Чи чули, браття, про дивну Новину», 
«В Вифлиємі десь новина» , «У всьому світі стала новина» 
, «Що то за предиво», «Небо і земля», «Христос-Спаси-
тель». Щедрівки: «Ой у полі плужок оре», «Щедрик», «В 
новім граді Вифлиємі», «Щодрий вечір, щодрий». Зовсім 
не переодягалися, але носили з собою восьмикутну зір-
ку»97

О.В. Ковальчук, описуючи обряди щедрування, за-
значає, зокрема, про таке: «Обряди колядування можуть 
мати варіанти, але їхній хміст залишається однаковим – 
віншування господарів та обдаровування колядників… 
Новий рік за старим стилем – свято Щедрого вечора. 
Напередодні Нового року, на Маланки, розпочинаються 
символічні дійства з водою. Зачівання вранці на свято 
Щедрого вечора – жертовний обряд. Цей обряд імітує 
оранку»98. А ось як описано обряди щедрування у народ-
ній прозі Західного Полісся та західної частини Волині: 
«На свято Василя ввечері ходили щедрувати. Обов’яз-
ково переодягалися у козу, циган, носили вертеп. Най-
частіше виконували щедрівку “Щедрик, щедрівочка..”, 
а колядку найчастіше виконували “Нова Радість”, цією 
колядкою прославляли Христа»99; «На Багатий вечір хо-
дили щедрувати. Виконували щедрівку «Щедрий вечір, 
святий вечір». Переодягалися в дідуха, циганів, ідола та 
інших»100.

О.В. Ковальчук, говорячи про свято Маланки, вказує 
на те, що «Двері в ніч на Новий рік не замикають, чекають 
посівальників, що на світанку бігають від хати до хати з 
рукавичками, в яких повно зерна: пшениці, жита, ячме-
ню, вівса, гороху тощо. Зерно від посівальників ретельно 
визбирують і віддають птиці, «щоб добре неслась і вели-
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ка росла»101. У народних оповіданнях Волині й Полісся 
обряди щедрувати на свято Маланки описуються таким 
чином: «У нашому селі не колядували. Ходили щедрува-
ти з щедрівкою «Ой дядю, дядю, тебе Бог зове…» Як ще-
дрували, то не переодягались, а вдягали те, що було»102; 
«У нашій місцевості ми відзначали різдвяні свята. Ми ко-
лядували, щедрували. Колядка в нас була «Добрий вечір, 
тобі, пане господарю!». А щедрівкою «Щедрий вечір, До-
брий вечір!», «Щедрик» ми ходили вертепом»103. Так ще-
дрували у селі Нова Руда Маневицького району Волин-
ської області: «У тій місцевості, де я народилась, ходили 
тільки щедрувати на Меланку, 13-го січня.  Діти щедру-
вали вдень, а ввечері - юнаки і дівчата,  переодягнені в 
циган, розбійників, в козу і смерть. Господарі пригощали 
щедрувальників яблуками, цукерками і пирогами. Також 
у цей день дозволялось молоді робити різні пакощі. Мо-
гли вистилити дорогу від дому дівчини до дому хлопця, 
якщо знали, що вони пара; могли витягти сани на хату, 
якщо господар насолив їм та інше. Колядувати в нас хо-
див тільки церковний хор»104. У селі Видричі Камінь-Ка-
ширського району Волинської області «На свято Василя 
ввечері ходили щедрувати. Обов’язково переодягалися 
у козу, циган, носили вертеп. Найчастіше виконували 
щедрівку “Щедрик, щедрівочка..”, а колядку найчастіше 
виконували “Нова Радість”, цією колядкою прославляли 
Христа»105.

Звичайно ж, свято Нового року або Маланки, або Ва-
силя, або Багата вечеря не обходилося без святкової ве-
чері. Ось як описують етнографи багату вечерю у науко-
вій літературі: «На Щедрий вечір, як засяє зоря, господар 
дому запалює свічку і обкурює хату ладаном, очищаючи 
її від злих сил. Господиня ставить на стіл вечерю, а на по-
куті велику миску з пирогами, господар сідаї так, що його 
не видно за пирогами, а діти роблять вигляд, що не бачать 
його»106. У народних оповіданнях Багата вечеря опису-
ється так: «Перед старим Новим роком, або ще називали 
– перед святом Василя святкували Багату вечерю. На цю 
вечерю мало бути 12 страв, тому що, якщо було багато 
страв, то господар буде багатий. Коли сідали вечеряти, 
то на стіл застеляли обов’язково ткану скатертину, під 
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скатертину клали сіно, бо у сінові Ісус народився, це для 
того, щоб урожай родив. І на кутки стола клали гроші. На 
свято Василя потрібно було, щоб до хати зайшов перший 
хлопчик. На свято Василя ввечері ходили щедрувати. 
Обов’язково переодягалися у козу, циган, носили вертеп. 
Найчастіше виконували щедрівку “Щедрик, щедрівочка..”, 
а колядку найчастіше виконували “ Нова Радість”, цією 
колядкою прославляли Христа»107.

А ще впродовж усіх зимових свят влаштовували вечор-
ниці: «А ще влаштовували вечорниці в сільському клубі. 
На вечорниці збиралися тільки молоді дівчата й хлопці, а 
дорослі чоловіки й жінки туди ніколи не ходили. Сутність 
вечорниць полягала в тому, що дівчата й хлопці склада-
лися і влаштовували спільні розваги з вечерею, музикою, 
танцями. В обов’язок дівчат входило приготувати вечерю, 
а обов’язок хлопців – знайти приміщення, забезпечити 
музикою, солодким. Зима – це солодкий прекрасний час 
для молоді, діти були надворі до тих пір, поки «сосульки 
під носом не появляться». Грали сніг. Хлопці ліпили бабу, 
а дівчата – діда. Це була у них така забавка. Грали у війни 
сніжинками, ходили до річки, поки не знали батьки, ка-
талися на ковзанах. А весною вже ждали, поки вже буде 
літо, щоб піти на річку.

– От таке цікаве життя в нас було, а не те, що у вас, у 
телефонах одних»108.

Різдво та Новий рік ніколи не старіють. Зимові ново-
річні свята, навпаки, щороку відновлюються. Сучасні но-
ворічні календарні свята – це синтез традиційного і ново-
го. Новорічні традиції, описані в народній прозі Західно-
го Полісся та західної частини Волині – невичерпна гли-
бина, невмируща спадщина нашого краю. Різдвяні свята 
тривають аж до Водохреща, Йордані. Після Водохреща 
слабнуть морози, минає основна частина зими. Після Ве-
ликого посту наступають весняні свята, а особливо Ве-
ликдень.
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Різдвяний вертеп

Маленькі колядники. Село Терешківці 
Горохівського району Волинської області
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Вечорниці. Село Бірки 
Любешівського району Волинської області 

Святкування Нового року. Село Хоцунь 
Любешівського району Волинської області. 1977 р.  
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6.2. Весняні християнські календарні свята 
населення Західного Полісся та західної частини 
Волині в народній прозі

Після свята Благовіщенння настає Вербна неділя, 
Вербний тиждень. У цей час розпускається і розквітає 
верба. Відомо, що Спаситель їхав на ослі, і люди при цьо-
му встеляли йому дорогу пальмовими гілками. На Україні 
зазвичай пальмове віття символізують вербові гілки. Ось 
як описується  звичай освячення верби у народній прозі: 
«За тиждень до Великодня, на в’їзд Ісуса до Єрусалиму, в 
народі Вербна неділя, ходили на службу в церкву, брав-
ши з собою гілки верби для освячення. По закінченню 
служби священик окроплював вербу.  Перед Великоднем 
прикрашали будинки та вулиці. Пасху святкували три 
дні, протягом яких ходили до церкви»109; «За тиждень до 
Великодня ходили в церкву святити вербу і казали: «Не я 
б’ю, а верба б’є, за тиждень – Великдень» і били одне од-
ного вербою. У великодній кошик клали: паску, ковбаску, 
яйця, сир і масло»110.

Звичай святити гілля верби у неділю перед Паскою. 
Олекса Воропай про цей період у житті українців пише: 
«Неділя за тиждень перед Великоднем називається «Верб-
ною», «шутковою» або «квітною», а тиждень перед цією 
неділею – «вербним». У Вербну неділю святять вербу. Під 
церкву заздалегідь наносять багато вербового гілля. Зран-
ку на Богослуження сходяться всі – старі й малі, бо «гріх 
не піти до церкви, як святять вербу». Коли кінчається від-
права і священик окропить гілля свяченою водою, то діти 
– одне поперед одного – стараються дістати вербу і тут же 
проковтнути по кілька «котиків» – «щоб горло не боліло-
»111. О. Ковальчук про традиції  Вербної неділі на Укра-
їні пише: «На вербному тижні, у неділю, святили вербу. 
Коли закінчувалась служба і вербне гілля окроплювалось 
водою, люди йшли додому. Діти хльоскали один одного 
прутиками , примовляючи: Не я б’ю – верба б’є,

За тиждень – Великдень,
Недалечко червоне яєчко!
Спаси і сохрани, Матір Божа,
Під своїм покровом»112.
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Інформації про освячення верби населенням Захід-
ного Полісся та західної частини Волині багато: «До Ве-
ликодня готувалися довго. Обов’язково всі в родині до-
тримувалися Великого Посту. За тиждень до Великодня 
йшли до церкви всією родиною святити вербу, гілочки 
прикрашали квітами, перев’язували стрічкою. Після того, 
як освятили вербу, йшли додому і гілками легенько били 
всіх членів сім’ї, промовляючи:

«Не я б’ю, верба б’є,
за тиждень – Великдень,
уже недалечко червоне яєчко.
Лоза б’є , не я б’ю,
за тиждень – Великдень 
Будь здоровий, як вода і багатий, як земля»113. Про 

Вербний тиждень дослідники української етнографії пи-
шуть: «Після Благовіщення настає Вербний тиждень, коли 
розпускається і квітне верба. Дівчатка плетуть з вербових 
гілочок віночки, дорослі й діти хльоскають одне одного 
вербовими прутиками й примовляють: «За тиждень – Ве-
лик-День: будь великий, як Верба, а здоровий, як Вода, а 
багатий, як Земля!»114. Василь Скуратівський, описуючи 
Вербний тиждень у різних регіонах України, зазначає: « 
Все ближче і ближче кінець Великого посту. Віддавна осо-
бливу радість приносила шоста неділя і останній перед 
Великоднем тиждень, який має кілька народних накли-
чок: Чистий, Жилавий, Білий, Вербний, Лазарева субо-
та…»115. А ось яка інформація подається у текстах народ-
них оповідань із великодніми мотивами: «За тиждень до 
Пасхи у нас є Вербна неділя. Ми йдемо до церкви і ви-
свячуємо вербу, після служби батюшка роздає всім вер-
бу. Після служби з церкви йдемо дододому, всіх людей, 
яких зустрічаємо, б’ємо вербою, промовляючи: «Не я б’ю 
– верба б’є, за тиждень – Великдень, за два – та й нема,  
щоб були здорові, як верба і багаті, як Земля». На Вербну 
неділю сповіщали, що вже за тиждень буде Великдень»116. 
А так відбувався Вербний тиждень у селі Веретено Воло-
димирецького ройону Рівненської області: «У Вербну не-
ділю всі йшли до храму. В храмі верба святилася та роз-
давалася в кінці служби прихожанам. Кожен старався по-
бити святою вербою один одного зі словами «Верба б’є, не 
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вмирай, Великодня дожидай»117. Звичаї освячення верби 
у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської облас-
ті відповідали загальноукраїнським традиціям Вербного 
тижня:  «У вербну неділю в церкві святили вербові гіл-
ки. Повернувшись додому, ними били усіх у хаті, потім 
ці гілки клали за образи»118; «Вербу святили у неділю, за 
тиждень до Великодня. У церкві люди йшли до мируван-
ня, і їм роздавали вже освячену вербу і говорили: «Верба 
б’є, не я б’ю, за тиждень – Великдень, за сім днів – Паска». 
Вербу брали додому і клали за образи, а деякі гілочки ін-
коли садили»119. У селі Чудля Володимирецького  району 
Рівненської області вербу святили так: «По вербу ходили 
до церкви, ї сначала святили, а потім підходили до батюш-
ки, і він давав всім по гілці або декілька.»120.

Олекса Воропай теж описує звичай битися вербою з 
примовляннями: «Якщо, ввійшовши до хати, заставали 
когось, що проспав заутреню, то били такого свяченою 
вербою, примовляючи: 

«Не я б’ю – верба б’є. 
За тиждень Великдень,
Недалечко червоне яєчко!
Молоді хлопці та дівчата билися свяченою вербою ще 

й коло церкви, та й дорогою, як додому йшли: а, б’ючись, 
примовляли: 

«Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля!»121.
І знову знаходимо підтвердження цієї інформації в 

народній прозі: «У Вербну неділю всі йшли до храму. В 
храмі верба святилася та роздавалася в кінці служби при-
хожанам. Кожен старався побити святою   вербою один 
одного зі словами: «Верба б`є, не вмирай, Великодня до-
жидай»122. Або: «У вербну неділю в церкві святили вер-
бові гілки. Повернувшись додому, ними били усіх у хаті, 
потім ці гілки клали за образи»123. Видатний український 
археолог та етнограф Федір Вовк, досліджуючи Вербний 
тиждень, у праці «Студії з української етнографії та ан-
тропології пише: «Вже за тиждень до Великодня, у Вербну 
неділю, хлопці рано приносять з церкви вербу та б’ють 
нею усіх присутніх, примовляючи: «Не я б’ю – верба б’є, 
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за тиждень – Великдень. Будь здоров, як вода, а зелений, 
як верба, а багатий, як земля»124. Традиції освячення вер-
би в селі Довговоля Володимирецького району Рівнен-
ської області вербу освячували в церкві: «Вербу святили 
у церкві, а потім підходили до батюшки (священика), і він 
всім давав гілку або більше»125. Або: «За тиждень до Ве-
ликодня ходили в церкву святити вербу і казали: «Не я 
б’ю, а верба б’є, за тиждень – Великдень» і били одне од-
ного вербою. У великодній кошик клали: паску, ковбаску, 
яйця, сир і масло»126.

На Волині й Поліссі перед Великоднем люди постили. 
Етнографи пишуть про дотримання Великого посту хрис-
тиянами в Україні так: «Перед Великоднем тривав великий 
сорокаденний піст, кожен тиждень якого мав свої назви і 
свята. Перший називався «збірним», четвертий – «серед-
охресним», п’ятий – «похвальним», шостий – «вербним», 
сьомий – «білим»127. Ось як розповідається про Великий 
піст у народних оповіданнях: «До Великодня готувалися 
довго. Обов’язково всі в родині дотримувалися Велико-
го»128. Або: «В четвер перед Великоднем дуже релігійні 
люди останній раз вечеряли, після того їли аж в неділю на 
Пасху зранку. В четвер випікали паску, у п’ятницю вже ні-
чого в печі не пекли, а в церкві виносили плащаницю, і всі 
йшли до церкви »129. Василь Скуратівський про останні 
пісні дні перед Великоднем пише: «Три останні дні напе-
редодні Великодня люди вважали жалобливими, «бо Ісус 
Христос покутував за наші гріхи». Найбільш богомільні 
не тільки «носили жалобу» – голосно не розмовляли, не 
сміялися, не встрявали в суперечки – а й не вживали їжі, 
даючи напередодні сувору обітницю, «щоб Бог допоміг 
позбавитися гріхів та хвороб»130.

Вербний тиждень закінчується Великоднем, настає 
Свята Неділя. Про це у зразках народної прози знаходимо 
таку інформацію: «Великдень – велике християнське свя-
то на честь Воскресіння Ісуса Христа. Готуємося до свята 
старанно. У суботу перед Великоднем мама пече паски, 
домашні м’яса, ковбаси, фарбуємо яйця у червоний ко-
лір. Увечері складаємо великодній кошик.  Як тільки опів-
ночі задзвонять дзвони, ми поспішаємо до церкви. Після 
служби Божої отець освячує пасхальні кошики, ми йдемо 
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додому, снідаємо, б’ємся крашанками. По обіді ми зустрі-
чаємо хресних батьків у гості»131. Федір Вовк, досліджу-
ючи християнські свята українців, про Великдень пише 
таке: «На Великдень, згідно з загальнопоширеним по-
вір’ям, сонце грає, цебто в час свого сходу то здіймається, 
то спускається за обрій; тому багато є людей, особливо 
дітей, що дбають не проспати цієї хвилини»132.

До цього великого християнського свята довго готу-
ються. «Перед Великоднем прибирають подвір’я, білять 
хати всередині й окола. В Чистий Четвер люди гарно ви-
миваються весняною водою і вдягаються в білу одіж. Пе-
чуть ритуальний хліб-коровай (паску) і жайворонків з 
тіста, забарвлюють у червоне яйця, розписують писанки. 
Люди ходять один до одного в гості, обмінюються гостин-
цями. Діти й дорослі качають по землі крашанки й писан-
ки, грають ними навбитки»133. Ось як описано святкуван-
ня Великодня у народних оповіданнях: «Перед святом за-
вжди прибирали у хаті. Мили вікна, викидали непотрібні 
речі, витирали пил на шафах. Якщо у господарстві були 
свині, то їх перед святом кололи. Паски пекли завжди у 
Чистий четвер. Мазали білком і посипали. Це була улю-
блена страва усіх дітей. Також завжди фарбуємо яйця. 
Для цього заготовляємо лушпиння цибулі та варимо у 
ньому яйця. 

Готували все до свячення: складали в кошик яйця, 
паску, м’ясо, шматочок масла, сіль, домашню ковбаску. 
У паску ставили свічку. Накривали усе вишитим рушни-
ком. До церкви ходили на нічне богослужіння. Коли при-
ходили, починали розговлятися. Збиралася уся велика 
дружня родина»134. Василь Скуратівський про підготовку 
до одного з найбільших християнських свят на Україні 
пише: «У понеділок, особливо для жінок, день починався 
рано. Ще до сходу сонця мати будила дочок, нагадуючи, 
що «недалечко красне яєчко, а тому потрібно «помити 
хату». Вмившись, господарниці починали білити стіни та 
стелю, змащувати жовтою глиною долівку, а рудою обво-
дити підвалини в хаті та ризьбу надворі. Натомість мили 
лаву, стіл, мисник, двері й підвіконня. Після обіду йшли в 
город, щоб до Чистого четверга посіяти все насіння. Дру-
гого дня, у вівторок, жіноцтво золило, прало й прасувало 
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білизну. Годилося також винести з хати й пополоскати все 
шмаття, підготувати до празника святковий одяг. Чолові-
ки тим часом працювали в полі й заготовляли найкращі 
дрова для випікання пасок. 

Середотиждень був своєрідним завершувачем най-
основніших робіт: у середу під вечір вже годилося впо-
ратися з городом, навести лад у хаті, прибрати її зовні. 
Увечері починяли вчиняти тісто для пасок та інших об-
рядових виробів. Дівчата вибирали яйця для крашанок 
та писанок і готували віск, писала, природні барвники. 
До Великодня годилося зробити стільки писанок, щоб 
можна було подарувати хлопцям, хрещеним, навіть ви-
падковим людям, котрі завітають на погостини. Хлопці ж  
прибирали подвір’я, що вже прокльовувалось буйною зе-
ленню, складали дрова, звільняли двір від хмизу»135.  Про 
приготування до Великодніх свят на Україні Федір Вовк 
пише: «Ритуальні страви на Великдень на Україні станов-
лять: паски, себто круглий пшеничний хліб, печене поро-
ся, ковбаса, сир та особливо крашанки…»136. У народній 
прозі, яка містить безліч описів Великодніх свят, читаємо: 
«Перед Великоднем білили хати, прибирали на подвір’ї і 
біля хати. Якщо дозволяла погода, то старались посадити 
город, посіяти овес, буряки.

Вербу святили у церкві, а потім підходили до батюшки 
(священика), і він всім давав гілку або більше. 

Паску святили надворі. З церкви всі виходили, ставали 
колом, кругом церкви. Потім ішли хлопці з покривалом і 
туди ложили крашанки. Далі йшов хлопчик, йому дава-
ли гроші – хто скільки. Потім ішов батюшка з хористами 
один круг, а на другий круг вже святили паску»137. Або, 
із оповідання, записаного у селі Радомишль Луцького ра-
йону Волинської області дізнаємося, що «В четвер перед 
Великоднем дуже релігійні люди останній раз вечеряли, 
після того їли аж в неділю на Пасху зранку.  В четвер ви-
пікали паску, у п’ятницю вже нічого в печі не пекли, а в 
церкві виносили плащаницю і всі йшли до церкви. 

Паску святили в церкві, після посвячення кожен ста-
рався якнайшвидше потрапити додому, щоб якомога 
раніше сісти за стіл, то вважали, що буде хороший уро-
жай»138.
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Згадують про Чистий четвер і дослідники української 
етнографії. Так, Олекса Воропай пише: «Чистий четвер 
– це день весняного очищення. Ще вдосвіта, до схід сонця 
селяни чистили в стайнях, коморах, на подвір’ї, в хатах 
– все повинно бути чистим і виглядати по-святковому. В 
саду і на городі господар згрібав на купу торішнє листя, 
бадилля бур’янів та сухе ріщя і підпалював – «щоб очис-
тити землю від морозу, зими, смерті…»139.

Про підготовку до Великодня на території Західного 
Полісся і західної частини Волині існує безліч народних 
оповідей. Про останній тиждень перед святом розпові-
дають таке: «Завжди перед Великоднем прибирали у бу-
динку і на подвір’ї. Випікали безліч пасок і м’ясних страв 
(ковбаси, бочок, балик), фарбували яйця. Перед походом 
у церкву мама збирала пасхальну корзинку. Туди клала 
найгарнішу паску, декілька крашанок, ковбаску, сіль у 
блюдечку, хрін. Потім уся сім’я чепурно одягалася, і ми 
йшли в церкву. Люди збиралися навколо церкви, запалю-
вали свічки і очікували, поки священик освятить корзин-
ки. А уже наступного ранку усі чим раніше збиралися на 
сніданок. Діставали все з корзинки і сідали до столу сні-
дати»140. У науковій етнографічній літературі про Чистий 
четвер говориться так: «У дні «білого» тижня годилося 
прибирати і білити хати, а на Чистий четвер до схід сонця 
закінчити наводити чистоту в господарстві. Вдень спалю-
вали торішнє листя та бадилля»141.

Олекса Воропай пише і про те, що перед Великоднем 
селяни в Україні кололи свиней: «Колись наші селяни в 
Чистий четвер кабанів кололи, бо ж на великодньому сто-
лі повинні бути шинка і ковбаса. А що цей четвер «чис-
тий», то «як заколоти кабана в цей день, сало буде чисте. 
Крім кабана, різали ще й поросятко, бо за старим звича-
єм на Україні, разом з паскою, в церкві святили й печене 
порося з шматком хріну в зубах»142. Про звичай колоти 
свиней перед Паскою йдеться й у зразках народної прози: 
«Два тижні перед Великоднем ми заколюємо свиню. Мій 
дідо був різником свиней, то він це робив сам. За 5 днів 
до «коптіння» шинки ми ставили її маринувати, а м’ясо 
на ковбасу готувати за день до коптіння. Чистий четвер 
у нас починався з коптіння шинки та ковбаси. Все це ми 



462

коптимо у нашій вендзарні, десь п’ять годин. Поки це все 
коптилося, ми робили прибирання в хаті і на подвір’ї. 
Після обіду бабця замішувала паску. Щоб паска вдалася, 
вони говорили: «Повинен бути чистота і спокій в хаті». 
Зранку, в п’ятницю, ми йшли до церкви, де виносили пла-
щаницю, а після обіду красили писанки, робили із сиру 
«плесканку», до якої додавали: ізюм, цукор, масло і яйця.     
В суботу зранку йшли копати хрін. Після обіду ми готу-
вали кошик, де ставили паску, сіль, мак, масло, плесканку, 
хрін, ковбасу та шинку. В ніч на Великдень йшли святити 
паску»143.

У народному оповіданні, записаному у селі Видричі 
Камінь-Каширського району Волинської області, чита-
ємо таке: «Від Вербної неділі до Пасхи у нас називався 
“чорний тиждень”. На цьому тижні не можна було нічого 
садити, бо як посадиш на цьому тижні, то нічого не буде 
родитися. Не можна було сіяти. Називали чорним тиж-
нем, тому що всі люди від Вербної неділі до Пасхи стара-
лися побілити печі  і в коминах погонити сажу. А оскільки 
сажа чорна, і всі в її вимазувалися, то казали: “От, чорний 
тиждень!”. На цьому тижні вже всі прикрашали свої до-
мівки. У п’ятницю виносили плащаницю. Після четверга 
не можна було білити дерева, хату. У п’ятницю паски не 
можна було пекти, тому що це – пісний день. Паску було 
потрібно випікати в четвер, до винесення плащаниці. А 
коли пекли паску, то треба було перед паскою ставати, по-
говорити “Отче наш”, із хати всі виходили, бо по хаті ходи-
ти не можна було, дверима не грюкати, не стукати. І тоді, 
коли все наготували, господиня говорила молитву і тоді 
тільки приступала до місіння паски, і коли підійшло тісто, 
формували паску, скільки в сім’ї є людей, кожну паску на-
зивали того іменем. Тоді, коли поставили в піч, то кожен 
спостерігав за своєю паскою, якщо когось паска з’їхала, 
то тому у цьому році не буде везти»144. Про святкування 
Великодня у селі Прилісне Маневицького району Волин-
ськорї області читаємо: «Як всі люди святкували: паску 
пекли, мазурки в нас пекли такі до паски. Паска само со-
бою пеклася, а мазурки само собою пеклись. Прибирали, 
в церкву ходили дуже далеко – двінацить кілометрів було 
йти до церкви, шоб паску посвятити. Бо в нашому селі 
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церкви не було. Коло церкви завжди палили огонь, ко-
стра великого накладали молодьож і завжди-завжди го-
рів костьор. Ходили сповідалися і причащалися в Велико-
дню нич»145. Олекса Воропай зазначає, що останній тиж-
день перед Великоднем називається білим або чистим. На 
цьому тижні віруючі люди дотримуються посту так само 
суворо, як і на першому тижні Великого посту. Найваж-
ливішим днем цього тижня є четвер, який називається 
чистим, світлим, великим, страсним або живним»146. У 
тексті народного оповідання із села Веретено Володими-
рецького ройону Рівненської області йдеться про таке: 
«Переважно паску пекли в четвер, тоді вже й красили 
яйця та готували смачні пасхальні страви. На 12-ту годи-
ну ночі збирались на богослужіння в храм. Після служби 
люди шикувалися кругом церкви зі своїми кошиками для 
освячення паски»147. У п’ятницю виносили плащаницю. 
Олекса Воропай у своєму дослідженні описує винесення 
плащаниці так: «Староста або паламар наказував виноси-
ти хоругви. Всі виходили з церкви. Парубоцтво звичайно 
виносило хоругви і хрест, а старші чоловіки брали образ 
Воскресіння Христового, євангелію та артос; чотири по-
важні дідусі виносили плащаницю»148. У народній прозі 
з великодніми мотвами про винесення плащаниці гово-
риться часто: «Паску було потрібно випікати в четвер, до 
винесення плащаниці»149. Етнографи стверджують, що 
«на Страсну П’ятницю постились зранку до виносу пла-
щаниці з вівтаря. Виконувати якісь роботи, крім випікан-
ня паски та садіння капусти, не можна було»150. «Зранку, в 
п’ятницю, ми йшли до церкви, де виносили плащаницю, а 
після обіду красили писанки, робили із сиру «плесканку», 
до якої додавали: ізюм, цукор, масло і яйця. У п’ятницю  
виносили плащаницю. Після четверга не можна було бі-
лити дерева, хату. У п’ятницю паски не можна було пекти, 
тому що це – пісний день»151. 

У Великодню суботу фарбують крашанки, печуть пас-
ки, роблять писанки. Про це у народній прозі пишеться 
так: «Тяжко було уявити Великдень без писанок. Чудові 
орнаменти, загадкові візерунки, розмаїття кольорів. По-
руч із писанками неодмінним атрибутом великодніх свят 
є гаївки – народні пісні із закликанням весни. Їх викону-
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вали діти і незаміжні дівчата. Паски дозволяється пекти 
двічі на тиждень: у Чистий четвер і у суботу. До коши-
ка обов’язково клали масло, обов’язковим було запечене 
м’ясо, сало, сир. Ще випікали багато солодощів, але їх не 
святили, так само, як не брали до церкви ні вино, ні горіл-
ку. Випивати годиться вже дома. Для нас Великдень – це 
родинне свято. Дружини в четвер пекли багато пасок, хата 
прибирається весь тиждень. Матері в себе вдома запікали 
м’ясо особливим чином. Але не стравою єдиною… Важ-
ливо прийти до церкви, щоб посвятити кошик, щоб свята 
водичка на тебе попала. Я вірю в цю чистоту, в те, що ця 
вода змиває все погане, що було погане цього року. 

Вже зранку вся сім’я збирається за великоднім сто-
лом, цокається яйцями і тоді визначаємо, хто ж цього 
року переміг. Після освячення пасок відбувається обряд 
розговіння після посту. За звичаєм, його починають із 
крашанок та паски. Гостей в неділю не чекали – перший 
день Великодня вважався суто сімейним святом. Завітати 
могли хіба найближчі родичі. Другого дня в гості чекали 
в першу чергу малечу – похресників, які мали привітати 
хресних батьків – «маточку» і «батечка». Особливий зви-
чай цього дня – поливання. і цей день ще називають По-
ливаним понеділком»152. 

Олекса Воропай описує Великодню суботу так: «У Вели-
кодню суботу роблять крашанки. Здебільшого фарбують 
у червоний, жовтий, синій, зелений і золотистий кольори. 
Найбільше готують червоних крашанок. Перше фарбова-
не яйце зберігають і, як треба, підкурюють ним хворого 
на пропасницю. Яйця фарбують здебільшого у червоний 
колір, бо це нагадує про кров Спасителя»153 О.Ковальчук, 
досліджуючи події останнього передвеликоднього тиж-
ня на Україні, стверджує: «У Великодню суботу готували 
крашанки. За повір’ями, виготовлені цього дня писанки 
чи крашанки зберігаються протягом усього наступного 
року»154. Таку ж інформацію знаходимо і у описах Вели-
кодніх свят Волині й Полісся: «Великдень – велике хрис-
тиянське свято на честь Воскресіння Ісуса Христа. Готу-
ємося до свята старанно. У суботу, перед Великоднем, 
мама пече паски, домашні м’яса, ковбаси, фарбуємо яйця 
у червоний колір. Увечері складаємо великодній кошик.  
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Як тільки опівночі задзвонять дзвони, ми поспішаємо до 
церкви. Після служби Божої отець освячує пасхальні ко-
шики, ми йдемо додому, снідаємо, б’ємся крашанками. По 
обіді ми зустрічаємо хресних батьків у гості»155.

Але найурочистіше, звичайно, на Пасху було в церкві. 
Як тільки задзвонять дзвони, «…то з усіх кінців села чи 
міста народ починав рухатися до церкви – хто пішки, а 
хто й возом. Дітей теж брали з собою, вдома майже ніхто 
рне залишався. Кому не було місця в церкві, той спинявся 
надворі під церквою і так стояв, скинувши шапку, аж до 
кінця Богослуження»156. Ось як відбувався і відбувається 
звичай освячення пасок на Волині й Поліссі: «Ну, все було 
приблизно так: вбрані кошики, паски, сало, ковбаски. В 
церкві, ніби бджіл у вулику. Всі схиляються перед Богом, 
просять благодаті, здоров’я, миру. У цей день навіть ві-
таються один із одним по-особливому: Христос Воскрес, 
– Воістину Воскрес. Після церкви ми збираємося за од-
ним столом. Це я люблю найбільше»157. Такий опис при-
готування до свята знаходимо у народному оповіданні із 
села Нагоряни Дубенського району Рівненської області: 
«Напередодні Великодня пекли паски. Ввечері ішли до 
церкви на всеношне богослужіння, під ранок святили 
паску. Люди ставали навколо храму,запалювали свічки, 
а отець освячував їх святою водою. Люди готувалися до 
свята якнайкраще: прибирали подвір’я, будинки, білили 
дерева. У Вербну неділю ішли до церкви,отець освячу-
вав вербу та роздавав людям»158. Або оповідання із міста 
Ковель Ковельського району Волинської області: «Люди 
збиралися навколо церкви, запалювали свічки і очікува-
ли, поки священик освятить корзинки. А уже наступного 
ранку усі чим раніше збиралися на сніданок. Діставали 
усе з корзинки і сідали до столу снідати»159.

А так виглядає у народних оповіданнях відвідування 
храму у великодню ніч: «До церкви йшли в суботу на цілу 
ніч, і ніхто не спав. Хлопці розпалювали біля річки велике 
вогнище, після освяти паски всі йшли додому їсти свяче-
не. На Пасху ходили до родичів у гості, а хресні батьки до 
своїх хрещеників та несли їм пасочки, крашанки і канфє-
ти»160. У народному оповіданні із села Чудля Володими-
рецького району Рівненської області дізнаємося про те, 
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як «Всі люди ішли до церкви у великодню ніч. Вдома роз-
мальовували писанки, пекли паски. Перед святом при-
бирали в хаті, білили хату та забор, прибирали двір. По 
вербу ходили до церкви, ї сначала святили, а потім під-
ходили до батюшки, і він давав усім по гілці або декілька. 
Паску святили рано-рано зранку, після служби в церкві, 
надворі. Всі ставали круг церкви, запалювали свічки, ви-
ложували на рушник їжу, яку хотіли святити. Ще з ба-
тюшкою ішли хлопці з одіялом, в який ложили крашанки. 
Ходив ще хлопчик, йому давали гроші, хто скільки. Паску 
святив батюшка на третій круг»161. А так святили паски у 
місті Луцьк: «Після обіду ми готували кошик, де ставили 
паску, сіль, мак, масло, плесканку, хрін, ковбасу та шинку. 
В ніч на Великдень йшли святити паску»162. Етнографи, 
описуючи святкування Великодня українцями у церкві, 
зазначають: «На Великдень до церкви збиралось все на-
селення села, святили паски, яйця, сир, печених поросят, 
сало ковбаси»163. У текстах народних оповідань з велико-
дніми мотивами також багато такої інформації: «У паску 
ставили свічку. Накривали усе вишитим рушником. До 
церкви ходили на нічне богослужіння. Коли приходили, 
починали розговлятися. Збиралася вся велика дружня 
родина»164. 

Олекса Воропай теж описує освячення пасок на вулиці 
у гарну погоду: «По закінченні літургії, коло церкви або 
в притворі святиться «свячене», що складається з паски, 
сиру, яєць, поросяти, масла, сала та ковбаси»165. «Паску 
святили надворі. З церкви всі виходили, ставали колом, 
кругом церкви. Потім ішли хлопці з покривалом і туди 
ложили крашанки. Дали ішов хлопчик, йому давали гро-
ші – хто скільки. Потім ішов батюшка з хористами один 
круг, а на другий круг вже святили паску»166.

Після повернення із церкви сідали до великоднього 
сніданку, накривали білими скатертинами столи і їли усе 
свячене: «Коли йшли святити паску, то у кошику обов’яз-
ково повинно було бути паска, яйця, ковбаска, сало, сир, 
масло. Коли посвятили паску, то із церкви всі старали-
ся найшвидше прийти додому. Коли прийшли додому, 
будили всю сім’ю і сідали снідати: хто раніше поснідає, 
той буде найшвидше справлятися на полях. За сніданком 
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найперш потрібно було пробувати свячене яйце і паску, 
а тоді все інше. На Пасху обов’язково варили холодець, 
голубці. Яйця фарбували у цибульнику, рвали латаття – у 
лататті, якщо міцніший цибулник, то колір був більш ко-
ричневий, а у лататті були жовті. Фарбували і для себе, і 
щоб було для батюшки дати. На Пасху із страв обов’яз-
ково повинні були присутні бути голубці і холодець. Для 
приготування голубців відварювали рис, додавали м’ясо, 
моркву, цибульку, відпарювали листя капусти; загортали 
і так тушили. Ставили у піч у чугуні або каструлі»167. А 
ось як описують ці ж події наукові джерела: «Вдома вся 
сім’я сідала до святкового столу. Потім усією родиною 
молились перед божником. Після молитви батько брав 
миску із свяченими стравами і тричі обходив стіл, після 
цього ділив свячені крашанки й паску… Починався обід з 
паски та яєць. Потім їли шинку, порося й інше»168. У тек-
сті оповідання, записаного у селі Кульчин Ківерцівського 
району Волинської області йдеться про те, що «Коли при-
ходили, починали розговлятися. Збиралася уся велика 
дружня родина»169.

Народні прозові твори Волині й Полісся рясніють 
описами великодніх сніданків та обідів, на які збиралися 
дружні родини волинян та поліщуків: «Важливо прийти 
до церкви, щоб посвятити кошик, щоб свята водичка на 
тебе попала. Я вірю в цю чистоту, в те, що ця вода змиває 
все погане, що було погане цього року. Вже зранку вся 
сім’я збирається за великоднім столом, цокається яйцями 
і тоді визначаємо, хто ж цього року переміг. Після освя-
чення пасок відбувається обряд розговіння після посту. 
За звичаєм, його починають із крашанок та паски.  Гостей 
в неділю не чекали – перший день Великодня вважався 
суто сімейним святом. Завітати могли хіба найближчі 
родичі. Другого дня в гості чекали в першу чергу малечу 
– похресників, які мали привітати хресних батьків – «ма-
точку» і «батечка». Особливий звичай цього дня – по-
ливання. і цей день ще називають Поливаним понеділ-
ком»170. «Після церкви ми збираємося за одним столом. 
Це я люблю найбільше»171.

Після нічної служби і святкового сніданку у багатьох 
селах, як зазначається у народних оповіданнях, «Ходи-
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ли на маївку (гуляння), ходили в ліс,  паску ходили свя-
тити на ніч, хтось з сім’ї ішов святити паску, цілий день 
готували, під ранок поверталися і відразу сідали снідати. 
Потім ходили по сусідах, родичах, билися яйцями. Готу-
валися за тиждень, мили, білили, прибирали, кожен день 
був розписаний погодинно»172. Таку ж інформацію знахо-
димо і у етнографічних працях: «Після розговіння селя-
ни збирались на великодні ігри: гойдались на гойдалках, 
гралися крашанками в «набивки», «кота», «відгадки». Ді-
вчата ходили на веснянки у найкращому одязі, заквітча-
ні вінками, а хлопці збирались біля церкви – стріляти з 
гармат»173. Федір Вовк на підтвердження цієї інформації 
пише про таке: «А після розговін кожний хазяїн клопо-
четься вилізти на дзвіницю та подзвонити, щоб мати до-
брий урожай гречки»174.

У народних оповіданнях   про святкування Великодня 
на Волині й Поліссі знаходимо багато згадок про ті часи, 
коли церкву забороняли і ходити туди на Паску заборо-
нялося теж. Але у таких оповіданнях збереглося багато 
згадок про великодні гуляння й ігри. Волиняни й поліщу-
ки заміняли звичай стріляти з гармат звичаєм розпалю-
вання багаття: «В селі є церква, яка побудована в 17 ст., 
але священика у ті часи в нас не було. Тому вербу в нас 
не святили, ми просто її ламали і вітали один одного зі 
святом. Але в неділю, на великі свята і на Великдень люди 
ходили до храму, де правила баба Марія. На Паску біля 
церкви палили велике вогнище. За місяць до свята діти 
збирали дрова, резинові шини, тайком від вчителів та хо-
вали  у кущах. І хоча їм було заборонено ходи до церкви, 
та вони все ж бігали кругом вогнища усю ніч.  О 4-й годи-
ні приходили люди, які відкривали церкву і читали цер-
ковні книги, а хор співав відповідні пісні. Паску святили в 
сусідньому селі Тронівка через відсутність священика. А 
в неділю зранку діти, набравши повні кишені крашанок, 
бігли до церкви, де було змагання «Чия крашанка силь-
ніша?» і били в дзвін»175; Або: «…в церкву ходили дуже 
далеко – двінацить кілометрів було йти до церкви, шоб 
паску посвятити. Бо в нашому селі церкви не було. Коло 
церкви завжди палили огонь, костра великого накладали 
молодьож і завжди-завжди горів костьор. Ходили спові-
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далися і причащалися в Великодню нич»176. Про звичай 
палити біля церкви багаття згадує у своїх дослідженнях 
українських народних свят і Василь Скуратівський: «А 
ще тато згадали, як раніше біля церкви або на сільському 
пагорбі хлопці цілу ніч палили вогнище. При цьому годи-
лося зрізати в лісі сухе дерево (дуба чи вербу). Біля таких 
вогнів збиралося багато людей. Вважалося, що вогонь цей 
є прообразом того, біля якого грілася варта, охороняючи 
розіп’ятого на хресті Ісуса»177. Ось як інтерпретується ця 
інформація в народній прозі: «В церкву ходили дуже дале-
ко – двінацить кілометрів було йти до церкви, шоб паску 
посвятити. Бо в нашому селі церкви не було. Коло церкви 
завжди палили огонь, костра великого накладали моло-
дьож і завжди-завжди горів костьор. Ходили сповідалися 
і причащалися в Великодню нич»178. Або, як розповіда-
ється у тексті оповідання із села Жиричі Ратнівського ра-
йону Волинської області, «Ну, вербу святили, як і зараз, в 
Страсну неділю особливого нічого не було. Готувалась до 
Великодня серйозно, прибирали в будинку, білили садок 
і будинок. Готували страв небагато: паску, красили яйця, 
ковбасу, холодець. Цікаво ми збирали яйця… В нашому 
районі була низина, тому скрізь були болота, а там було 
дуже цікаво. У церкву ходили скритно,тому що радянська 
влада забороняла релігію, особливо було небезпечно тим, 
хто працював в державних установах, це могло грозити 
звільненням, але все ж у нас була віра, любима сім’я,тому 
ми порушували закони і ходили. Цікаво було на другий 
день Пасхи: все село збиралося біля храму,  кожен з доми 
брав повні пазухи яєць (і старий, і молодий) і билися 
ними, поки вже не були повні животи»179; Або, як чита-
ємо із оповідання із села Верхи Камінь-Каширського ра-
йону Волинської області, «Колись ходили святити вербу, 
паску, але ми не ходили, бо нам не дозволяли, ми були по 
державних роботах, якщо ти підеш в церкву, то з роботи 
виженуть. Я тільки у вікні чекала, покі посвятять паску. 
Спочатку верба святилася, а через тиждень – паска. Свя-
тили не так, як тепер, в кошиках, а в такикх коробках, які 
в’язалися із соснового коріння і на плечі вішили. Йшла в 
ліс і такі корінчики маленькі вирубували, і в’язалися ко-
робки, ще їх називали «кошолки», вона була така міцна. 
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В таку коробку складали паску, яїчка, сало, м’ясо і йшли 
святити»180. Якщо у селі не було церкви або вона була за-
чинена, то паску святили у сусідніх селах або шукали села, 
де церкви працювали на свята й у неділю, і святити паски 
ходили туди «Великдень святкували так, як і зараз. Свя-
тити паску ходили у Мохро, що на Білорусії, пекли паску, 
готували м’ясо, варили яйця, варили холодець – обов’яз-
ково. Ходили в Мохро святити вербу»181.

На Волині й Поліссі надзвичайно поширеним був зви-
чай ходити в гості до родичів на другий день Великодня. 
У етнографічних джерелах звичай відвідувати родину: 
батьків, дітей, похресників описується так: «Наступно-
го дня ходили сім’ями в гості, обмінювались писанками, 
діти носили паски та писанки хрещеним, їх називали «во-
лочобниками», а день – «волочильним»182.

Про другий день свята говориться і у переказі із села 
Заболоття Ратнівського району Волинської області, «Дру-
гого дня в гості чекали в першу чергу малечу – похрес-
ників, які мали привітати хресних батьків – «маточку» і 
«батечка». Особливий звичай цього дня – поливання. і 
цей день ще називають Поливаним понеділком»183. Про 
традиції Поливаного понеділка розповідає і Василь Ску-
ратівський: «За традицією другого дня свят люди перевід-
ували одне одного, христосувались, обмінювалися писан-
ками або крашанками. Найчастіше робили це діти 8–12 
років, переважно хлопчики. Невеликими гуртами вранці 
вони обходили дідусів та бабусь, хрещених, бабусь-пови-
тух, учителів. Мати клала в миску чи хустину три велико-
дні калачі, писанки чи крашанки, іноді, якщо це найближ-
чі родичі, то й кільце ковбаси. Такі навідини називалися 
«нести калача», або «волочене», а ватаги – волочебники 
чи христосувальники»184. Або: «На Пасху ходили до роди-
чів у гості, а хресні батьки до своїх хрещеників та несли їм 
пасочки, крашанки і канфєти»185. 

Яким було меню та сервірування пасхального стола, 
як готувалися ритуальні страви: паски, куличі, крашан-
ки та писанки, м’ясні страви? Ось які описи знаходимо 
у зразках народної прози Західного Полісся та західної 
частини Волині: «Здобна й пишна паска, покрита горіха-
ми, родзинками – головне блюдо пасхальної трапези. Це 
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не просто здобний кекс, який може спекти кожен. Паска, 
в першу чергу, – символ Воскресіння Христа, спогад про 
те, як Ісус Христос зібрався з апостолами після свого во-
скресіння – було прийнято, що на середнє місце за столом 
не сідали, а ставили туди частину хліба. Значення паски 
символізує перехід від Старого до Нового завіту. 

Куличі прийнято пекти в Чистий четвер і у Велику Су-
боту. Спочатку треба зробити опару. Дріжджі розвести у 
теплому молоці з 1 ст. ложкою цукру і З  ст. ложками бо-
рошна. Коли стане бродити, влити у посуд з борошном, 
додати розтерті з цукром жовтки, посолити і замісити. 
Місити до появи пухирців, тоді взяти розтоплений жир, 
знову добре перемісити, щоб тісто ввібрало в себе жир, 
додати промиті родзинки, вимісити, накрити і постави-
ти, щоб підійшло. Коли тісто збільшиться в об’ємі вдвоє, 
частину його викласти у форму. Заповнивши форму на 
1/3, поставити, щоб підійшло. Коли форма заповниться, 
змастити тісто яйцем і пекти в печі. Також робили сирну 
паску. Особливе блюдо з сиру, яке за традицією готується 
тільки один раз у році – на свято Пасхи. 

Оригінальна форма паски – усічена піраміда, що сим-
волізує Гроб Господній. Для приготування паски вико-
ристовувалася спеціальна розбірна дерев’яна форма – па-
сочниця, яка робилася з дощечок, на внутрішній стороні 
яких вирізають літери «ХВ», що означають вітання «Хрис-
тос Воскрес!». Крім того, на них також зображуються 
хрест, списи, палиці, пророслі зерна, паростки і квіти, які 
символізують страждання і воскресіння Ісуса Христа. Ці 
малюнки і напис потім друкуються на готовій пасці. 

Яйце – один з головних символів Великодня. Його вру-
чають всім гостям, подають жебракам, беруть з собою до 
церкви для освячення. Згідно з церковними правилами, 
фарбувати яйця потрібно в Чистий четвер або у Велику 
Суботу. В наші часи великодні яйця фарбували цибуле-
вим лушпинням, буряковим соком. Яйця краще вибира-
ти однакової форми і розміру, щоб вони нарядний вигляд 
мали на святковому столі. Крім пасок і крашанок, на Ве-
ликдень прийнято готувати різноманітні м’ясні страви. У 
нас була домашня ковбаса. Це ще одне традиційне блюдо 
Пасхи. Батько колов свиню, і м’ясо було гарне, із тонкою 
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шкіркою, з приємним ароматом і смаком. Свинину і яло-
вичину пропустити через м’ясорубку з рідкою решіткою, 
посолити, поперчити, додати часник, добре перемішати 
і витримати на холоді 3-4 год. Потім начинити кишкові 
оболонки, які також перед тим добре промити і почис-
тити. Ковбаси підсмажують на смальці, потім запікають. 
Спеції додають на смак. Також на великодньому столі по-
винні бути  овочеві страви і страви із злаків, які уособлю-
ють нескінченність людського життя. Також у нас завжди 
були бурячки. Потрібно зварити буряк, почистити і по-
терти його дрібній терці з хроном. Перемішати це все, до-
дати оцет, сіль, цукор на смак. Бурячки можна споживати 
до м’ясних страв»186. Або, як розповідається в народному 
переказі із села Верхи Камінь-Каширського району Во-
линської області, «Готували голубці, паску, яєчка, паля-
ниці, пекли ковбаски, кров’янку, сальцесон, різноманітні 
котлети і бочок, ще варили холодець, з салатів було олів’є 
та оселедець під шубою, ще тушили капусту і робили 
домашній хрін, смажили свиню»187. Чи, як приклад, такі 
тексти-рецепти: «На Великдень фарбували яйця, випіка-
ли паску, готували також м’ясну печеню, домашню ков-
басу, хрін. Замочували цибулиння і в ньому фарбували 
яйця, також мазали воском»188; «Готували голубці, стегно 
свиняче, ковбасу пекли, сир домашній, масло, холодець. 
В основному було м’ясне і молочне. Яйця красили в ци-
бульнику. Були і краски, але краски, вони ж шкідливі»189. 
Таких текстів на території Західного Полісся та західної 
частини Волині багато: «Звичайно ж, основною стравою 
на Великдень була паска. Для її тісто довго вимішували 
руками, а згодом додавали ізюм. Після цього його стави-
ли біля теплої печі аби воно піднялося. Потім тісто зно-
ву вимішували, розкладали у форми і випікали. Другою 
стравою, без якої не обходиться Великдень, є крашанки. 
Найчастіше їх фарбували в цибулинні. Також пекли ков-
баску, бочок, робили холодець, а до нього – хрін»190; «Стра-
ви: запечене м’ясо, холодець, різні салати, ковбаса, риба і 
т.д., голубці, торти, пироги»191; «На Великдень обов’язкові 
паска, мазурки, м’ясо (запечене стегно в печі), хрін, яйця 
в цибулевому лушпинні, пекли ковбаску, робили желе з 
ягід, варили холодець»192.
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А от приклад оповідання, записаного у селі Журави-
чі Ківерцівського району Волинської області: «На Пасху 
пекли паски, красили яйця у лушпинні цибулі. До свята 
кололи свиню, робили ковбаску, сальтисон, пекли в печі 
м’ясо і сало. Паску завжди випікали в четвер, хазяйка 
вдягала чисту одежу, молилася і тоді замішувала тісто. 
У цей час в хаті завжди було тихо»193. Як бачимо, при ви-
піканні пасок на Волині й Поліссі існувало багато тради-
цій: вдягатися у чистий одяг, молитися, не порушувати 
хатнього спокою, пекти паски у тиші. Підтвердження 
цьому знаходимо у зразках народної прози регіонів За-
хідного Полісся та західної частини Волині: «Замішува-
ли тісто, ставили, щоб підійшло. Потім знов місять тісто, 
ставлять ще раз, щоб підійшло і розкладають у форми 
та прикрашають. Коли печеться паска, не можна було, 
щоб відкривались двері»194. Про те, що в Україні при ви-
піканні пасок дотримувалися певних усталених звичаїв і 
традицій, говорять і дослідники української етнографії. 
Так, Василь Скуратівський пише: «При виготовленні па-
сок дотримувалися різноманітних дійств. Починаючи із 
вчинення, вимішування та викачування тіста, всі дійства 
підпорядковувались прадавнім обрядам. Особливо сте-
жили, щоб не було порушено звичаєвих форм, коли са-
джали паски у піч. Усіх, хто був у хаті, просили вийти на-
двір, «щоб не потривожити пасок». Саджаючи паски на 
черінь, господиня читала спеціальну молитву»195. А ось 
як розповідається про це в народномих оповіданнях: «У 
Чистий четвер наша родина випікала пасочки. Це завжди 
робила мама. Вона звечора розчиняла дріжджі, змішува-
ла тісто, і до сходу сонця хліб мав лежати на столі. Коли 
сходило тісто – не можна ні з ким розмовляти, нічого з 
хати нікому не давати. Перед замішуванням обов’язково 
читалася молитва. Після того, як паски випечені, готу-
вали інші страви, переважно м’ясні – печене м’ясо, ков-
баси, фарбувалися яйця. Яйця фарбувалися у цибулевій 
шолусі. Готували ще печену капусту, пиріжки з фасоле-
вою начинкою»196. А так готували страви на свято у місті 
Ківерці Ківерцівського району Волинської області: «На 
Великдень пикли ковбаси, шинку та голубці. В четверг 
вранці мама пекла паску. Під час того, як сходило тісто в 
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хаті, старалися  тихенько говорити, закривали двері, щоб 
не було протягів. Мама говорила: «Коли сходить тісто, 
господиня не сідає, тому що впаде паска». Яйця варили 
в цибулинні, щоб був червоний колір, а жовтий колір 
отримували з відвару латаття»197; «Великдень ми святку-
вали дещо по-іншому, як тепер. У той час церква була під 
забороною, і ми святили паски потайки, очищували свої 
будинки і себе від негативу, готувалися до цього свята 
духовно, готували писанки і крашанки, пекли, крім пас-
ки, й інші смаколики. Коли я печу паску, то на моїй кухні 
панує спокій, я співаю пісні під час приготування, ніколи 
не печу паски в поганому гуморі, коли паску відправляю 
у піч, я її перехрещую, це для того, щоб вона вдалася. 
Яйця фарбували у відварі з цибулиного лушпиння, со-
ком буряка, кави, моркви, куркуми, кропиви, квітами 
фіалки»198. 

Звичайно, найосновнішими ритуальними великодні-
ми стравами були паска та фарбовані яйця (крашанки 
або писанки): «Саме найголовніше – це були паски. Пас-
ку зазвичай випікали в печі. Яйця фарбували в цибулин-
нику, в лататті квіток. Окрім паски та яєць пекли м’ясо, 
ковбаси, сири,  вареники з бобом. Обов’язковою стравою  
були вареники з бобом. Варенику картоплю змішували з 
вареним бобом, обліплювали тістом та варили»199. Пас-
ка, як зазначають етнографи «весняний обрядовий хліб, 
який готували до Великодня. Дуже здобне вчинене тісто 
на яйцях, сметані, олії, цукрі добре вимішували і стави-
ли у тепле місце сходити. Змастивши форми, вкладали 
туди тісто, стежачи, щоб воно займало не більше, ніж 
дві третини посудини. Тісто знов сходило, і його дуже 
обережно ставили в добре випалену піч. Готову паску 
прикрашали цукровою поливою, фарбованим пшоном 
чи маком. Її обов’язково святили у церкві разом із кра-
шанками та іншими стравами народного столу. Свяче-
ною паскою починали великодній сніданок»200. Про те, 
що великодній сніданок починався із паски та свячених 
яєць, читаємо й у зразках народної прози: «За сніданком 
найперш потрібно було пробувати свячене яйце і паску, 
а тоді все інше. На Пасху обов’язково варили холодець, 
голубці. Яйця фарбували у цибульнику, рвали латаття 
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– у лататті, якщо міцніший цибулник, то колір був більш 
коричневий, а у лататті були жовті. Фарбували і для себе, 
і щоб було для батюшки дати. На Пасху із страв обов’яз-
ково повинні були присутні бути голубці і холодець. Для 
приготування голубців відварювали рис, додавали м’ясо, 
моркву, цибульку, відпарювали листя капусти; загортали 
і так тушили. Ставили у піч у чугуні або каструлі»201. Про 
два види тіста, що його використовували у великодньо-
му печиві, розповідається й у оповіданні, записаному у 
селі Мирне Горохівського району: «На Пасху робили два 
види тіста: солодке і менш солодке – паску. Її їли замість 
хліба, мазурку робили солодкою, розчиняли багато опа-
ри, робили паску як буханці, без форми, додавалися ба-
гато яєць, прикрашали тістом без глазурі, робили з тіста 
листочки. Робили сирну паску, варили з яйцями, смета-
ною, маслом, сиром, корицею, родзинок не було. М’ясо 
пекли з великого стегна, замочувати в солоній воді (ропі) 
3 дні, шпигували часником, лавровим листям та на ніч 
ставили в піч»202. А так виглядають описи рецептів пасок, 
що їх пекли на Волині й Поліссі: «Процес приготування 
паски: розчиняємо паску, вона стоїть у теплому місці, 
мука розводяться, кипятится молоко, тоді воно ости-
гає і в тепленьке молочко кидаємо дріжджі. Розводимо 
дріжджі, потім у мисці розбиваємо яйця, туди молоко, 
сметана, олія, цукор. Все це в мисці розбивається, а тоді 
розсипається мука і робиться тісто, таке, як густа смета-
на. Потім його ставлять, щоб воно підійшло. Трошки пі-
дійде, тоді знов місити, щоб було густеньке. Накладали у 
форму, палили піч. Всі обов’язково пекли в пічі, газу тоді 
не було. Вигаряє піч, бо тісто гарячого не любить. Бо як в 
гарячу піч ставиш тісто, воно зразу горить. Тоді вставля-
ли паску і наглядаємо. Починає пригаряти, накриваємо 
газетами.  Десь годину печеться паска. Ще перед тим, як 
тісто зійшло, і треба вже в піч вставляти. Яйце розбивали 
і мазали зверху, і тільки тоді вставляти в піч»203. Або ще 
один рецепт приготування паски, записаний у місті Ко-
вель Ковельського району Волинської області: «Опишу 
рецепт головної страви на Великдень – паски. Її готували 
за день до свята. Спочатку готуємо опару. Для цього піді-
гріваємо молоко, потім додаємо дріжджі і частину цукру. 
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Борошна треба додавати стільки, щоб тісто вийшло тро-
хи рідше, ніж на оладки. Опару треба залишити в тепло-
му місці (ми ставили біля печі й накривали чистим руш-
ником). Коли на поверхні опари з’являються пухирці, то 
до цієї суміші додаємо розтоплене масло, яйця, сметану, 
сухофрукти. Але родзинки додаємо наприкінці замішу-
вання, аби вони не пошкодилися. Тісто потрібно вимі-
шувати довго, а потім дати йому час підійти. Коли тісто 
готове, то його розкладають у форми. А тоді знову зали-
шають уже розкладене тісто в теплому місці, щоби дати 
паскам піднятися. Трохи зачекавши, їх ставимо в духо-
вку (ми випікали в печі). І згодом дістаємо з печі найза-
пашніші паски»204.

Олекса Воропай у праці «Звичаї нашого народу» опи-
сує процес приготування паски таким чином: «Самі ж 
паски пеклися так: робили опару на молоці, до опари до-
давали муки та яєць і місили тісто. Виробляючи паски, 
клали їх у високі форми, а зверху накладали хрест із тіста 
і «шишки». На якийсь час ці форми з пасками ставили в 
тепле місце – «щоб паски посходили». Коли паски вже по-
сходили, їх садовили в напалену піч. Паски пекли завжди 
з білої пшеничної муки і тільки один раз на рік – на Ве-
ликдень»205. Таку ж інформацію знаходимо й у текстах на-
родних оповідань із Волині й Полісся: «Замішували тісто, 
ставили, щоб підійшло. Потім знов місять тісто, ставлять 
ще раз, щоб підійшло і розкладають у форми та прикра-
шають. Коли печеться паска, не можна було, щоб відкри-
вались двері. Готували страви з того, що було: холодець, 
ковбасу, м’ясо, яйця. Яйця фарбували лотаком або луш-
пиням від цибулі»206. А ще така інформація із народних 
рецептів: «Паску готували так:

На розчину:
- молоко;
- дріжджі;
- пара яєць;
- трішки цукру.
Коли зійшло тісто:
Для замиски:
- б’ють яйця скільки треба;
- кидають масло;
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- якщо є ізюм, то кидаєм.
Коли підійшло:
- розкладають у форми, трішки почекати, щоб піді-

йшло; змазати яйцем, випікати в печі»207. Або ж: «100 
грам дріжджів, 1 л пареного молока, борошно, 10 яєць, 
30 жовтків, 0,5 кг вершкового масла, олія, ізюм, курага, 
цукати, ванілін, кориця. Після випікання виходить дуже 
смачна паска»208.

Виникнення рецепту сирної паски  дещо пізніше. Таку 
паску також пекли майже усі господині на території За-
хідного Полісся та західної частини Волині. Ось один із 
таких текстів-рецептів: «У нашому селі усі на Пасху у печі 
пекли ще сир. Його вимішували з яйцями, цукром, трохи 
муки і багато ізюму, викладали у поливану миску, зверху 
ще змащували збитим жовтком і ставили до печі»209; Для 
паски спочатку виробляли тісто та випікали в печі. В кін-
ці  роботи над паскою її поливали глазур’ю. Зазвичай до 
свята готують м’ясні страви та салати»210; Паски випікали 
в печі, тісто місили самі. В кінці роботи над паскою її по-
ливали глазур’ю»211.

Звичай фарбувати крашанки на Волині й Поліссі та-
кий же давній, як і по усій Україні. Про цей звичай на-
писано багато етнографічних досліджень та розвідок. 
Олекса Воропай, зокрема, говорячи про звичай фарбу-
вати яйця до Великодніх свят, описує процес фарбуван-
ня крашанок так: «Найбільше роблять червоних кра-
шанок… раніше випускали з яєць всю рідину, порожнє 
фарбували і вішали коло ікон… Ті наливають в горнець 
найкраще квасного борщу, всипують бразилію і варять. 
В той відвар вкладають яйця і по часі виймають готові 
сливки… Вживають суху траву «серпій», варять її, а по-
тім кидають у навар яйця: він фарбує їх у жовтий колір»2-

12. Василь Скуратівський про звичай фарбувати крашан-
ки пише: «Хоч крашанки фарбувалися в різні кольори, 
але перевагу віддавали червоному, «бо він нагадує кров 
спасителя. Люди вірили, що в свяченому яйці знаходять-
ся сорок милостинь, і там перебуває Дух святий…»213. У 
текстах народних рецептів із Західного Полісся та захід-
ної частини Волині знаходимо багато цікавих фактів про 
те, яким чином і у який спосіб фарбували крашанки до 
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свята поліщуки й волиняни. Так, із народних переказів 
дізнаємося, що «Яйця більшість людей фарбувала цибу-
линням або буряком»214; «Яйця фарбували цирульником 
або листям дуба»215; «Яйця фарбували в настойці з цибу-
линня»216. 

А так фарбуваи пасхальні яйця у селі Поліське Старо-
вижівського району Волинської області: «Напередодні 
свята ми завжди робимо прибирання в будинку. Після 
прибирання ми починаємо приготування до святкового 
столу. Прикрасою святкового столу є фарбовані яйця. 
Як варіант, замість фарби можна наносити на них різно-
кольорові наліпки. Білили хати, прибирали на подвір’ї і 
біля хати, якщо дозволяла погода, та старались посади-
ти город, посіяти овес, буряки»217; «На Великдень готу-
вали різні страви: у першу чергу пекли паски у четвер 
або в суботу за різними рецептами. Яйця фарбували, 
в основному, цибулянням або харчовою фарбою. При-
красою святкового столу є фарбовані яйця. Як варіант, 
замість фарби можна наносити на них різнокольорові 
наліпки»218.

Як уже згадувалося, на Великдень, крім пасок і кра-
шанок, готували ще багато м’ясних страв. Розмаїття цих 
страв, описи, процеси приготування можна побачити у 
текстах народних рецептів: «Просто випікали, навмання: 
шо хоче, то кидає в паску та й пекли. Стегно велике му-
сило бути запечене. Мама з татом оставляли завжди стег-
но, як порося заб’ють, підвішували його. Воно трошки 
просихало, а потім, перед самою Пасхою, знімали його, 
замочували, вимочували, а тоді шпигували його перчи-
ком, часничком, сіллю солили і на бляшку клали. З тіста 
робили такого великого млинця і тістом накривали по-
вністю те стегно, засовали в піч і пекли стегно. Голубці, 
холодець, салатив тоді ше особо нихто нияких не робив, 
оцьо шо олів’є. Тоді не казали «олів’є», казали «майонез». 
Ковбасу пекли тоже обов’язково. Ковбаса була домаш-
ня, пальцем пханная і була завжди своя ковбаса»219; «На 
Великодній стіл також готували хрін, холодець, ковбаси, 
шинку, голубці, тушену капусту, кисіль, квас та сирну за-
піканку»220; «Рулети з салом і м’ясом: посолити, попер-
чити, натерти часником, згорнути в рулет, перев’язати, 
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залишити на ніч. Пекти в печі або в духовці, загорнути 
в харчовий папір або фольгу»221; «Страви готували різ-
ні: м’ясо, рулети з сала та м’яса, голубці, катлєти, рибу 
пекли, маринували та коптили, пекли рулети «соткі» та 
торти»222; «Готували завжди дуже смачні страви: голубці, 
вареники, було і м’ясо»223; «Страви: запечене м’ясо, хо-
лодець, різні салати, ковбаса, риба і т.д., голубці, торти, 
пироги»224; «Готували голубці, паску, яєчка, паляниці, 
пекли ковбаски, кров’янку, сальцесон, різноманітні кот-
лети і бочок, ще варили холодець, з салатів було олів’є 
та оселедець під шубою, ще тушили капусту і робили до-
машній хрін»225.

А ось як відбувався процес приготування і випікання 
м’ясних страв, найпоширеніших, найтиповіших, найсмач-
ніших, що їх готували перед Великоднем у волинських і 
поліських селах: «Товсті кишки свиней вимивали, вимо-
чували і очищали. Начиняли сирою кров’ю, замішаною 
з недовареною гречаною крупою. Кров’янку смажили у 
печі з обох боків. Якщо не вистачало крові, то кишки на-
чиняли сирою тертою картоплею із сіллю і шкварками»226; 
«Пекли ковбаску так: промивали тоненьку кишку, пере-
мелювали м’ясо з салом, додавали спецій, начиняли киш-
ку, зав’язували її з обох сторін і запікали в печі»227; «М’ясо 
маринувалось дві доби в маринаді і випікали в духовці. 
Квас робили з паленого ячменю. Додавали в воду цукор,  
дріжджі і залишали на три дні»228; «М’ясні рулети готува-
лися так: посолити, поперчити, натерти часником, згор-
нути в рулет, перев’язати, залишити на ніч. Пекти в печі 
або в духовці, загорнути в харчовий папір або фольгу – і 
все готово»229; «Пекли ковбаску так: промивали тонень-
ку кишку, перемелювали м’ясо з салом, додавали спецій, 
начиняли кишку, зав’язували її з обох сторін і запікали 
в печі, також були бурячки, спочатку потрібно зварити 
буряк, почистити і потерти його дрібній терці з хроном, 
перемішати це все, додати оцет, сіль, цукор на смак. Бу-
рячки можна споживати до м’ясних страв»230; «Приготу-
вання святкових голубців:

1. Промийте окропом головку капусти і відкладіть 
листя.

2. Подрібніть цибулю, часник і гриби. У фарш додайте: 
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рис, мелений перець, перемішайте до отримання однорід-
ного фаршу.

3. Викладіть кілька ложок фаршу на середину листка 
капусти, згорніть його і обв’яжіть голубець смужкою ци-
булі»231.

Але, є й такі села, де на Великдень до традиційних 
страв додавали ще свої, ті, що їх готували лише в цьо-
му селі до свята: «Традиційно на Паску  в нашому селі 
готували топлене молоко. У великодню ніч в глиняному 
горшку ставили у піч свіже молоко, а зранку вже пода-
вали його на стіл»232; «Найчастіше у селі готували рибу. 
Мариновану рибу потрібно було маринувати у спеці-
ально приготовленому маринаді. Копчену рибу коптили 
у суміші з цибулиння, цукру, солі, води, чай чорний су-
хий листковий, житкий дим»233; «Для початку замішува-
ли тісто. Додавали у нього дріжджі, яйця, цукор, масло, 
борошно, молоко. Тісто вимішуємо «Малюткою», а тоді 
руками на попіл вибиваємо його об стіл. Вимішане тіс-
то кладемо у дерев’яну діжу та накриваємо марлею, щоб 
воно підходило.

Начинка була на свій смак: для солодких ягід або маку, 
для ситніших використовували капусту або м’ясо, товче-
ний горох.

Коли тісто піднялося, бабуся робила формочки пиріж-
ків і клала в них начинку і клала на змазаний олією лист. 
Треба було почекати, щоб трішки підійшли. Потім зма-
зати перебитим яйцем і ставити їх у піч. Перед цим піч 
витопити до певної температури. Закрити піч заслінкою і 
чекати хвилин 15-20. Коли закінчився час приготування, 
дістати їх лопаткою спеціальною. Потім їх викладали на 
полотно та накривали, щоб сильно не відходили та зали-
шались теплими»234.

Отже, Великдень – це справді великий день. Це світле 
свято на честь Воскресіння Ісуса Христа – не лише сим-
волізує торжество християнства у світі, воно сповнене 
безліччю традицій, звичаїв, вірувань, віри й надії право-
славних християн у перемогу світла над темрявою.
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Село Новосілки Маневицького району 
Волинської області. 1949 р. 
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6.3. Літні календарні свята населення 
Західного Полісся та західної частини Волині 
в народній прозі

Трійця – одне з найбільших християнських свят. Саме 
в цей день на землю зійшов Святий Дух. Цей дух зійшов 
на апостолів, 12 рибалок, учнів Христа, які разом з Ма-
тір’ю Божою молилися в храмі на Сіонській горі. З цього 
дня кожен народ отримав свою мову – від язиків полум’я 
Святого Духа, щоб цією мовою прославляти царство зем-
не і небесне. Багато того дня прийняли хрещення – так 
почалася історія створення святої вселенської апостоль-
ської Церкви, від якої ведуть своє походження всі сучасні 
християнські громади на землі. Першим християнським 
храмом став той самий будинок на горі Сіон – нині Успен-
ський храм Гробу Господнього в Єрусалимі.  

В Україні це свято особливо шановане, бо символізує 
святу Трійцю у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Свя-
того Духа. Про цей день у народній прозі Волині й Полісся 
складено безліч оповідань, оповідей та переказів: «Свято 
Трійці для нашого села стало офіційним державним свя-
том села. Але між собою ми називали це свято – Зеленими 
святами. Це свято не в числі, його святкують на 50-й день 
після Пасхи.

Свою назву свято отримало на честь сходження Свя-
того Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед 
своїм Вознесінням на небеса. Таким чином, це свято на-
гадує про св. Трійцю, три відомі прояви, лики (іпоста-
сі) Всевишнього – у вигляді Бога-Отця, у вигляді Бога-
Сина і у вигляді Бога-Святого Духа»235. Василь Скура-
тівський, описуючи свято Трійці, говорить, що «Трійця, 
після Різдва та Великодня, вважалася в народі одним з 
найбільших свят. Поетичний настрій свята, пов’язаний 
із спілкуванням з природою…»236. Із народного перека-
зу, записаного у селі Чудля Володимирецького  району 
Рівненської області дізнаємося, що «На Трійцю ми при-
ходили до церкви на молебень з букетиком польових 
квітів і трав. В основному, на Трійцю збирали полин, 
любисток, чебрець, м’яту і мелісу. Домівки прикрашали 
лепехою. Її стелили на підлогу у будинку і на подвір’ї. На 
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Трійцю найчастіше пекли пироги з різними начинками, 
короваї, готували різні салати (особливо з листя кульба-
би)»237.

Олександр Терещенко описує святкування цього не-
звичайного дня в українському селі так: «Там куди не по-
дивишся – все і скрізь зеленіє. Біля порога хати постав-
лені зелені дерева; перед вікними – зелень, тини також 
уквітчані зеленим гіллям. Увійдеш у білу чисту хату – і 
там запашна зелень. На столі хліб-сіль, за образами – бу-
зок і гвоздики. Долівка встелена травою, а серед трави є 
запашний чебрець і гіркий полин від чародійства. В по-
лив’яних горнятах і глечиках, що стоять на вікнах і на 
столі, красуються півонії, лілеї, фіялки, пижма і боже де-
рево. Перед іконами жевріє лампадка або воскова свічеч-
ка»238. У народних оповіданнях, записаних на території 
Західного Полісся та західної частини Волині описано ба-
гато різних способів прикрашати хати і подвір’я квітами 
й травами та про традиції готуватись до свята: «Трійцю 
святкують три дні. Господині дуже ретельно готуються до 
цього свята: наводять у будинку чистоту, прикрашають 
житло і подвір’я свіжими гілками клена, берези, верби, 
липи, квітами і травами, що символізує процвітання і но-
вий життєвий цикл, по підлозі розкидають обов’язково 
лепеху»239. 

Василь Скуратівський про збирання трав для освя-
чення та для прикрашання осель в українських родинах 
пише: «Здебільшого Зелені свята починалися у п’ятни-
цю. Жінки до схід сонця ішли до лісу, щоб заготовити 
лікарські трави. У суботу, власне напередодні Трійці, 
селяни рвали материнку, чебрець, полин, лепеху тощо 
й прикрашали запашним зіллям світлиці – обтикували 
лави, стіни, підвіконня, образи, а лепехою притрушува-
ли долівку. Стежку, яка вела від дороги до порога, так 
звану «клечану алею», обтикували високими галузками-
»240. Народні перекази, оповіді та оповідання рясніють 
описами весняних квітів і трав, що ними прикрашали 
домівки: «Зілля: ромашка, чебрець, безсмертник, звіро-
бій, м’ята, меліса. В хаті прикрашали гілками липи або 
клена. Страви готували різні»241; «На Трійцю стелили 
лепеху, яку рвали на річці. Святили різні польові квіти, 
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обов’язково лікувальне зілля, м’яту, барвінок, лепеху. Го-
тували різні страви, обов’язково пекли пироги з маком, 
сиром, з сушеними яблуками»242; «Трійця у нас було не-
велике свято, хто шо мав, хто шо придумав. М’ясо було, 
голубці, котлети, хто що вмів. Зілля на Трійцю не свя-
тили»243; «На Трійцю йшли до озера, рвали лепеху і нею 
застеляли всі підлоги, поріг, готували капусту тушену, 
голубці, вареники, пляцики»244. Або: «До Трійці кожна 
господиня намагалася прикрасити свою оселю і подвір’я 
липовим гіллям, лепехою, кленовим листям. Встеляли 
долівку, над дверима та вікнами теж прикрашали. На 
Трійцю йшли до церкви з букетом із леп’яху та липи, 
обов’язково потім цей букет зберігали вдома протягом 
року. Це був оберіг від нечистої сили. На Зелені свята го-
тували різні страви: голубці, капустяну юшку, вареники 
з пшоном і капустою»245; «На Трійцю прикрашали хату 
зеленими гілками, а на підлогу клали шавар. Святили зі-
лля з квітами»246. 

Василь Скуратівський, описуючи святкування укра-
їнцями Трійці, зазначає: «У давнину наші пращури 
пов’язували трійчанські свята з буйністю й живосиллям 
природи. Це підтверджують усі дійства – оздоблення 
помешкання травами та гілками… Одне слово, довко-
лишня природа була духовним джерелом народної релі-
гійної структури»247. Підтвердження описам етнографа 
знаходимо і у багатьох зразках народної прози Західного 
Полісся та західної частини Волині: «Перед свтяом Трій-
ці люди завжди їздили рвати лепеху. Колись старожили 
на подвір’ї розкладали листя лепехи і хліб пекли на Трій-
цю. Вікна, двері, ікони завжди прикрашали листям кле-
на. Але тільки клен побуде 3 дня, бо Трійці 3 дня і треба 
забирати клен і збирати лепеху і палити них, щоб довго 
в хаті не було, бо якщо є в хаті дівка, то довго заміж не 
виходитиме. На Трійцю, як ідеш до церкви, а оскільки 
це були Зелені свята, то побрібно було одягатися в зеле-
ний одяг. Святили клена, ходили огороди святили»248. У 
тексті народного переказу, записаного у селі Нова Руда 
Маневицького району Волинської області читаємо: «На 
Святу Трійцю ми ламали гілки липи, клена (який нази-
вали маєм), берези, якими прикрашали стіни хати, а під-
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логу встеляли лепехою. До церкви несли букет з лепехи, 
клену, м’яти й липи. Якщо вдома була молода дівчина, 
то добавляли терлич і тою. Вважалось, що ці квіти за-
хищають дівчат від злих сил. В селі було повір’я: «Якби 
не терлич і тоя, то була б дівка моя»249. Про те, що на те-
риторії Західного полісся та західної частини Волині до-
мівки прикрашали квітами і травами знаходимо  велику 
кількість доказів із народно прозових джерел: «На Трій-
цю хату та двір прикрашали гілкам з листям з клену або 
липи. Готували що хто хотів»250; «Не ходили ми зілля на 
Трійцю святити, бо то крепко далеко було до церкви йти, 
то ми не ходили. В нас завжди на Трійцю було зелено в 
хаті. Ми завжди багато берези гілля ламали, з липи ба-
гато гілля ламали. В нас пахло зеленню, як не знати шо 
в хати. Готували страви такі самі: там голубці, холодець, 
м’яса вже не запікали»251; «На Трійцю святили переваж-
но лікувальні трави. Обов’язково в кожної людини в бу-
кетику з зіллям були: татарник, меліса, рум’яна. По хаті 
лежав татарник, а двір прикрашали квітучими гілками 
липи»252;

Будинки та подвір’я прикрашали травами та квітами 
різних видів і сортів. У народній прозі про це говориться 
так: «На Трійцю  ходили по аїр. Ним прикрашали домівку 
та подвір’я. Вирізали маленькі берізки, ними прикраша-
ли вхід до будинків, стіни прикрашали гілками липи»253; 
«На Трійцю хату прикрашали гілками берези і лепехою. 
Біля воріт ставили молоді берізки. Готували голубці, ва-
рили холодець, сирники, пекли печиво. На Трійцю у церк-
ві святили букетики з лікарських трав»254; «Зілля садили 
такі: ромашка, чебрець, безсмертник, звіробій, м’ята, ме-
ліса і т.д. Святили, як завжди, ходили в храм і їх освячував 
батюшка»255; «На Трійцю пекли маківник із чорними «су-
воями» маку. Його мало бути більше, ніж тіста»256.

Субота перед Трійцею на Волині й Поліссі – Поминаль-
на. Василь Скуратівський про це пише: «Поминальну су-
боту на Поліссі й суміжних з ним регіонах Білорусії – на-
зивали «дзетами» («дідами»). Вечерю, як правило, готува-
ли пісну, а сніданок і обід скоромним. Варили переважно 
борщ та вареники, ставили на припічок так, щоб пара 
йшла по хаті й приманювала всіх померлих. Потім їжу 
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подавали на стіл, і всі сідали довкола. На столі мало бути 
багато ложок. Кожен з присутніх, закінчивши вечерю, 
клав ложку поряд, щоб причастився покійник»257. А так 
виглядає ця інформація у народній прозі: «Субота перед 
святом є поминальним днем. Ми ходимо, в храмах ста-
вим свічки за упокій померлих родичів. Ввечері сідали всі 
разом вечеряти, вечеря складалася з семи страв, на честь 
померлих предків «дідів». До ритуальних страв належали: 
капусняк, печене м’ясо, холодець, налисники, вареники, 
каша, пиріжки з сиром і яблуками, коливо. Першою по-
давалося коливо. До свята жінки печуть обов’язково пи-
роги з яблуками, готують м’ясні та рибні страви»258; «На 
Зелені свята обов’язково поминають померлих, причому 
це рідкісний період, коли відправляється панахида не 
тільки по тих людях, хто помер природною смертю, а й 
по самогубцях.

Після служби парафіяни йдуть на кладовище, де за-
палюють свічки і кладуть на могили квіти, стелять лепе-
ху»259.

У святкову неділю, коли домівки чисті й вимиті, по-
двір’я і хата убрані у квіти і трави, господині приготували 
святкові страви, одягнені у чистий святковий одяг люди 
ідуть до храму. Олександр Терещенко описував у свій час 
ці події так: «Випаливши в печі та попоравшись, що треба 
в хаті, мешканці села вбираються в святковий одяг; потім 
сідають на лавках і, склавши руки, з чистою набожністю 
чекають благовісті. Вдарив дзвін, всі повагом встали і пе-
рехрестилися. Дзвін пробив тричі: народ зашумів, засує-
тився і повалив до церкви»260. А так описано відвідування 
населенням Західного Полісся та західної частини Волині 
храмів на Трійцю в народній прозі: «В неділю люди ішли в 
храм, святили зелені гілляки, квіти,трави. Так само, як і на 
Великдень, люди ставали кругом церкви, тримали зілля у 
руках, а отець освячував їх святою водою. Вдома підло-
гу встеляли лепехою, яка дуже пахне. Вікна прикрашали 
листям з клена. Готували на будь-який смак страви»261; «В 
церкві батюшка свяченою водою кропив зілля. Хату при-
крашали: стелили лепеху на землю, гілки клена або липи 
ставили за ікони, біля порога: садили берези. На Трійцю 
готовили холодець, кашу пшонянку запечену, пекли пи-
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роги»262; «У церкві батюшка святив. Готували те, що на 
Пасху і Трійцю»263.

В народному оповіданні, записаному у селі Шкроби 
Старовижівського району Волинської області, охоплено 
усе свято – розповідь про святкування Трійці від Троїць-
кої суботи і аж до завершення богослужіння у церкві: «У 
Троїцьку суботу господині готуються до свята і печуть 
пироги й калачі. Здавна до Трійці господині приводять 
у порядок дім і прикрашають своє житло. У давнину на 
іконах і образах у червоному кутку розвішували чисті ви-
шиті рушники, лавки застеляли покривалами, доріжками 
і килимками, на ліжках одну на іншу складали гарно ви-
шиті подушки. Головною прикрасою, звичайно ж, є квіти 
і трави. Чоловіки йшли в ліс, у поле і на річку за зеленими 
гілками і болотними травами. Ними прикрашали образи, 
двері в оселю, ворота і стовпи, розкидали по підлозі, і дім 
наповнювався незвичайним соковитим ароматом трав і 
квітів.

На Трійцю обов’язково святять квіти, в основному по-
льові, і букети, складені з пахучих трав і зелених гілок 
дерев: берези, липи, клена, дуба, горобини, а також аїру, 
м’яти, меліси, любистку тощо.

Після церковної служби освяченими травами легенько 
шмагали всіх рідних і членів сім’ї, бажаючи їм здоров’я.

Дівчата сплітали маленькі віночки з квітів і трав, які 
розвішували на образах. На Трійцю такі вінки святили, 
щоб вони охороняли будинок від нечистої сили і зла.

Також для захисту від русалок у водоймах і колодязях 
під час хресної ходи святили воду. Цією ж водою освячу-
вали будинки та господарські споруди.

Напередодні Трійці, в Троїцьку суботу, здійснюється 
поминання померлих, а у понеділок, після Трійці, відзна-
чається День Святого Духа.

На Зелені свята обов’язково поминають померлих, 
причому це рідкісний період, коли відправляється пана-
хида не тільки по тих людях, хто помер природною смер-
тю, а й по самогубцях.

Після служби парафіяни йдуть на кладовище, де за-
палюють свічки і кладуть на могили квіти, стелять лепе-
ху»264.
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На Зелені свята, як бачимо із тексту, не лише збирали 
квіти, а й плели з них вінки: «Дівчата сплітали малень-
кі віночки з квітів і трав, які розвішували на образах. На 
Трійцю такі вінки святили, щоб вони охороняли буди-
нок від нечистої сили і зла»265. Олекса Воропай про зви-
чай плести вінки пише: «…це. Звичайно, роблять дівча-
та. В четвер у зелений тиждень і наші дівчата ідуть у ліс, 
на поля та в левади, збирають квіти та завивають вінки. 
Вінки в українських народних обрядах також є символом 
великої пошани, а також символом молодості і чистої, не-
заплямованої краси»266.

У текстах оповідань йдеться про те, як на Трійцю освя-
чували будівлі, щоб охоронити їх від русалок: «Також для 
захисту від русалок у водоймах і колодязях під час хрес-
ної ходи святили воду. Цією ж водою освячували будинки 
та господарські споруди»267. Про це розповідають і укра-
їнські етнографи. Олекса Воропай, говорячи про освя-
чення будівель після богослужіння, пише: «В Україні іс-
нував звичай – у день П’ятидесятниці, після літургії, йти 
хресним ходом до криниць і кропити їх свяченою водою. 
На зворотному шляху священик обходив усе село й теж 
кропив свяченою водою; ті з прихожан, які бажали по-
вного посвячення своїх будівель, виносили до воріт стіл, 
покривали його скатеркою, а зверху клали хліб-сіль. Свя-
щеник зупинявся біля такого столу і, прочитавши Єван-
геліє, заходив до хати й кропив свяченою водою всі стіни, 
а потім ішов і кропив усі інші будівлі, що були в госпо-
дарстві. Таке посвячення домів, криниць, і господарських 
будівель було зв’язане з віруванням селян в існування ру-
салок»268.

В Україні, як і серед усіх інших слов’янських народів, 
свято Маковія, що його відзначають 14 серпня – одне з 
найшановніших свят на Волині й Поліссі. Свято приуро-
чене семи святим мученикам – Маковеям та їхній матері 
Соломії. Вони загинули, відстоюючи свлю християнську 
віру православну. До найбільших празників християн-
ського православного світу, що їх шанують і на території 
Західного Полісся і західної частини Волині відносять і 
Преображення Господнє або Спас, що припадає на 19 
серпня. Ось як описано цй святковий день у народному 
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оповіданні із села Замшани Ратнівського району Волин-
ської області: «За християнським календарем, свято но-
сить назву Преображення Господнє. Свято також відоме, 
як день дарів земних – традиційне свято врожаю і день, з 
якого, згідно з повір’ями, природа розгорталася від літа 
до осені і зими. У цей день, за народними прикметами, 
настає осінь, а природа починає перетворюватися. Крім 
того, прийнято вважати, що після 19 серпня ночі стають 
набагато холоднішими.

У цей день прийнято святити в церкві не тільки яблу-
ка, але і інші фрукти й овочі. Згідно з традиціями, необ-
хідно святити груші, виноград, сливи, персики, а також 
помідори і моркву. Можна також освятити в церкві мед 
і пучок колосків жита і пшениці – таким чином людина 
прославляє різноманітне багатство природи.

Заборонено виконувати будь-яку роботу по дому, 
окрім приготування їжі і збору врожаю. Зокрема, не мож-
на шити, в’язати, займатися прибиранням, а також буді-
вельними роботами.

Крім того, не можна вбивати комах і проганяти їх, адже 
вважається, що якщо на руку двічі сіла муха, то весь рік 
людину буде супроводжувати удача.

Варто зазначити, що під час Другого Спаса триває 
Успенський піст, через що потрібно стримати розваги, 
а ті, хто дотримується посту, не повинні вживати в їжу 
м’ясо, яйця, жирну їжу і алкоголь.

На Яблучний Спас прийнято запікати яблука, пекти 
пироги і млинці з яблуками. З яблук також можна при-
готувати компот і варення.

З давніх-давен вважалося, що яблука, вжиті на Яблуч-
ний Спас, приносять здоров’я і достаток.

Також на свято варто збирати урожай, адже, за народ-
ною традицією, урожай, що залишився після Спаса, вже 
не принесе користі здоров’ю.

Яблучний Спас називають днем   зустрічі осені і пере-
творення природи. Народні прикмети говорять, що 19 
серпня можна передбачити погоду на наступний сезон – 
якщо день сонячний і безхмарний, то осінь буде сухою, а 
якщо дощовий, то варто чекати осінь мокру. А ось ясний 
день віщує морозну зиму з хуртовинами»269.
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Але слід відзначити, що на Україні ці свята пов’язува-
ли ще й із урожайною символікою. Адже саме під час цих 
свят, як зазначають дослідники, «…є звичай освячувати 
в церкві дари природи: яблука, сливи, груші, обжинкові 
вінки, бджолині стільники. Іноді на Спаса несли у церкву 
також мак, моркву, цибулю, коноплю-материнку, лікар-
ське зілля, зокрема васильки і чорнобривці. З васильків 
дівчата опісля робили віночки. З чорнобривців роби-
ли купелі для немовлят»270. У народних оповіданнях та 
переказах, забраних на Волині й Поліссі ця інформація 
описується так: «На свято Маковія складали букет, де 
обов’язково були квіти: чорнобривці, Петрів батіг, мак. 
Букет висвячували і зберігали вдома протягом року. На 
Спаса теж йшли з букетом до церкви, ще брали горнят-
ко меду, яблука, груші, виноград»271; «На Маковія і Спа-
са несли в кошику квіти, зілля, святили воду і мед – на 
Маковія. На Спаса груші, яблука, виноград, калину, мед. 
Страви готували різні»272; «На Маковія у церкву обов’яз-
ково несли святити мак, мед, шовкову траву, квіти. Це 
свято ще називали Медовий Спас, через це святили мед. 
І потрібно було з’їсти кожному по ложці цього меду, то 
говорили, що буде солодке життя. А маком, коли при-
ходили з церкви додому, то обсівали хату, щоб ніякі злі 
духи не прийшли до хати. А от свячене зілля клали до 
гробу покійника. І якщо є в хаті мале дитя, яке часто пла-
че, то це зілля треба було класти під подушку, в неньку, 
щоб дитя не плакало. На Спаса святили моркву, яблуко, 
груші. В селі завжди говорили, що до Спаса не можна 
їсти яблук, тому що Єва Адама спокусила цим фруктом. 
І тому в деяких чоловіків на шиї є зоб, то говорили що 
виросло яблучко. Із-за того, що Єва спокусила Адама 
цим яблуком. Також на це свято пекли яблучний пиріг. 
Також ще  заборонялося їсти жінкам яблука, у яких були 
маленькі діти, говорили, якщо жінка їла яблука до Спа-
са, то в церкві її дитині не дістанеться яблука, тобто не 
буде вистачати. Всі отримають, а її дитя – ні»273. Мед, кві-
ти, маковійські букети, мак і вода – усе це освячували 
на свято Маковія. Як бачимо із багатьох народно про-
зових текстів, квіти, мед, вода і мак після освячення на-
бували цілющих властивостей. Про це у зразках народ-
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ної прози розповідається так: «За традицією, на службу 
в храм необхідно взяти баночку меду нового врожаю, 
мак і воду. Освячений мед прийнято залишати в церкві в 
якості милостині. В Медовий Спас також освячують бу-
кети-обереги. Такий букет називають «маковійчиком». 
Він складається з польових трав і квітів (калина, соняш-
ник, нагідки, материнка, м’ята, буркун, колоски вівса,  
полин і, обов’язково, макові голівки). Якщо квіти з бу-
кета вплести у волосся, воно буде залишатися густим і 
пишним. Жінки напередодні свята збирали васильки і 
чорнобривці, освячували їх на святковій службі і потім 
додавали у воду при купанні. Подібне купання захищало 
від хвороб, а відвар чорнобривців допомагав при жов-
тяниці. Після освячення святкових продуктів  потрібно 
з’їсти ложку меду, запити трьома ковтками освяченої 
води, і хвороби вам не будуть страшні. Для того, щоб у 
родині панував добробут і достаток, прийнято розкла-
дати освячені макові зерна в кутах кімнати. Цей ритуал 
також захистить від пристріту і негативної енергії. Після 
з цих продуктів можна приготувати такі святкові ласо-
щі, як макові рулети, медові коржики, пряники, млинці з 
маком і медом і пригостити своїх близьких»274; 

«На Маковія святили мед та зілля, а на Спаса – овочі 
та фрукти. Казали, що до Спаса не можна було їсти фрук-
ти»275; «У селі вирощують всі овочі та фрукти: яблука, гру-
ші, сливи,огірки, помідори і т.д. На Спаса святили фрук-
ти. До Спаса не їдять яблук»276.

Як бачимо із зразків фольклорної прози, до складу ма-
ковійських букетів входили різні квіти: рослини з цілю-
щими властивостями, трави, злаки, культурні рослини із 
саду й городу. Букет із таких квітів і трав на Волині й По-
ліссі називали «маковійчиком». Про квіти, які святили на 
свято Маковія Василь Скуратівський пише: «Напередод-
ні свята виготовляли «маковійську квітку» переважно з 
городніх і частково з лісових квітів. Букет мав бути різно-
барвним: з чебрецю, чорнобривців, кудрявців, настурцій, 
рути-м’яти, васильків, нагідок, маточника, польових со-
кирок, лугової материнки, роман-зілля тощо»277. «На Ма-
ковія до церкви потрібно було йти з букетиком польових 
трав та квітів. Ми збирали такі трави, як: м’ята, меліса, 
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чебрець, серед квітів були чорнобривці, гвоздики, але го-
ловним у букеті був мак у маківках. З освячених трав по-
тім робили трав’яний чай, а маки ставили на покуті. На 
Маковія пекли пироги з маком»278.

Навколо маку в маковійському букеті обплітали ще ба-
гато різних квітів.  Ось як про це розповідається у перека-
зі із села Нова Руда Маневицького району Волинської об-
ласті: «На Маковія святили зілля і мед. На освячення бу-
кет складався з материнки, м’яти, льону, моркву з листям 
і, обов’язково, мак. Пізніше цей букет використовували 
для зцілення. Материнку і м’яту кидали у чай. Вважало-
ся, що якщо людина хворіє на жовтяницю, то потрібно її 
скупати у відварі освяченої моркви. Льоном підкурювали 
зляканих дітей. Мак захищав від злої сили, обсипали дім, 
щоб захищав від злодіїв.  На Спаса святили яблука і гру-
ші. Якщо у сім’ї помирала дитина, то до Спаса батьки не 
їли яблук»279. Про освячення маковійських букетів, води, 
та маку Олекса Воропай розповідає так: «Чотирнадцято-
го серпня за новим стилем святкується день семи святих 
мучеників Маковеїв, або, як зазвичай кажуть в народі, 
«Маковея». В цей день у церквах святять воду, квіти й 
мак. Ранком лине до церкви цілий карнавал осінніх кві-
тів. Дівчата, жінки, хлопці й чоловіки – всі по-святково-
му вбрані йдуть до церкви й несуть великі китиці жовтих 
купчаків, чорнобривців, васильків та великі достиглі го-
лівки маку»280. Або ще один опис маковійського букета: 
«На Маковія жінки й діти йшли до лісу, на поле, збирати 
квіти та трави, перев’язували їх пшеничним колоском, 
встромляли мак, перев’язували кольоровими нитками. З 
цим «маковейчиком» йшли до церкви. На Маковія готу-
вали щось з маку: пиріжки, налисники. На Спаса святили 
яблука та груші, в глечиках мед і воду, кожен повинен був 
з’їсти шматок свяченого яблука і запити свяченою водою. 
На свято пекли пиріжки з яблуками і мастили їх медом а 
також варили кисіль»281.

Про освячення маку та додавання маку у найрізнома-
нітніші страви на свято Маковія написано багато: «Тра-
диційно в Україні не було жодної родини, де б не висівали 
цю давню і вельми шановану в народі рослину. Її широко 
використовували для приготування повсякденних і обря-



493

дових страв. З маком робили різноманітні печива – кни-
ші, струделі, коржі, пироги, вареники, ним оздоблювали 
бублики, калачі, паски тощо»282. У народній прозі є без-
ліч текстів і з прикладами того, як святили мак, готували 
різні страви на Маковійські свята: «На Маковія святили 
мак, а на Спаса святили фрукти»283; «На Маковія готува-
ли пісні страви і перша страва була – освячений мак. На 
Спаса люди несли кошик з різними фруктами»284; «Святи-
ли зілля на Маковія і Спаса. Сіяли мак, квіти збирали по 
лугах, лікарські квіти. Було потім свячене зіллячко, якщо 
хтось заболіє, приварювали чайок»285; клали мак на Ма-
ковія, пекли пироги з яблуками та маком»286; «На Мако-
вія готували пісні страви, і перша страва була священний 
мак. На Спаса люди несли до церкви кошик з різними 
фруктами»287.

Про освячення меду на Маковія і Спаса у наковій 
літературі існує багато інформації. Дослідники, зокре-
ма, пишуть про те, що «У давніші часи був дуже висо-
ким суспільний статус меду. З особливим нетерпінням 
чекали Спаса пасічники. Годилося напередодні Спаса 
дати порційки меду сусідам, приятелям, вдовам, сиро-
там та немічним людям»288. Про освячення меду під час 
серпневих свят на Волині й Поліссі  йдеться у багатьох 
зразках народної прози: «На Спаса у корзинку склада-
ли різні фрукти: груші, яблука, виноград, сливи, абри-
коси. Також у баночці ставили мед і клали букет з м’яти, 
чорнобривців, чебрецю. Освячені фрукти потрібно було 
з’їсти усьому сімейству. На Спаса господині готували за-
печені яблука, пироги з них чи млинці»289; «На Маковія 
святили мед, мак і різні лікувальні квіти (звіробій, мате-
ринку), барвінок, мелісу. На Спаса святили різні фрукти, 
які були вдома»290;          «На Маковія і Спаса зілля, квіти, 
воду та, хто хотів, і мед, несли у кошику до церкви і свя-
тили. На Спаса несли святити груші, яблука, виноград, 
калину, мед»291.

Олекса Воропай, описуючи Преображення Господнє, 
говорить про те, як «В цей день у церкві святять груші. 
Яблука, мед і обжинкові вінки, або жмут колосся жита 
й пшениці. Колись правовірні селяни до цього дня не 
їли садовини, бо це вважалося гріхом. Повернувшись з 
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церкви, родина, звичайно, врочисто сідала за стіл і роз-
говлялася: їли яблука з медом і запивали виноградним 
або яблуневим вином, – «щоб садовина родила»292. А так 
описується святкування Медового та Яблуневого Спаса 
в оповіданні, записаному у селі Голоби Ковельського ра-
йону Волинської області: «Перша ложка освяченого меду 
вважається чарівною. Крім того, в цей день прийнято 
вшановувати воду, пекти печиво, пироги та млинці з ме-
дом і маком, але випічка повинна бути пісною. Також на 
Маковія готують маковійський букет з м’яти, чебрецю, 
нагідок, маку і освячують його в церкві. На Яблуневий 
Спас головним атрибутом святкової корзини є яблука, 
також українці освячують груші, виноград, сливи, пер-
сики, а також мед і жмут колосся жита і пшениці. Також 
у цей день господині випікали смаколики з яблуками: 
шарлотки, пиріжки. Також випікали першу хлібину з но-
вого врожаю. Її ставили на покуті першого снопа та в’я-
зали «дідову бороду» з останньої частини нескошеного 
поля»293. Як бачимо, під час святкування серпневих свят 
не лише освячували квіти, мед, воду та мак, а  й вірили 
у їх чудодійні властивості, влаштовували свято урожаю, 
випікали пироги та печиво. А ось ще оповіді про те, як 
святили фрукти на Спаса: «На свято складалася корзин-
ка з яблуками, грушами, сливами, виноградом, квітами, 
маком. З усім цим йшли до церкви на освячення»294; «На 
Яблучний Спас збирали, святили яблука, клали мак на 
Маковія, пекли пироги з яблуками та маком»295; «На Спа-
са люди несли до церкви кошик з різними фруктами»296; 
«На Маковія і Спаса несли в кошику квіти, зілля, святили 
воду і мед – на Маковія. На Спаса – груші, яблука, вино-
град, калину, мед. Страви готували по- різному, що душа 
бажала»297.

Після серпневих свят, коли зібрано більшу частину 
урожаю і освячено мед, мак, фрукти, квіти, злаки і трави, 
на території Західного Полісся та західної частини Волині 
настає невелика тиша. В очікуванні осені – з дощами, хо-
лодом, вітрами.
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Маневицький район Волинської області. 1925 р.

Маневицький район Волинської області. 1914 р.
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6.4. Престольні та храмові свята та празники 
населення Західного полісся та західної частини 
Волині в народній прозі

Основними громадськими центрами сіл і міст Волині, 
Полісся, а також і України загалом у всі часи були і є церк-
ва та майдан біля церкви. Анатолій Пономарьов, дослі-
джуючи осередки громадського дозвілля українців пише: 
«Церква виступала насамперед центром духовного, куль-
турного єднання мирян, включаючи всю обрядово-риту-
альну систему: тут правили богослужіння, освячували 
шлюб, хрестили дітей, влаштовували загально сільські 
молебні, звідси починалися ритуальні процесії»298. Ось як 
розповідається про це у народних оповіданнях:«Жителі 
села, а також гості з інших сіл ішли в церкву. Відбувалось 
святкове богослужіння. Приїжджали отці з інших храмів. 
Богослужіння вів найстарший отець. Після богослужіння 
всі сідали за святковий стіл»299; «Бабуся розповіла мені, що 
коли приходило престольне свято, все село – дорослі, діти 
– ходили до церкви. Діти стояли під церквою та співали 
веснянки або співали, йдучи додому. Сусіди, друзі ходи-
ли один до одного в гості,бувало і таке, що  приїжджали 
із сусідніх сіл на частування. Господарі запрошували гос-
тей, накривали великі гарні столи з найрізноманітнішими 
смаколиками. Потім гості, сидячи за столом, починали 
співати українські народні пісні. Так святкування продо-
вжувалося до вечора, після чого всі дякували господарям 
за гарний прийом та йшли додому. Ось так гарно й весело 
відзначали престольне свято у моєї бабусі в селі»300; «Пре-
стольне свято проходило чудово! Всі люди з села та інших 
сіл приїжджають на таке велике церковне свято їхнього 
храму»301.

Звідки ж походить звичай проведення престольних 
свят? Анатолій Пономарьов, досліджуючи історію виник-
нення храмових празників, пише про таке: «У традиціях 
української церкви використовувати досвід роботи орга-
нізацій напівцерковного характеру – братств, відомих ще 
під назвою медових братств. Вони виникли у 15 ст. для 
підтримання порядку в церквах і колись мали тісні зв’яз-
ки з братчинами – сходинами членів сільських громад або 
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ремісничих корпорацій. Вони, зокрема, організовували 
колективний молебень на честь свого святого покровите-
ля та спільне застілля. Починаючи з 16 ст. братства суттє-
во трансформуються. Натомість, медові братства транс-
формуються, розширивши коло своїх функцій. Головною 
з них залишилося відзначення храмового свята…»302. У 
народних оповідях, записаних на території Західного По-
лісся та західної частини Волині подається інформація 
про те, що храмові свята відбувалися й відбуваються що-
року, у кожному, без винятку, селі: «Престольне свято в 
нашому селі – третій день Паски. Приїжджають люди з 
сусідніх сіл на службу, багато священиків, відправляють 
службу»303; «Престольне свято на Спаса, 19 серпня. Всі 
готувалися ретельно, прибирали домівки, подвір’я. Зран-
ку служба в церкві, потім застілля в кожній домівці»304; 
«На престольне свято йшли в церкву, готувалися, готува-
ли страви смачні, хто шо мав, те і готував, щоб накрити 
гарний стіл. Йшли в церкву, молилися Богу, приходили, 
сідали за стіл і гостювали»305. Як бачимо, престольні свята 
були не лише давньою доброю традицією, до святкувань 
готувалися, відзначали громадою, це були урочистості, у 
яких брало участь  багато людей, пов’язаних між собою 
родинними зв’язками: «У нашому селі на престольне свя-
то люди завжди ходили до церкви. Туди приїжджали ба-
гато священиків і проводили службу. В храмі було дуже 
урочисто. Після церкви люди поверталися додому, майже 
до всіх приїжджали гості»306; «Престольне свято в нас По-
крова. На Покрову в нашому селі йдуть усі в церкву, по-
тім ходили святкувати у гості»307; «Прибирали, готували. 
І завжди на Престольне свято до нас гості з’їжджалися 
з сусідніх сіл, родичі приїжджали і святкували, співали, 
вгощалися. В клуб завжди ходили на танці»308.

Престольні свята організовувались і організовуються 
на честь церкви прихожанами. Анатолій Пономарьов із 
цього приводу пише так: «Одним із таких свят, що мало 
громадський характер, було храмове (престольне) свя-
то на честь місцевої церкви. У його святкуванні брало 
участь усе село. А нерідко запрошувалися і мешканці су-
сідніх сіл. Розпочиналося свято в церкві, куди приходи-
ли на заутреню односельці, а продовжувалося на базарі, 
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спеціально влаштованим на майдані. На базарі купува-
ли подарунки для гостей, обмінювалися інформацією, 
гомоніли, гуртуючись за віковими категоріями»309. Під-
твердження науковим фактам знаходимо й у інформації, 
отриманій з народних оповідань. У тексті, записаному у  
селі Головне Любомльського району Волинської області 
подано повний опис організації та проведення престоль-
ного свята: «У нашому селищі Головне, Любомльського 
району Волинської області престольний празник свят-
кується на Покрову від часів будівництва храму святої 
Покрови. Свято Покрови Божої Матері для жителів смт. 
Головне (колись Головно) є головним та особливим, адже 
Покрова вважається символом заступництва і молитви 
про спасіння світу від зла, напастей і страждань в усьому 
світі, але для «головенців» – особливий день. Бо навіки 
у пам’яті головенських парафіян закарбувалися спогади 
про старовинний Покровський храм, який під час поже-
жі знищив вогонь. Минав час, і у Головно постав новий 
мурований красень-храм. І хоча церква булла освячена 
на честь святої Трійці (власне,тоді головенці святкують 
офіційно День села), престольне свято тут відзначаєть-
ся і до сьогодні на Покрову Богородиці. До престольного 
празника односельчани готуються понад місяць, до нього 
завершується  хліборобський цикл робіт  і все багатство 
урожаю, дбайливо приготовлене на зиму, ховається у льо-
хи або закопується у землю. Оскільки з основними робо-
тами було закінчено, з Покрови починалася пора весіль.

Готуватись починали з прибирання. Впорядковувалось  
і готувалось до зими подвір’я, хата «мазалась» глиною, 
вимивались вікна, двері, усі закутки, усе перепиралось не 
тільки тому, що кожна хата чекала гостей, яких не запро-
шували, бо «на престольний празник не запрошують», а 
й тому, що попереду зима. Обов’язково робилась свіжина 
(коли забивалося порося і всяка живність) для того, аби 
частувань хватало на всіх.

Основним було ранішнє богослужіння. До церкви 
йшли усі: і дорослі, і малі. Вважають, що цього дня кожен 
повинен звернутися з молитвою до Пресвятої Богороди-
ці, просячи в неї здоров’я, допомоги, підтримки і захисту, 
а також сприяння в сімейному житті і, звичайно, кохан-
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ня. Заведено вважати, що протягом усього року Богоро-
диця оберігає прохача, покриваючи його безпосередньо 
своїм покровом.

У щирій молитві та духовному піднесені присутні у 
храмі звеличували Небесну Царицю. Молитовного на-
строю додає мелодійний спів нашого місцевого хору. На 
богослужінні завжди присутні  представники місцевої 
влади та освітяни. Традиційно після  Божественої літур-
гії відбувався хресний хід, під час якого зосереджувалась 
увага вірян на любові і заступництві, яку проявляє Цари-
ця Небесна до людей.

Після богослужіння усі розходились на святкування і 
частування.

На Покрову немає обмежень в їжі. Тобто, готувати 
можна все, що захоче ваша душа і дозволить гаманець. 
Але у нашому селі є особлива страва, через котру  їхали 
гості з інших сіл, аби її спробувати. Серед традиційних і 
обов’язкових  страв: холодець, голубці, страви з м’яса (пе-
чене м’ясо, котлети, м’ясо тушковане з птиці або ребер, 
відбивні, ковбаси, паштети, сальтисон, кров’янка) тощо. 
Обов’язковими були страви з грибів, бо сезон.  Ці страви 
з кожним роком стають вишуканішими і вдосконалюють-
ся.

А страву, яку усі хотіли спробувати була «баранина». Це 
– печена капуста, заправлена олією і часником. До слова, 
ця страва, навіть заправлена, достатньо довго після свята 
зберігалась. Також на столі були страви з  сезонних овочів 
і фруктів, солодка випічка тощо»310. А так відзначали хра-
мове свято у  селі Датинь Ратнівського району Волинської 
області: «Престольне свято у моєму селі відзначають 28 
липня. В цей день вшановують пам’ять рівноапостольно-
го князя Київського Володимира Великого та відзначають 
хрещення Русі. В цей день з самого ранечку люди ідуть 
до церкви. На службу запрошують багато священиків, 
після церкви для жителів села влаштовують концерт. Для 
особливих жителів села готують різноманітні подарунки. 
Влаштовують пікніки. Готують розважальну програму як 
для дорослих,так і для дітей. За бажанням люди можуть 
купити лотерейну та виграти призи. Запрошують музи-
кантів і влаштовують естрадну музику. Люди гуляють до 
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самого ранку»311. У селі Замлиння Любомльського райо-
ну Волинської області престольне свято відзначають 9 
жовтня, на честь збудування храму Івана Богослова: «У 
нашому селі престольне свято відзначалося 9 жовтня. З 
цією датою пов’язана побудова церкви, яка була заснова-
на у 1777, Іоанна Богослова. По традиції на це свято люди 
сім’ями йдуть до церкви, де проводиться спеціальне бо-
гослужіння, молебені. Потім, після церкви, усі запрошу-
ють до себе гостей, щоб відсвяткувати свято. Дехто йде на 
цвинтар до померлих родичів. За традицією у селі гості 
не можуть піти додому раніше, ніж захід сонця, тому що 
вважається, що у домі буде нещастя»312. Свято теплого, 
літнього Миколая відзначають у храмі села Журавичі Кі-
верцівського району Волинської області «У нашому селі 
престольний празник 22 травня, Миколая. Заздалегідь 
прибирали в хатах, готовили святкові страви: холодець, 
голубці, пекли пироги з пшоняною кашою, квасолею та 
маком. Зранку всі йшли до церкви на святкову службу, 
а потім всі йшли на кладовище. У цей день з’їжджалися 
всі родичі»313; «У нашому селі престольне свято відзна-
чають 21 листопада, на Михайла, день відкриття церкви. 
Люди сім’ями, разом з родичами, друзями зранку йшли 
до церкви. В церкву  запрошувалось багато священиків, 
які разом служили службу Божу»314.

Як бачимо, під час організації престольних свят, до-
сить часто організовувалися колективні трапези. Етно-
графи стверджують, що називалися вони по-різному: 
братчина, канун, свіча, мольба, трапеза315. Ось як описано 
це в народній прозі: «На Михайла готували святкові стра-
ви, запрошувалась родина»316; «Престольним святом було 
Пречиста. На це свято готувалися, йшли до церкви, а піс-
ля церкви запрошували гостей до хати, щоб пригостити, 
бо це було дуже велике свято»317; Після богослужіння усі 
розходились на святкування і частування. 

Храмові свята, як зазначають дослідники, відомі ще під 
назвами свято та престол318. У народних переказах Волині 
й Полісся про це говориться так: «Престольне свято про-
ходило чудово! Всі люди села та інших сіл приїжджають 
на таке велике церковне свято їхнього храму»319; «Пре-
стольне свято в нашому селі – це був третій день Паски. 
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Приїжджають люди з сусідніх сіл на службу, дуже багато 
священиків, відправляють службу»320; «Престольне свято 
відзначалося на Дмитра. В цей день люди ходили до церк-
ви, приймали гостей, святкували. А увечері в клубі від-
значали День села»321.

Отже, оскільки громада, церковне життя, церква у міс-
ті чи у селі була основою соціального життя людей, то й 
усталеними звичаєвими нормами і традиціями спілку-
вання людей повсякчас були церковні заходи, молебні, 
храмові та престольні свята. 
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ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ

Святвечір (пісна вечеря)
« – Доброго вечора, Миколо Олексійовичу! Розкажіть, 

будь ласка, як у вашій сім’ї проходив Святвечір? Які були 
традиції?

– На пісний вечір (Різдвяний) збиралася вся сім’я вдо-
ма, в гості ніхто не ходив. Хазяїн вносив Дідуха в хату. 
Його ставили в куток, прикрашений сіном.

«Дідух» – зібрані в тюк жито, пшениця, трави. Його 
робили, щоб на другий рік було багатство і хороший уро-
жай.

– Скажіть, будь ласка, Миколо Олексійовичу, а які 
страви ставили на стіл.

– В першу очередь, це була кутя, вечеря вся була пісна, 
узвар, капусняк з грибами, вареники, мариновані гриби, 
пироги пісні, вінігрет, оселедець, риба жарена, каша пшо-
няна з підливкою з грибами та хліб. Загалом, мало бути 12 
страв. Це все ставили  і вся сім’я обов’язково мала сісти за 
стіл, коли зійде перша зірка на небі. Обов’язково читали 
молитву. Коли всі вставали молитися, хазяїн кидив трохи 
куті у стелю, щоб був хороший достаток в сім’ї.

Коли всі сіли за стіл, не можна було вставати з-за столу. 
На стіл обов’язково ставили пусті тарілку, стакан, лож-
ку та хліб. До речі, всю вечерю їли лише ложками. Після 
того, як всі поїли, на ніч зі столу нічого не забирали, а 
залишали всю їжу для духів пращурів, які, як вважалося, 
приходили в цю ніч також на вечерю.

– Розкажіть ще, будь ласка, з чого готували кутю.
– Брали мак, товкли його в спеціальній ступці, потім 

додавали волосткі горіхи, мед, цукор, основою була пер-
ловка.

– Дуже дякую вам за таку цікаву розповідь»1.

Різдво
«Різдво Христове – велике християнське свято, День 

народження Ісуса Христа. Напередодні Різдва Христово-
го – 6 січня, ми сім’єю сідаємо за щедрий, але пісний стіл. 
Свята вечеря починається молитвою. Завжди мама готує 
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смачну та пісну їжу, а головною стравою є кутя та узвар. 
На другий день, 7 січня, ми ходимо колядувати до рідних. 
В нашому селі дуже багато колядників, але найкраще ві-
тає церковний хор з Різдвом»2. 

Різдво
«Перед Різдвом, 6 січня, була святкова пісна вечеря. 

Після вечері люди ішли до церкви на богослужіння (все-
ношну). 8 січня діти і дорослі ходили колядувати. Вико-
нували такі колядки: «Нова радість стала», «Добрий вечір 
тобі» та інші. 13 січня – багатий вечір, ходили щедрувати. 
Переодягалися в козу, Бабу-Ягу, водили вертеп»3.

Святий вечір
«Зазвичай, 6 січня (вечір напередодні Різдва) до вечері 

нічого не їли, поки не з’явиться перша зірка на небі. Під 
образами ми ставили тарілку з кутею і глечик з узваром. 
У Ковелі і колядували, і щедрували. Виконували різні ко-
лядки і щедрівки, але найчастіше співали: «Коляд, коляд, 
колядниця…», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», 
«Нова радість стала», «Щедрий вечір, добрий вечір, до-
брим людям на здоров’я», «Щедрик, щедрик, щедрівочка, 
прилетіла ластівочка». Особливих костюмів діти не роби-
ли, але дівчатка одягали різнокольорові хустини»4.

Зимові вечорниці
«А ще влаштовували вечорниці в сільському клубі. На 

вечорниці збиралися тільки молоді дівчата й хлопці, а до-
рослі чоловіки й жінки туди ніколи не ходили. Сутність 
вечорниць полягала в тому, що дівчата і хлопці склада-
лися і влаштовували спільні розваги з вечерею, музикою, 
танцями. В обов’язок дівчат входило приготувати вечерю, 
а обов’язок хлопців – знайти приміщення, забезпечити 
музикою, солодким. Зима – це солодкий прекрасний час 
для молоді, діти були надворі до тих пір, поки «сосульки 
під носом не появляться». Грали сніг. Хлопці ліпили бабу, 
а дівчата – діда. Це була у них така забавка. Грали у війни 
сніжинками, ходили до річки, поки не знали батьки, ка-
талися на ковзанах. А весною вже ждали, поки вже буде 
літо, щоб піти на річку.



525

– От таке цікаве життя у нас було, а не те, що у вас, в 
телефонах одних»5.

Святий вечір
«Напередодні Різдва я прибирала оселю, закуповувала 

продукти та обновки. Робила усю хатню роботу на тиж-
день вперед, бо до 13 січня святкували Різдво і працювати 
не можна було.

У Святвечір, 6 січня, вся рідня збирається за столом, 
на нього ставили 12 страв. Кожен повинен був спробува-
ти всі страви потроху. На середину стола ставилася голо-
вна страва вечора – кутя. У святий вечір дітки несуть хре-
щеним батькам вечерю-кутю. А ті дарують їм подарунки 
і солодощі. На краї стола кладуться монетки, а під стіл 
– солому. Це робиться для того, щоб в господарстві вело-
ся.

На свято плівся різдвяний вінок із гілок ялини або со-
сни і прикрашався дерев’яними фігурками, стрічками та 
свічками. Такий вінок вішали на вхідні двері. Коли годин-
ник проб’є 12 ночі, уся рідня обмінювалася подарунками 
і загадувала бажання.

Вже 7 січня родина так само збиралася разом, але на 
столі тепер ставили страви з м’яса, молока і сметани»6. 

Святвечір
«У Святвечір завжди була пісна вечеря, стіл застеля-

ли скатертю, яка вишита на полотні, під скатертину кла-
ли сіно. Завжди на вечерю було не менше  12-ти пісних 
страв, запалювали свічку, і вечерю починали з молитви. 
Обов’язковою стравою була кутя»7.  

«На перший день Різдва ходили колядувати. Ходили до 
кожної хати, просили дозволу заколядувати, але коляду-
вали не в хаті, а під вікном. Виконували такі колядки, як: 
«На Різдво Христове Ангел прилетів», «По всьому світу 
стала новина» та інші. 

На Багатий вечір ходили щедрувати. Виконували ще-
дрівку «Щедрий вечір, святий вечір». Переодягалися в ді-
духа, циганів, ідола та інших»8.

«До сьогоднішнього дня всі з нетерпінням чекають 
різдвяні свята, адже для малечі це тільки сміх і радість. 
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До цього часу в моєму селі активно ходять колядувати 
і щедрувати. На думку моїх бабусь, завжди було цікаві-
ше щедрувати. В той вечір всі переодягалися в костюми: 
кози, циганки, чортів, Снігурки і Діда Мороза. Це ж стіль-
ки радості у всіх. Ще знаю, що в ніч перед щедрухою в три 
години господар оселі повинен взяти кільце ковбаси, со-
ломи і перев’язати плодові дерева і біля такого дерева з’їс-
ти ковбасу. Потім потрібно потрусити це дерево. В селі 
передається з покоління в покоління, щоб не забувались 
звичаї і традиції»9.

«Шостого січня, напередодні Різдва Христового – Свя-
тий вечір. З самого ранку до нього готуються люди. Гос-
подині готують дванадцять страв, і всі вони мають бути 
пісні. Узвар, картопля, горох, гриби, квасоля, гречана 
каша, риба, голубці з пшоном,  капуста, пироги, варени-
ки,  кутя з товченої пшениці»10.

Святий вечір уже настав
«Шостого січня на вечерю люди зазвичай  йдуть  до 

батьків. Усі члени родини в цей вечір повинні бути вдо-
ма. Гріх у цей день сваритися. Увечері в цей день заходить 
батько і урочисто сповіщає родині, що Святий вечір уже 
настав, бо на небі засяяла вечірня зірка.

Свята вечеря – це спільна вечеря всього роду. Навіть 
мертві родичі і безвісті загиблі – всі мають в цей вечір 
зібратися разом. Господар запрошував всі мертві душі 
на Святу вечерю, родина за ним молилась вголос, а по-
тім читали молитву за живих і за худобу. Помолившись, 
сідали до столу. Господиня заздалегідь висівала насіння 
пшениці, щоб можна було зеленою поставити на стіл.  
Ще у давнину під скатертину застеляли сіно, а по кутках 
клали часник. Старші люди намагалися нічого не їсти, 
доки не зійде перша зірка. Кутю готували по-різному, 
але головним була потовчена пшениця, мак, мед, горіхи 
та пізніше – родзинки. Також не обходилась вечеря без 
традиційного узвару, вареників, грибів. Інші страви мо-
гли змінюватися. Потрібно спробувати всі страви, щоб 
кожен місяць у році був щедрим і багатим. По закін-
ченню вечері різдвяну свічку гасили, ставили в жито чи 
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пшеницю на покуті, разом з кутею. Всі страви залишали 
на столі. Вірили, що вночі прийдуть всі померлі члени 
родини куштувати святкових страв. На ранок обов’язко-
вим був похід до церкви і після цього уже можна було іти 
колядувати. Всі діти ходили від хати і до хати, співаючи 
різдвяних колядок. В першу чергу, колядувати ходили до 
родичів, адже на свята усі приїжджали в село. Різдво –це 
найбільше родинне свято для мене, адже воно нагадує 
про зв’язок поколінь, занурюючи в дитинство і приємні 
спогади»11.

«Ну, святкували, як і зараз: ходили до церкви, готува-
ли, але що мали, те і їли. В різдвяний вечір вносили в бу-
динок солому і зерно. Щедрувати не можна було,особли-
во школярам, за це дуже карали в школі, навіть викладачі 
караулили, але ми вночі все одно бігали під вікнами і по-
рушували заборони, за це нам давали 5,15 копійок хто був 
багатіший, а хто не мав грошей, то давали пиріжки. Не 
переодягались, нам навіть це батьки забороняли»12.

Різдвяні обряди та сервірування 
різдвяного стола

«У Різдво людям не можна нічого робити, окрім як 
прославляти народження Ісуса. За декілька днів до цього 
свята господині починають прибирати у домі і займатися 
приготуванням страв. Колись, у день 6 січня, господиня 
пекла хліб і, за традицією, випікала перепічку для домаш-
ньої худоби, щоб почастувати домашніх тварин. Кутю ва-
рила у спеціальному горщику. 

Під вечір у хату приносили сіна, клали його на стіл. 
По краях стола клали зубки часнику та монети, щоб не 
турбували злі сили та щоб жити у достатку. Поверх засте-
ляли святкову скатертину і ставили різдвяну свічку, вона 
мала простояти протягом усіх різдвяних свят. 

Потім на стіл ставили 12 пісних страв. Це були кутя, 
узвар, хліб і сіль, вареники, борщ з грибами, пампушки, 
мариновані гриби, риба, пироги з маком і квасолею, ква-
шена капуста, мед, фрукти. 

Разом із столовими приборами ставилася тарілка і 
ложка для душ померлих родичів. Під стіл клали сокиру і 
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під час вечері уся родина намагалася доторкнутися до неї, 
щоб бути здоровими цілий рік.

Коли сходила перша зірка, господар дому одягав рука-
виці. Брав кутю і йшов просити «мороз до куті» й казав: 
«Морозе, Морозенко, іди до нас кутю їсти. Якщо не йдеш, 
то не йди у жито-пшеницю, усяку пашницю». Тоді повер-
тався до хати, і уся гарно вбрана сім’я починала вечерю із 
«Отче наш». Після молитви частувалася кутя, від старшо-
го до меншого. Під час вечері господар набирав у ложку 
кутю, підкидав її вверх, і усі спостерігали, скільки зерен 
приклеїться до стелі (чим більше, тим краще), то таким 
буде рік – урожайним чи неврожайним. Наприкінці уся 
родина дякувала Богові за вечерю»13.

Зимові свята
«У моїй місцевості відзначали різдвяні свята. Напере-

додні свята Різдва Христового, тобто на Святвечір, готу-
вали пісну вечерю, яка  складалася з 12-ти страв. Сідали 
вечеряти тільки після того, як зійде перша зірка, тоді всі 
збиралися біля стола і, помолившись Богу, сідали вечеря-
ти. Опівночі вся сім’я йшла до храму. Удень або ближче до 
вечора діти та церковний хор ходили колядувати. Коля-
дою вони приносили радість у кожний дім і прославляли 
Бога. Наприклад: «Чи чули, браття, про дивну новину», 
«В Вифлиємі десь новина», «У всьому світі стала новина», 
«Що то за предиво?», «Небо і земля», «Христос Спаси-
тель». Щедрівки: «Ой, у полі плужок оре», «Щедрик», «В 
новім граді Вифлиємі», «Щодрий вечір, щодрий». Зовсім 
не переодягалися, але носили з собою восьмикутну зір-
ку»14. 

Різдво
«У нас в селі до Різдва всі готувалися. На Різдво був 

звичай колоти кабана. Кололи кабана, робили різні м’ясні 
страви. А на саме Різдво йшли вночі до церкви. Коляда 
– то є пісний день, так як це пісний день, було небагато 
скоромних страв. Увечері, на саму Коляду, всі люди, які 
постять, не вечеряли до першої зірочки, коли побачили 
першу зірочку, сідали вечеряти. Ті люди, які постять, ці-
лий день нічого не їдять і води не п’ють до першої зіроч-
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ки, коли побачили першу зірочку, сідають вечеряти. Піс-
ля вечері всі одягалися і йшли на службу до церкви, після 
церкви приходили додому і відпочивали. До обіда ніхто 
нічого не робив, по хатах на перший день ніхто не ходив. 
На другий день діти ходять колядувати  увечері15. Перед 
старим Новим роком святкували Багату вечерю або, ще 
називали, перед святом Василя, на цю вечерю мало бути 
12 страв, тому що, якщо було багато страв, то господар 
буде багатий. Коли сідали вечеряти, то на стіл застеляли 
обов’язково ткану скатертину, під скатертину клали сіно, 
бо у сінові Ісус народився, це для того, щоб урожай ро-
див. І на кутки стола клали гроші. На свято Василя по-
трібно було, щоб до хати зайшов перший хлопчик. На 
свято Василя ввечері ходили щедрувати. Обов’язково 
переодягалися у козу, циган, носили вертеп. Найчастіше 
виконували щедрівку “Щедрик, щедрівочка..”, а колядку 
найчастіше виконували “Нова Радість”, цією колядкою 
прославляли Христа»16.

«У моїй місцевості відзначали різдвяні свята. Традиції 
села Веретена зберігаються і передаються з покоління в 
покоління. Напередодні свята Різдва Христового, тобто 
на Святвечір, готували пісну вечерю, яка в багатьох лю-
дей складалася з дванадцяти страв. Малі та великі чекали 
першу зірку, що зійде на небі. Помолившись Богу, сіда-
ли  вечеряти. Опівночі вся сім’я йшла до храму. Удень ді-
ти  та церковний хор ходили колядувати. Колядою вони 
приносили радість у кожний дім. Наприклад: «Чи чули, 
браття, про дивну Новину», «В Вифлиємі десь новина» , 
«У всьому світі стала новина», «Що то за предиво», «Небо 
і земля», «Христос Спаситель». Щедрівки: «Ой у полі плу-
жок оре», «Щедрик», «В новім граді Вифлиємі», «Щодрий 
вечір, щодрий». Зовсім не переодягалися, але носили з со-
бою восьмикутну зірку»17.

«Різдво Христове – велике християнське свято, День 
народження Ісуса Христа. Напередодні Різдва Христово-
го – 6 січня, ми сім’єю сідаємо за щедрий, але пісний стіл. 
Свята вечеря починається молитвою. Завжди мама готує 
смачну  пісну їжу, а головною стравою є кутя та узвар. На 
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другий день, 7 січня, ми ходимо колядувати до рідних. У 
нашому селі дуже багато колядників, але найкраще вітає 
церковний хор з Різдвом»18.

«До Різдва готувалися заздалегідь. Мили й прибирали 
в хатах, хлівах, білили, прали, заготовляли дрова і корм 
для худоби. Всі роботи закінчувались до Святого вечора. 
Мати готували пісну вечерю, де завжди були узвар і кутя. 
Стіл стелили сіном, зверху на нього стелили святкову 
скатертину. До хати заносили пшеничний сніп «дідух» і 
ставили його під образами. Колядники ходили з наступ-
ного дня із звіздою, також була переряджена Коза. Співа-
ли «Щедрий вечір», «Нова радість» та інші. Колядникам 
давали ковбасу, пироги, яблука. На Щедрий вечір ходили 
перебіранці: цигани, коза, старий дід, чорт»19.

«До святкової вечері готувалися заздалегідь. На по-
куті, під образами, розстеляли чисте сіно, на яке стави-
ли горщики з кутею й узваром. На підлогу стелили со-
лому або сіно, які виносили з хати на третій день Різдва 
і палили біля воріт на дорозі або в садку. Скрутнями 
із різдвяної соломи обв’язували фруктові дерева, щоб 
вони краще родили наступного року. Потім співали ко-
лядки»20.

Різдвяні вистави

«Ще переодягалися у Діда і Бабу, Циган»21.

«Переодягалися в Козу, Бабу-Ягу, носили вертеп»22.

«Да, ходили колядувати, передягалися в хто, що міг. І 
в чудиків якіх хоч. Ходили щедрувати і давали нам за те 
копійочки такі нещасненькі, бо ж тоді грошей багато не 
було в людей»23.

«Ходили колядувати. Але в нас не було «колядувати», 
«щедрувати», просто колядували. Ходили кожного року, 
обов’язково ходили. Ходили і хлопці, і дівчата. Але тоді не 
давали гроші, а давали пироги.
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Колись ми з сусідкою пушли до сусідів колядувати і 
переділись у кожухи, підійшли під вукно, а там діти були, 
років 7-8, хлопчик і дівчинка, ми прийшли від вукно про-
ситись колядувати, а хлопчик як побачив, шо ми в кожу-
хи вивернуті, як наробив плачу. Він – бігом до батьків в 
хату, а ми – бігом на вулицю втікати. Тож сусіди, не можна 
було лякати дитину. 

Прийшли ми, о, ще один сусідів і казали: «Пане госпо-
дарю, заставте колядувати» (мовчать), «Пане господарю, 
заставте колядувати» (мовчать).  А ми тоді кажемо: «В тій 
хаті нема шо дати, пероги печуть, солому січуть». І бігом 
від вікна втікати»24.

На свято Василя ввечері ходили щедрувати. Обов’яз-
ково переодягалися у Козу, Циган, носили вертеп. Най-
частіше виконували щедрівку “Щедрик, щедрівочка..”, а 
колядку найчастіше виконували “Нова Радість”, цією ко-
лядкою прославляли Христа»25.

«Колядували, щедрували, не було такого, як зараз, що 
заради грошей, збиралася молодь, ходили з зіркою, спі-
вали, проводили час. Кожна хата пригощала пирогами, 
ковбасами, те, що готували. Церкву забороняли, тому ці-
нували церковні пісні, вгощали найбільше. Одягалися в 
костюм кози або ж просто нарядно вдягалися, в чорта, 
Ангела, переодягали в бабу хлопця. Зранку хлопці посі-
вали»26.

«Удень діти та церковний хор ходили колядувати. Ко-
лядою вони приносили радість у кожний дім. Наприклад: 
«Чи чули, браття, про дивну Новину», «В Вифлиємі десь 
новина» , «У всьому світі стала новина», «Що то за преди-
во», «Небо і земля», «Христос-Спаситель». Щедрівки: «Ой 
у полі плужок оре», «Щедрик», «В новім граді Вифлиємі», 
«Щодрий вечір, щодрий». Зовсім не переодягалися, але 
носили з собою восьмикутну зірку»27.

«У нашому селі не колядували. Ходили щедрувати з 
щедрівкою «Ой дядю, дядю, тебе Бог зове…» Як щедрува-
ли, то не переодягались, а вдягали те, що було»28.
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«У нашій місцевості ми відзначали різдвяні свята. Ми 
колядували, щедрували. Колядка в нас була «Добрий ве-
чір, тобі, пане господарю!». А щедрівкою «Щедрий вечір, 
Добрий вечір!», «Щедрик»  ми ходили вертепом»29. 

«У тій місцевості, де я народилась, ходили тільки ще-
друвати на Меланку, 13-го січня. Діти щедрували вдень, а 
ввечері - юнаки і дівчата, переодягнені в циган, розбійни-
ків, в козу і смерть. Господарі пригощали щедрувальників 
яблуками, цукерками і пирогами. Також у цей день до-
зволялось молоді робити різні пакощі. Могли вистилити 
дорогу від дому дівчини до дому хлопця, якщо знали, що 
вони пара; могли витягти сани на хату, якщо господар на-
солив їм та інше. Колядувати в нас ходив тільки церков-
ний хор»30. 

«У нашій місцевості відзначали Різдво та Щедруху. Хо-
дили колядувати та щедрувати малі та старші діти, старші 
люди теж ходили.

Колядка:
«Колядин, колядин,
Я у батька один.
мене не дивуйте,
ковбасу лаштуйте.
Колядин, колядин,
я у батька один.
По коліна кожушок, –
дайте, дядьку, пиріжок!»

Щедрівка: 
«Щедрик-ведрик,
дайте вареник,
грудочку кашки,
кільце ковбаски,
решетце овса,
і колядка вся!»31.

Колядування та щедрування у селі
«У нас у селі ходили колядували діти та старші люди.
Колядка:
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«Коляд, коляд, колядниця,
добра з медом паляниця, 
а без меду не така,
дайте, дядьку, п’ятака».

Щедрівка:

«Ой, у печі пиріжки сиділи, 
мої очі все туди гляділи, 
помаленьку приступав, 
по одному витягав, наївся.
Люди думали, що кіт, 
я схватився у міх, та й побіг»32.

«Святкували, як завжди, накривали смачний стіл, за-
прошували всіх сусідів і родичів, коли вже наїлися, йшли 
колядувати, переодягалися в що мали, не було великого 
вибору, пам’ятаю одну коляку, яку завжди виконували. 
Це була «По всьому світу стала новина»33.

   
«На Різдво ходили колядувати, а на Василя – щедрува-

ти. Колядували: «Нова радість стала…», «Ой над Вефли-
ємом…», «Нині радість стала…», «Щедрий вечір, добрий 
вечір…» та інші. На вертеп переодягалися в мудреців, ца-
рів, смерть, ангелів, лихого»34.

«Різдвяні свята відзначали дуже цікаво й весело. Дуже 
тішилися діти, як була в хаті ялинка і вечеря з кутею, риб-
ні консерви. Діти колядували, щедрували, а за це люди 
давали копійки. Колядки і щедрівки і в наш час ті самі 
залишились»36.

«У нашій місцевості здавна ходили колядувати. В осно-
вному, це була молодь. 13 січня, з першою зіркою йшли 
щедрувати. У гурті завжди були Янгол, циган, коза. За-
звичай розігрували невеличкі сценки, де добро завжди 
перемагало»37.

«Колядники ходили з наступного дня із звіздою, також 
була переряджена коза. Співали «Щедрий вечір», «Нова 
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радість» та інші. Колядникам давали ковбасу, пироги, 
яблука. На Щедрий вечір ходили перебіранці: цигани, 
коза, старий дід, чорт»38.

«До сьогоднішнього дня всі чекають з нетерпінням 
різдвяні свята, адже для малечі – це тільки сміх і радість. 
До цього часу в моєму селі активно ходять колядувати 
і щедрувати. На думку моїх бабусь, завжди було цікаві-
ше щедрувати. В той вечір всі переодягаються в костю-
ми: кози, циганки, чортів, Снігурки і Діда Мороза. Це ж 
скільки радості у всіх! Ще знаю, що в ніч перед Щедру-
хою, в три години, господар оселі повинен взяти кільця 
ковбаси, соломи, перев’язати плодові дерева й біля нього 
з’їсти ковбасу, потім потрібно потрусити це дерево. В селі 
все передається з покоління в покоління, щоб не забува-
лись звичаї і традиції»39.

«У нас в селі ходили колядували діти, підлітки та й на-
віть старші люди.

Коляда були такі:

Коляд, коляд, колядниця,
добра з медом паляниця, 
а без меду не така –
дайте, дядька, п’ятака».

Щедрівки:

Ой, у печі пиріжки сиділи, 
мої очі все туди гляділи, 
помаленьку приступав, 
по одному витягав, наївся.
Люди думали, що кіт, 
я схватився у міх, та й побіг».

Ще, бувало, переодягалися у діда і бабу, циган, пу-
гал»40.



535

Зимові святкові страви

«Кутя»
«Кутю товкли на Святий вечір. Товкли, товкли – злили, 

потім знов товкли і злили, і була кутя»41.

М’ясні страви

«У нашій родині сальтисон, шинку, ковбаски, паштети 
та іншу смакоту робили завжди перед великми християн-
ськими святами»42.

Ковбаса «Домашня»
«Ріжемо на шматки м’ясо, кубиками сало, додаємо 

сіль, суху гірчицю, перець та часник, ретельно перемішу-
ємо. Посолити кишки та дати їм настоятися. Потім у ті 
кишки затолочити м’ясо та сало. Якщо у деяких місцях 
збирається повітря, проколоти голкою. Потім покласти 
вишневі гілки на дуже гарячу пательню, а на их ковбасу. 
Запекти у духовці»43.

Запечене стегенце
«Запікали свиняче стегенце на дуже великі свята, коли 

було що запікати. Додавали часник, перець, сіль і запіка-
ли у печі»44.

Різдвяні страви
«Як я була малою, то Різдво було у нас улюбленим свя-

том. У ці дні нам не треба було іти в школу, каталися на 
санках з горки і любили помагати мамі готувати блюда. 
Ми жили в селі. Були повоєнні роки і не всі 12 страв, як 
зараз треба, в нас були завше. Ми готували часто кутю, 
узвар, печені яблука, вареники, ну і куда ж без голубців. 
Ми, малеча, любили робити печені яблука, бо ми їх роби-
ли без допомоги тата і мами»45.

Печені яблука
«Печені яблука – там треба взяти яблука, їх в нас було 

завше багато. Їх треба промити і виняти серцевину з на-
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сінням. Далі їх викласти на бляшку для запікання і на-
повнити горіхами, медом, трішки родзинки і далі – в піч. 
Запах ходив по всій хаті, я досі не можу забути його»46. 

Печені яблука
«На Різдво, крім куті та узвару, ми робили печені яблу-

ка. Це був дуже легкий рецепт, але і дуже смачний:
– 4 великих «польських» яблука;
– 100 г ізюму;
– жменя горіхів;
– цукор або мед.
Промивається яблуко, видаляється середина, викла-

дали яблука на бритвинку, заправляли їх горіхами й із-
юмом, посипали цукром або поливали медом. Ставили це 
все в пічку на 10-20 хв»47.

Узвар
«Для нас, малечі, ще малими дозволяли готувати са-

мим узвар. Там треба було небагато: засушені яблука чи 
інші фрукти і цукру. Ці фрукти промивали, заливали во-
дою і кип’ятили. Коли вони закипіли, додавали цукру і 
варили, поки не будуть готові фрукти»48.

Вареники
«Також нам було цікаво готувати вареники. Нам мама 

замішувала тісто, а ми вже разом сідали і ліпили варени-
ки з картоплею, капустою. Спершу вони були ну дуже ку-
медні, але тато зі сметаною їх дуже полюбляв»49.

Запечена качка з яблуками
«Найулюбленішою різдвяною стравою моєї родини є 

запечена качка з яблуками. Щоб приготувати цю страву, 
треба взяти качку, вимити під проточною водою, просу-
шити рушником, натерти сіллю, перцем і спеціями. Усе-
редину качки покласти вимиті яблука, бажано кислі сор-
ти. Зашити ниткою тушку качки. Покласти її в рукав для 
запікання і положити у металеву форму, щоб запекти.

Нагріти піч. Поставити металеву форму з качкою на 
дві з половиною години. Готовність страви перевірити 
проколюванням тушки. Готову страву злегка охолодити 
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і подавати на стіл. Ця страва завжди була очікуваною на 
різдвяному столі»50.

«Пляцки»
«Пляцки готували на свято – пісочні коржі, перекла-

дені трояндовим варенням і политі шоколадною масти-
кою»51.

Торт «Королівський»
«Торт пахне медом та гвоздикою, перемазаний шоко-

ладом із ромом, щоб танув у роті»52.

Сервірування різдвяного стола
«Особливою традицією на надвечір’я Різдва є Свята 

вечеря, до якої входить 12 страв. Кутя – окраса столу. В 
кожної сім’ї кутя смакує по-різному, хоча складається з 
однакових інгредієнтів. У нас в сім’ї кутю готують гус-
тою, з пшениці, маку, родзинок, грецьких горіхів та на-
солоджують медом. Поряд з кутею на столі є плетенка 
– це булка, сплетена косою, посипана маком. Їдять її по 
закінченню Різдва. Запивають страви узваром – компо-
том із сушених фруктів. Перша страва – це борщ з вуш-
ками. Ще на столі є голубці, политі грибною підливою з 
начинкою тертої картоплі. Наступна страва на столі – це 
вареники з капустою+грибами+картоплею з маком. Опіс-
ля всі смакують тушену квашену капусту. Також на столі 
є риба, запечена з овочами. Далі вже ідуть закуски – це 
мариновані грибочки та маринований оселедець. Салат 
також входить до святого столу. І наостанок, хто ще може 
їсти – смакує пампушки, їх часто начиняють варенням із 
рожі.Дванадцять страв символізують дванадцять апосто-
лів. Вечеряти родина сідає, коли на небі сходить перша 
зірка. Вечеря починається з молитви, а першу ложку їсть 
господар дому»53.
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Культура та побут населення Західного Полісся 
та західної частини Волині у весняно-літньому циклі 

народної календарної обрядовості

Великдень
«Перед святом завжди прибирали в хаті. Мили вікна, 

викидали непотрібні речі, витирали пил на шафах. Якщо 
у господарстві були свині, то їх перед святом кололи.  

Паски пекли завжди у Чистий четвер. Мазали білком і 
посипали. Це була улюблена страва усіх дітей. Також за-
вжди фарбуємо яйця. Для цього заготовляємо лушпиння 
цибулі та варимо у ньому яйця. 

Готували все до свячення: складали в кошик яйця, 
паску, м’ясо, шматочок масла, сіль, домашню ковбаску. У 
паску ставили свічку. Накривали усе вишитим рушником. 
До церкви ходили на нічне богослужіння. Коли приходи-
ли, починали розговлятися. Збиралася уся велика дружня 
родина»54.

Великдень
«Перед Великоднем білили хати, прибирали на подвір’ї 

і біля хати. Якщо дозволяла погода, та старались посади-
ти город, посіяти овес, буряки.

Вербу святили у церкві, а потім підходили до батюшки 
(священика), і він всім давав гілку або більше. 

Паску святили надворі. З церкви всі виходили, ставали 
колом, кругом церкви. Потім ішли хлопці з покривалом і 
туди ложили крашанки. Дали ішов хлопчик, йому дава-
ли гроші – хто скільки. Потім ішов батюшка з хористами 
один круг, а на другий круг вже святили паску»55.

                                                                          
Великдень

«Великдень – велике християнське свято на честь Во-
скресіння Ісуса Христа. Готуємося до свята старанно. У 
суботу перед Великоднем мама пече паски, домашні м’яса, 
ковбаси, фарбуємо яйця у червоний колір. Увечері скла-
даємо великодній кошик. Як тільки опівночі задзвонять 
дзвони, ми поспішаємо до церкви. Після служби Божої 
отець освячує пасхальні кошики, ми йдемо додому, сніда-
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ємо, б’ємся крашанками. По обіді ми зустрічаємо хресних 
батьків у гості»56.

Великдень
«Напередодні Великодня пекли паски. Ввечері ішли 

до церкви на всеношне богослужіння, під ранок святили 
паску. Люди ставали навколо храму,запалювали свічки, 
а отець освячував їх святою водою. Люди готувалися до 
свята якнайкраще: прибирали подвір’я, будинки, білили 
дерева. У Вербну неділю ішли до церкви,отець освячував 
вербу та роздавав людям»57.

Паска
«Завжди перед Великоднем прибирали у будинку і на 

подвір’ї. Випікали безліч пасок і м’ясних страв (ковбаси, 
бочок, балик), фарбували яйця. Перед  походом у церкву 
мама збирала пасхальну корзинку. Туди клала найгарні-
шу паску, декілька крашанок, ковбаску, сіль у блюдечку, 
хрін. Потім уся сім’я чепурно одягалася і ми йшли в церк-
ву. Люди збиралися навколо церкви, запалювали свічки 
і очікували, поки священик освятить корзинки. А уже 
наступного ранку всі чим раніше збиралися на сніданок. 
Діставали все з корзинки і сідали до столу снідати»58.

 
Великодні свята

«Тяжко було уявити Великдень без писанок. Чудові 
орнаменти, загадкові візерунки, розмаїття кольорів. По-
руч із писанками неодмінним атрибутом великодніх свят 
є гаївки – народні пісні із закликанням весни. Їх викону-
вали діти і незаміжні дівчата. 

Паски дозволяється пекти двічі на тиждень: у Чистий 
четвер і в суботу. До кошика обов’язково клали масло, 
обов’язковим було запечене м’ясо, сало, сир. Ще випі-
кали багато солодощів, але їх не святили, так само, як не 
брали до церкви ні вино, ні горілку. Випивати годиться 
вже дома. Для нас Великдень – це родинне свято. Дружи-
ни в четвер пекли багато пасок, хата прибирається весь 
тиждень. Матері в себе вдома запікали м’ясо особливим 
чином. Але не стравою єдиною… Вважливо прийти до 
церкви, щоб посвятити кошик, щоб свята водичка на тебе 
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попала. Я вірю в цю чистоту, в те, що ця вода змиває все 
погане, що було погане цього року. 

Вже зранку вся сім’я збирається за великоднім сто-
лом, цокається яйцями, і тоді визначаємо, хто ж цього 
року переміг. Після освячення пасок відбувається обряд 
розговіння після посту. За звичаєм, його починають із 
крашанок та паски. Гостей у неділю не чекали – перший 
день Великодня вважався суто сімейним святом. Завітати 
могли хіба найближчі родичі. Другого дня в гості чекали 
в першу чергу малечу – похресників, які мали привітати 
хресних батьків – «маточку» і «батечка». Особливий зви-
чай цього дня – поливання. і цей день ще називають По-
ливаним понеділком»59. 

Паска
«Колись ходили святити вербу, паску, але ми не ходи-

ли, бо нам не дозволяли, ми були по державних роботах, 
якщо ти підиш в церкву, то з роботи виженуть. Я тільки у 
вікні чекала, покі посвятять паску. Спочатку верба святи-
лася, а через тиждень – паска. Святили  не так, як тепер, в 
кошиках, а в такикх коробках, які в’язалися із соснового 
коріння і на плечі вішили. Йшла в ліс і такі корінчики ма-
ленькі вирубували, і в’язалися коробки, ще їх називали 
«кошолки», вона була така міцна. В таку коробку склада-
ли: паску, яїчка, сало, м’ясо і йшли святити»60.

Як зустрічали Великдень
«До Великодня готувалися довго. Обов’язково всі в 

родині дотримувалися Великого Посту. За тиждень до 
Великодня йшли до церкви всією родиною святити вер-
бу, гілочки прикрашали квітами, перев’язували стрічкою. 
Після того, як освятили вербу, йшли додому і гілками ле-
генько били всіх членів сім’ї, промовляючи:

«Не я б’ю, верба б’є,
за тиждень – Великдень,
уже недалечко червоне яєчко.
Лоза б’є , не я б’ю,
за тиждень – Великдень 
Будь здоровий, як вода і багатий, як земля»61.
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Великдень
«У четвер перед Великоднем дуже релігійні люди 

останній раз вечеряли, після того їли аж у неділю на Пас-
ху зранку.  В четвер випікали паску, у п’ятницю вже нічо-
го в печі не пекли, а в церкві виносили плащаницю, і всі 
йшли до церкви. 

Паску святили в церкві, після посвячення кожен ста-
рався якнайшвидше потрапити додому, щоб якомога ра-
ніше сісти за стіл, то вважали, що буде хороший урожай.

Вербу святили у неділю, за тиждень до Великодня. У 
церкві люди йшли до мирування, і їм роздавали вже освя-
чену вербу і говорили: «Верба б’є, не я б’ю, за тиждень 
– Великдень, за сім днів – Пасха». Вербу брали додому і 
клали за образи, а деякі гілочки інколи садили»62.

Пасха
«Ходили на маївку (гуляння), ходили в ліс,  паску ходи-

ли святити на ніч, хтось із сім’ї ішов святити паску, цілий 
день готували, під ранок поверталися і відразу сідали сні-
дати. Потім ходили по сусідах, родичах, билися яйцями. 
Готувалися за тиждень, мили, білили, прибирали, кожен 
день був розписаний погодинно»63. 

Святкування Великодня
«Великдень святкували так, як і зараз. Святити паску 

ходили у Мохро, що на Білорусії, пекли паску, готували 
м’ясо, варили яйця, варили холодець – обов’язково. Хо-
дили в Мохро святити вербу»64.

За тиждень – Великдень
«За тиждень до Пасхи у нас є Вербна неділя. Ми йдемо 

до церкви і висвячуємо вербу, після служби батюшка роз-
дає всім вербу. Після служби з церкви йдемо дододому, 
всіх людей, яких зустрічаємо, б’ємо вербою, промовляю-
чи: “Не я б’ю, верба б’є, за тиждень – Великдень, за два 
– та й нема,  щоб були здорові, як верба і багаті, як Земля”. 
На Вербну неділю сповіщали, що вже за тиждень буде Ве-
ликдень.  

Від Вербної неділі до Пасхи у нас називався “чорний 
тиждень”. На цьому тижні не можна було нічого садити, 
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бо як посадиш на цьому тижні, то нічого не буде родитися. 
Не можна було сіяти. Називали чорним тижнем, тому що 
всі люди від Вербної неділі до Пасхи старалися побілити 
печі  і в коминах погонити сажу. А оскільки сажа чорна і 
всі в її вимазувалися, то казали: “От, чорний тиждень!”. 
На цьому тижні вже всі прикрашали свої домівки. 

У четвер виносили плащаницю. Після четверга не мож-
на було білити дерева, хату. У п’ятницю паски не можна 
було пекти, тому що це – пісний день. 

Паску було потрібно випікати в четвер, до винесення 
плащаниці. А коли пекли паску, то треба було перед пас-
кою ставати, поговорити “Отче наш”, із хати всі виходили, 
бо по хаті ходити не можна було, дверима не грюкати, не 
стукати. І тоді, коли все наготували, господиня говорила 
молитву і тоді тільки приступала до місіння паски, і коли 
підійшло тісто, формували паску,  скільки в сім’ї є людей, 
кожну паску називали того іменем. Тоді, коли поставили 
в піч, то кожен спостерігав за своєю паскою, якщо когось 
паска з’їхала, то тому у цьому році не буде везти. 

Коли йшли святити паску, то у кошику обов’язково по-
винно було бути паска, яйця, ковбаска, сало, сир, масло. 
Коли посвятили паску, то із церкви всі старалися най-
швидше прийти додому. Коли прийшли додому, будили 
всю сім’ю і сідали снідати: хто раніше поснідає, той буде 
найшвидше справлятися на полях. За сніданком найперш 
потрібно було пробувати свячене яйце і паску, а тоді все 
інше. На Пасху обов’язково варили холодець, голубці. 
Яйця фарбували у цибульнику, рвали латаття – у лататті, 
якщо міцніший цибулник, то колір був більш коричне-
вий, а у лататті були жовті. Фарбували і для себе, і щоб 
було для батюшки дати. На Пасху із страв обов’язково по-
винні були присутні бути голубці і холодець. Для приго-
тування голубців відварювали рис, додавали м’ясо, морк-
ву, цибульку, відпарювали листя капусти; загортали і так 
тушили. Ставили у піч у чугуні або каструлі»65.

Вербна неділя і Пасха
«У Вербну неділю всі йшли до храму. В храмі верба свя-

тилася та роздавалася в кінці служби прихожанам. Кожен 
старався побити святою вербою один одного зі словами 
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«Верба б’є, не вмирай, Великодня дожидай». Переважно 
паску пекли в четвер, тоді вже й красили яйця та готува-
ли смачні пасхальні страви. На 12-ту годину ночі збира-
лись на богослужіння в храм. Після служби люди шику-
валися кругом церкви зі своїми кошиками для освячення 
паски»66.

Як святили паски
«У селі є церква, яка побудована в 17 ст., але священика 

у ті часи в нас не було. Тому вербу в нас не святили, ми 
просто її ламали і вітали один одного зі святом. Але в не-
ділю, на великі свята і на Великдень люди ходили до хра-
му, де правила баба Марія. На Паску біля церкви палили 
велике вогнище. За місяць до свята діти збирали дрова, 
резинові шини, тайком від вчителів та ховали  у кущах. 
І хоча їм було заборонено ходити до церкви, та вони все 
ж бігали кругом вогнища усю ніч. О 4-й годині приходи-
ли люди, які відкривали церкву і читали церковні книги, 
а хор співав відповідні пісні. Паску святили в сусідньо-
му селі Тронівка через відсутність священика. А в неді-
лю зранку діти, набравши повні кишені крашанок, бігли 
до церкви, де було змагання “Чия крашанка сильніша?” і 
били в дзвін»67. 

Великодня ніч
«Всі люди ішли до церкви у великодню ніч. Вдома роз-

мальовували писанки, пекли паски. Перед святом приби-
рали в хаті, білили хату та забор, прибирали двір.

По вербу ходили до церкви, ї сначала святили, а потім 
підходили до батюшки, і він давав всім по гілці або декіль-
ка. Паску святили рано-рано зранку, після служби в церк-
ві, надворі. Всі ставали круг церкви, запалювали свічки, 
виложували на рушник їжу, яку хотіли святити. Ще з ба-
тюшкою ішли хлопці з одіялом, в який ложили крашанки. 
Ходив ще хлопчик, йому давали гроші, хто скільки. Паску 
святив батюшка на третій круг»68.

Як святкували Великдень
«Як всі люди святкували: паску пекли, мазурки в нас 

пекли такі до паскі. Паска само собою пеклася, а мазурки 
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само собою пеклись. Прибирали, в церкву ходили дуже 
далеко – двінацить кілометрів було йти до церкви, шоб 
паску посвятити. Бо в нашому селі церкви не було. Коло 
церкви завжди палили огонь, костра великого накладали 
молодьож і завжди-завжди горів костьор. Ходили спові-
далися і причащалися в Великодню нич»69.

Освячення пасок
«Ну, все було приблизно так: вбрані кошики, паски, 

сало, ковбаски. В церкві, ніби бджіл у вулику. Всі схиля-
ються перед Богом, просять благодаті, здоров’я, миру. У 
цей день навіть вітаються один із одним по-особливому: 
Христос Воскрес, – Воістину Воскрес. Після церкви ми 
збираємося за одним столом. Це я люблю найбільше»70. 

 
Вербна неділя

«За тиждень до Великодня, на в’їзд Ісуса до Єрусалиму, 
в народі Вербна неділя, ходили на службу в церкву, брав-
ши з собою гілки верби для освячення. По закінченню 
служби священик окроплював вербу. Перед Великоднем 
прикрашали будинки та вулиці. Пасху святкували три 
дні, протягом яких ходили до церкви»71.

Великдень
«Великдень – велике християнське свято на честь Во-

скресіння Ісуса Христа. Готуємося до свята старанно. У 
суботу, перед Великоднем, мама пече паски, домашні  
м’яса ковбаси, фарбуємо яйця в червоний колір. Увечері 
складаємо великодній кошик. Як тільки опівночі задзво-
нять дзвони, ми поспішаємо до церкви. Після служби Бо-
жої  отець освячує пасхальні кошики, ми йдемо додому, 
снідаємо, б’ємся крашанками. По обіді ми зустрічаємо 
хресних батьків у гості»72.

Вербна неділя
«За тиждень до Великодня ходили в церкву святити 

вербу і казали: «Не я б’ю, а верба б’є, за тиждень – Ве-
ликдень» і били одне одного вербою. У великодній кошик 
клали паску, ковбаску, яйця, сир і масло»73.
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Приготування до свята
«Два тижні перед Великоднем ми заколюємо свиню. 

Мій дідо був різником свиней, то він це робив сам. За 5 
днів до «коптіння» шинки ми ставили її маринувати, а 
м’ясо на ковбасу готувати за день до коптіння. Чистий 
четвер в нас починався з коптіння шинки та ковбаси. Все 
це ми коптимо у нашій вендзарні, десь п’ять  годин. Поки 
це все коптилося, ми робили прибирання в хаті і на по-
двір’ї. Після обіду бабця замішувала паску. Щоб паска 
вдалася, вони говорили: «Повинен бути чистота і спокій 
в хаті». Зранку, в п’ятницю, ми йшли до церкви, де вино-
сили плащаницю, а після обіду красили писанки, робили 
із сиру «плесканку», до якої додавали: ізюм, цукор, масло 
і яйця. В суботу зранку йшли копати хрін. Після обіду ми 
готували кошик, де ставили паску, сіль, мак, масло, плес-
канку, хрін, ковбасу та шинку. В ніч на Великдень йшли 
святити паску»74.

Пасха
«Ну вербу святили, як і зараз, у Страсну неділю особли-

вого нічого не було. Готувалась до Великодня серйозно, 
прибирали в будинку, білили садок і будинок. Готували 
небагато страв: паску, красили яйця, ковбасу, холодець. 
Цікаво ми збирали яйця… В нашому районі була низина, 
тому скрізь були болота, а там було дуже цікаво. У церк-
ву ходили скритно,тому що радянська влада забороняла 
релігію, особливо було небезпечно тим, хто працював в 
державних установах, це могло грозити звільненням, але 
все ж у нас була віра, любима сім’я,тому ми порушували 
закони і ходили. Цікаво було на другий день Пасхи: все 
село збиралося біля храму,  кожен з доми брав повні па-
зухи яєць: і старий, і молодий і билися ними, поки вже не 
були повні животи»75.

Вербна неділя і Пасха
«У вербну неділю в церкві святили вербові гілки. По-

вернувшись додому, ними били усіх у хаті, потім ці гілки 
клали за образи. До церкви йшли в суботу на цілу ніч, і 
ніхто не спав. Хлопці розпалювали біля річки велике вог-
нище, після освяти паски всі йшли додому їсти свячене. 
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На Пасху ходили до родичів у гості, а хресні батьки до 
своїх хрещеників та несли їм пасочки, крашанки і канфє-
ти»76.

Вербна неділя
«У Вербну неділю всі йшли до храму. В храмі верба свя-

тилася та роздавалася в кінці служби прихожанам. Кожен 
старався побити святою   вербою один одного зі словами: 
«Верба б’є, не вмирай, Великодня дожидай»77. 

Освячення пасок
«У Вербну неділю всі йшли до храму. В храмі верба свя-

тилася та роздавалася в кінці служби прихожанам. Кожен 
старався побити святою вербою один одного зі словами 
«Верба б’є – не заб’є, через тиждень Великдень». Пере-
важно паску пекли в четвер,тоді вже й красили яйця та 
готували смачні пасхальні страви. На 12-ту годину ночі 
збирались на богослужіння в храм. Для освячення паски 
люди ставали навкруг храму»78.

Сервірування великоднього стола. 
Пасхальні страви

Пасхальний сніданок
«Здобна і пишна паска, покрита горіхами, родзинками 

– головне блюдо пасхальної трапези. Це не просто здо-
бний кекс, який може спекти кожен. Паска, в першу чер-
гу, – символ Воскресіння Христа, спогад про те, як Ісус 
Христос зібрався з апостолами після свого воскресіння 
– було прийнято, що на середнє місце за столом не сідали, 
а ставили туди частину хліба. 

Значення паски символізує перехід від Старого до Но-
вого завіту. 

Кулічі прийнято пекти в Чистий четвер і у Велику Су-
боту. Спочатку треба зробити опару. Дріжджі розвести у 
теплому молоці з 1 ст. ложкою цукру і трьома ложками 
борошна. Коли стане бродити, влити в посуд з борошном, 
додати розтерті з цукром жовтки, посолити і замісити. 
Місити до появи пухирців, тоді взяти розтоплений жир, 
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знову добре перемісити, щоб тісто ввібрало в себе жир, 
додати промиті родзинки, вимісити, накрити і постави-
ти, щоб підійшло. Коли тісто збільшиться в об’ємі вдвоє, 
частину його викласти у форму. Заповнивши форму на 
1/3, поставити, щоб підійшло. Коли форма заповниться, 
змастити тісто яйцем і пекти в печі. Також робили сирну 
паску. Особливе блюдо з сиру, яке за традицією готується 
тільки один раз в році – на свято Пасхи. 

Оригінальна форма паски – усічена піраміда, що сим-
волізує Гроб Господній. Для приготування паски ви-
користовувалася спеціальна розбірна дерев’яна форма 
– пасочниця, яка робилася з дощечок, на внутрішній сто-
роні яких вирізають літери «ХВ», що означають вітання 
«Христос Воскрес!». Крім того, на них також зображу-
ються хрест, списи, палиці, пророслі зерна, паростки і 
квіти, які символізують страждання і воскресіння Ісуса 
Христа. Ці малюнки і напис потім друкуються на готовій 
пасці. 

Яйце – один з головних символів Великодня. Його вру-
чають всім гостям, подають жебракам, беруть з собою до 
церкви для освячення. Згідно з церковними правилами, 
фарбувати яйця потрібно в Чистий четвер або у Велику 
Суботу. В наші часи великодні яйця фарбували цибуле-
вим лушпинням, буряковим соком. Яйця краще вибира-
ти однакової форми і розміру, щоб вони нарядний вигляд 
мали на святковому столі. Крім пасок і крашанок, на Ве-
ликдень прийнято готувати різноманітні м’ясні страви. У 
нас була домашня ковбаса. Це ще одне традиційне блюдо 
Пасхи. Батько колов свиню і  м’ясо було гарне, із тонкою 
шкіркою, з приємним ароматом і смаком. Свинину і яло-
вичину пропустити через м’ясорубку з рідкою решіткою, 
посолити, поперчити, додати часник, добре перемішати 
і витримати на холоді 3-4 год. Потім начинити кишкові 
оболонки, які також перед тим добре промити і почис-
тити. Ковбаси підсмажують на смальці, потім запікають. 
Спеції додають на смак. Також на великодньому столі по-
винні бути  овочеві страви і страви із злаків, які уособлю-
ють нескінченність людського життя. Також у нас завжди 
були бурячки. Потрібно зварити буряк, почистити і по-
терти його дрібній терці з хроном. Перемішати це все, до-
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дати оцет, сіль, цукор на смак. Бурячки можна споживати 
до м’ясних страв»79.

Випікання паски
«Великдень ми святкували дещо по-іншому, як тепер. 

У той час церква була під забороною, і ми святили пас-
ки потайки, очищували свої будинки і себе від негативу, 
готувалися до цього свята духовно, готували писанки і 
крашанки, пекли, крім паски, й інші смаколики. Коли я 
печу паску, то на моїй кухні панує спокій, я співаю пісні 
під час приготування, ніколи не печу паски в поганому 
гуморі, коли паску відправляю у піч, я її перехрещую, це 
для того, щоб вона вдалася. Яйця фарбували у відварі з 
цибулиного лушпиння, соком буряка, кави, моркви, кур-
куми, кропиви, квітами фіалки»80. 

«Традиційно на Паску  в нашому селі готували топлене 
молоко. У великодню ніч в глиняному горшку ставили у 
піч свіже молоко, а зранку вже подавали його на стіл»81.

«На свято готували спочатку паску, в Чистий четвер, 
хто за яким рецептом. Яйця більшість людей фарбувала 
цибулинням або буряком».

«Просто випікали, навмання: шо хоче, то кидає в паску 
та й пекли. Стегно велике мусило бути запечене. Мама з 
татом оставляли завжди стегно, як порося заб’ють, під-
вішували його. Воно трошки просихало, а потім, перед 
самою Пасхою, знімали його, замочували, вимочували, 
а тоді шпигували його: перчиком, часничком, сіллю со-
лили і на бляшку клали. З тіста робили такого великого 
млинця і тістом накривали повністю те стегно, засовали в 
піч і пекли стегно. Голубці, холодець, салатив тоді ше осо-
бо нихто нияких не робив, оцьо шо олів’є. Тоді не казали 
«олів’є», казали «майонез». Ковбасу пекли тоже обов’яз-
ково. Ковбаса була домашня, пальцем пханная і була за-
вжди своя ковбаса»82. 

«На Великдень готували різні страви: у першу чергу 
пекли паски у четвер або в суботу за різними рецептами. 
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Яйця фарбували, в основному, цибулянням або харчовою 
фарбою.

«За сніданком найперш потрібно було пробувати свя-
чене яйце і паску, а тоді все інше. На Пасху обов’язково 
варили холодець, голубці. Яйця фарбували у цибульнику, 
рвали латаття – у лататті, якщо міцніший цибулник, то 
колір був більш коричневий, а у лататті були жовті. Фар-
бували і для себе, і щоб було для батюшки дати. На Пасху 
із страв обов’язково повинні були присутні бути голубці 
і холодець. Для приготування голубців відварювали рис, 
додавали м’ясо, моркву, цибульку, відпарювали листя ка-
пусти; загортали і так тушили. Ставили у піч у чугуні або 
каструлі»83.

Страви: запечене м’ясо, холодець, різні салати, ковба-
са, риба і т.д., голубці, торти, пироги»84.

  «На Великдень фарбували яйця, випікали паску, го-
тували також м’ясну печеню, домашню ковбасу, хрін. За-
мочували цибулиння і в ньому фарбували яйця, також 
мазали воском»85.

«Готували: голубці, стегно свиняче, ковбасу пекли, сир 
домашній, масло, холодець. В основному було м’ясне і мо-
лочне.

Яйця красили в цибульнику. Були і краски, але краски, 
вони ж шкідливі»86.

Паска
«Звичайно ж, основною стравою на Великдень була 

паска. Для її тісто довго вимішували руками, а згодом до-
давали ізюм. Після цього його ставили біля теплої печі 
аби воно піднялося. Потім тісто знову вимішували, роз-
кладали у форми і випікали. Другою стравою, без якої не 
обходиться Великдень, є крашанки. Найчастіше їх фарбу-
вали в цибулинні. Також пекли ковбаску, бочок, робили 
холодець, а до нього – хрін»87.

«На Великдень обов’язкові паска, мазурки, м’ясо (за-
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печене стегно в печі), хрін, яйця в цибулевому лушпинні, 
пекли ковбаску, желе з ягід, холодець»88.

Паски та мазурки
«На Пасху робили два види тіста: солодке і менш со-

лодке – паску. Її їли замість хліба, мазурку робили солод-
кою, розчиняли багато опари, робили паску як буханці, 
без форми, додавалися багато яєць, прикрашали тістом 
без глазурі, робили з тіста листочки. Робили сирну пас-
ку, варили з яйцями, сметаною, маслом, сиром, корицею, 
родзинок не було. М’ясо пекли з великого стегна, замо-
чували в солоній воді (ропі) 3 дні, шпигували часником, 
лавровим листям та на ніч ставили в піч»89.

Пасхальні страви
«У Чистий четвер наша родина випікала пасочки. Це 

завжди робила мама. Вона звечора розчиняла дріжджі, 
змішувала тісто, і до сходу сонця хліб мав лежати на сто-
лі. Коли сходило тісто – не можна ні з ким розмовляти, 
нічого з хати нікому не давати. Перед замішуванням 
обов’язково читалася молитва. Після того, як паски ви-
печені, готували інші страви. В основному, м’ясні: печене 
м’ясо, ковбаси, фарбувалися яйця. Яйця фарбувалися у 
цибулевій шолусі. Готували ще печену капусту, пиріжки з 
фасолевою начинкою»90.

   
«На Великдень пикли ковбаси, шинку та голубці. В 

четверг вранці мама пекла паску. Під час того, як сходило 
тісто, в хаті старалися  тихенько говорити, закривали две-
рі,  щоб не було протягів. Мама говорила: «Коли сходить 
тісто, господиня не сідає, тому що впаде паска». Яйця ва-
рили в цибулинні, щоб був червоний колір, а жовтий ко-
лір отримували з відвару латаття».

Паска
«Опишу рецепт головної страви на Великдень – паски. 

Її готували за день до свята. Спочатку готуємо опару. Для 
цього підігріваємо молоко, потім додаємо дріжджі і час-
тину цукру. Борошна треба додавати стільки, щоб тісто 
вийшло трохи рідше, ніж на оладки. Опару треба залиши-
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ти у теплому місці (ми ставили біля печі й накривали чис-
тим рушником). Коли на поверхні опари з’являються пу-
хирці, то до цієї суміші додаємо розтоплене масло, яйця, 
сметану, сухофрукти. Але родзинки додаємо наприкінці 
замішування, аби вони не пошкодилися. Тісто потрібно 
вимішувати довго, а потім дати йому час підійти. Коли 
тісто готове, то його розкладають у форми. А тоді знову 
залишають уже розкладене тісто у теплому місці, щоби 
дати паскам піднятися. Трохи зачекавши, їх ставимо в ду-
ховку (ми випікали в печі). І, згодом, дістаємо з печі най-
запашніші паски»92.

Паски
«Саме найголовніше – це були паски. Паску зазвичай 

випікали в печі. Яйця фарбували в цибулиннику, в латат-
ті квіток. Окрім паски та яєць, пекли м’ясо, ковбаси, сири,  
вареники з бобом. Обов’язковою стравою  були вареники 
з бобом. Варену картоплю змішували з вареним бобом, 
обліплювали тістом та варили»93.

Рецепт паски
«100 грам дріжджів,1 л  пареного молока, борошно,10 

яєць,30 жовтків,0,5 кг вершкового масла, олія, ізюм, кура-
га, цукати, ванілін, кориця.

Після випікання виходить дуже смачна паска»94.

Приготування паски
«Процес приготування паски: розчиняємо паску, вона 

стоїть у теплому місці, мука розводяться, кипятиться 
молоко, тоді воно остигає, і в тепленьке молочко кидає-
мо дріжді. Розводимо дріжді, потім у мисці розбиваємо 
яйця, туди молоко, сметана, олія, цукор. Все це в мисці 
розбивається, а тоді розсипається мука і робиться тісто, 
таке, як густа сметана. Потім його ставлять, щоб воно пі-
дійшло. Трошки підійде, тоді знов місити, щоб було гус-
теньке. Накладали у форму, палили піч. Всі обов’язково 
пекли в печі, газу тоді не було. Вигаряє піч, бо тісто га-
рячого не любить. Бо як у гарячу піч ставиш тісто, воно 
зразу горить. Тоді вставляли паску і наглядаємо. Починає 
пригаряти, накриваємо газетами.  Десь годину печеть-
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ся паска. Ще перед тим, як тісто зійшло і треба вже в піч 
вставляти, яйце розбивали і мазали зверху, і тільки тоді 
вставляти в піч»95.

«Замішували тісто, ставили, щоб підійшло. Потім знов 
місять тісто, ставлять ще раз, щоб підійшло і розкладають 
у форми та прикрашають. Коли печеться паска, не можна 
було, щоб відкривались двері. Готували страви з того, що 
було: холодець, ковбасу, м’ясо, яйця. Яйця фарбували ло-
таком або лушпиням від цибулі»96.

«Паску готували так:
На розчину:
– молоко;
– дрожжи;
– пара яєць;
– трішки цукру.
Коли зійшло тісто:
Для замиски:
– б’ють яйця скільки треба;
– кидають масло;
– якщо є ізюм, то кидаєм.
Коли підійшло:
– розкладають у форми, трішки почекати, щоб піді-

йшло;
– змазати яйцем, випікати в печі»97.

«Паску випікали в печі, яйця фарбували в настойці з 
цибулиння. На Великодній стіл також готували хрін, хо-
лодець, ковбаси, шинку, голубці, тушену капусту, кисіль, 
квас та сирну запіканку»98.

Рулети з салом і м’ясом 
«Рулети з салом і м’ясом: посолити, поперчити, натер-

ти часником, згорнути в рулет, перев’язати, залишити на 
ніч. Пекти в печі або в духовці, загорнути в харчовий па-
пір або фольгу»99.

«Кров’янка»
«Товсті кишки свиней вимивали, вимочували і очища-

ли. Начиняли сирою кров’ю, замішаною з недовареною 
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гречаною крупою. Кров’янку смажили у печі з обох боків. 
Якщо не вистачало крові, то кишки начиняли сирою тер-
тою картоплею із сіллю і шкварками»100.

Страви готували різні: м’ясо, рулети з сала та м’яса, 
голубці, катлєти, рибу пекли, маринували та коптили, пе-
кли рулети «соткі» та торти»101.

«Найчастіше у селі готували рибу. Мариновану рибу 
потрібно було маринувати у спеціально приготовленому 
маринаді. Копчену рибу коптили у суміші з цибулиння, 
цукру, солі, води, чай чорний сухий листковий, житкий 
дим»102.

«Готували завжди дуже смачні страви: голубці, варе-
ники, було і м’ясо»103.

Пиріжки з різними начинками
«Для початку замішували тісто. Додавали у нього 

дріжджі, яйця, цукор, масло, борошно, молоко. Тісто ви-
мішуємо «Малюткою», а тоді руками на попіл вибиваємо 
його об стіл. Вимішане тісто кладемо у дерев’яну діжу та 
накриваємо марлею, щоб воно підходило.

Начинка була на свій смак: для солодких ягід або маку, 
для ситніших використовували капусту або м’ясо, товче-
ний горох.

Коли тісто піднялося, бабуся робила формочки пиріж-
ків, клала в них начинку і клала на змазаний олією лист. 
Треба було почекати, щоб трішки підійшли. Потім зма-
зати перебитим яйцем і ставити їх у піч. Перед цим піч 
витопити до певної температури. Закрити піч заслінкою і 
чекати хвилин 15-20. Коли закінчився час приготування, 
дістати їх лопаткою спеціальною. Потім їх викладали на 
полотно та накривали, щоб сильно не відходили та зали-
шались теплими»104.

«Страви: запечене м’ясо, холодець, різні салати, ковба-
са, риба і т.д., голубці, торти, пироги»105.

«Готували голубці, паску, яєчка, паляниці, пекли ков-
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баски, кров’янку, сальцесон, різноманітні котлети і бочок, 
ще варили холодець, з салатів було олів’є та оселедець під 
шубою, ще тушили капусту і робили домашній хрін»106.

«Пекли ковбаску так: промивали тоненьку кишку, пе-
ремелювали м’ясо з салом, додавали спецій, начиняли 
кишку, зав’язували її з обох сторін і запікали в печі»107.

«М’ясо маринувалось дві доби в маринаді і випікали 
в духовці. Квас робили з паленого ячменю. Додавали в 
воду цукор,  дріжджі і залишали на три дні»108.

«На Пасху пекли паски, красили яйця у лушпинні ци-
булі. До свята кололи свиню, робили ковбаску, сальтисон, 
пекли в печі м’ясо і сало. Паску завжди випікали в четвер, 
хазяйка вдягала чисту одежу, молилася і тоді замішувала 
тісто. У цей час у хаті завжди було тихо»109.

«У нашому селі усі на Пасху у печі пекли ще сир. Його 
вимішували з яйцями, цукром, трохи муки і багато ізюму, 
викладали у поливану миску, зверху ще змащували зби-
тим жовтком і ставили до печі»110.

«Напередодні свята ми завжди робимо прибирання в 
будинку. Після прибирання ми починаємо приготування 
до святкового столу. Прикрасою святкового столу є фар-
бовані яйця. Як варіант, замість фарби можна наносити 
на них різнокольорові наліпки. Білили хати, прибирали 
на подвір’ї і біля хати, якщо дозволяла погода, та стара-
лись посадити город, посіяти овес, буряки»111.

«На Великдень готували різні страви: у першу чергу 
пекли паски у четвер або в суботу за різними рецептами. 
Яйця фарбували, в основному, цибулянням або харчовою 
фарбою. Прикрасою святкового столу є фарбовані яйця. 
Як варіант, замість фарби можна наносити на них різно-
кольорові наліпки»112.

«М’ясні рулети готувалися так: посолити, поперчити, 
натерти часником, згорнути в рулет, перев’язати, зали-
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шити на ніч. Пекти в печі або в духовці, загорнути в хар-
човий папір або фольгу – і все готово»113.

«Готували голубці, паску, яєчка, паляниці, пекли ков-
баски, кров’янку, сальцесон, різноманітні котлети і бочок, 
ще варили холодець, з салатів було олів’є та оселедець під 
шубою, ще тушили капусту і робили домашній хрін, сма-
жили свиню»114.

«Пекли ковбаску так: промивали тоненьку кишку, пе-
ремелювали м’ясо з салом, додавали спецій, начиняли 
кишку, зав’язували її з обох сторін і запікали в печі, також 
були бурячки, спочатку потрібно зварити буряк, почис-
тити і потерти його на дрібній терці з хроном, перемішати 
це все, додати оцет, сіль, цукор на смак. Бурячки можна 
споживати до м’ясних страв»115.

 «Яйця фарбували цибульником або листям  дуба. Для 
паски спочатку виробляли тісто та випікали з печі. В кінці 
роботи над паскою поливали глазур`ю. Зазвичай до свята 
готують м`ясні страви та салати»116. 

«Приготування святкових голубців:
1. Промийте окропом головку капусти і відкладіть 

листя.
2. Подрібніть цибулю, часник і гриби. У фарш додайте 

рис, мелений перець, перемішайте до отримання однорід-
ного фаршу.

3. Викладіть кілька ложок фаршу на середину листка 
капусти, згорніть його і обв’яжіть голубець смужкою ци-
булі»117.

«Яйця фарбували цибульником або листям дуба. Пас-
ки випікали в печі, тісто місили самі. В кінці  роботи над 
паскою її поливали глазур’ю. Зазвичай до свята готують 
м’ясні страви та салати»118. 

«На свято готували спочатку паску, в Чистий четвер, 
хто за яким рецептом. Яйця більшість людей фарбувала 
цибулинням або буряком».
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Весняна та літня обрядовість 
у народних оповіданнях

Трійця
«На Трійцю ми приходили до церкви на молебень з бу-

кетиком польових квітів і трав. В основному, на Трійцю 
збирали полин, любисток, чебрець, м’яту і мелісу. Домів-
ки прикрашали лепехою. Її стелили на підлогу у будинку 
і на подвір’ї. На Трійцю найчастіше пекли пироги з різни-
ми начинками, короваї, готували різні салати (особливо з 
листя кульбаби)»119.

«Зілля: ромашка, чебрець, безсмертник, звіробій, м’я-
та, меліса і т.д.

В хаті прикрашали гілками липи або клена. Страви го-
тували різні»120.

«На свято Маковія складали букет, де обов’язково були 
квіти: чорнобривці, Петрів батіг, мак. Букет висвячували і 
зберігали вдома протягом року. На Спаса теж йшли з бу-
кетом до церкви, ще брали горнятко меду, яблука, груші, 
виноград»121.

«У неділю люди ішли в храм, святили зелені гілляки, 
квіти,трави. Так само, як і на Великдень, люди ставали 
кругом церкви, тримали зілля в руках, а отець освячував 
їх святою водою. Вдома підлогу встеляли лепехою, яка 
дуже пахне. Вікна прикрашали листям з клена. Готували 
на будь-який смак страви»122.

«Свято Трійці для нашого села стало офіційним дер-
жавним святом села. Але між собою ми називали це свято 
– Зеленими святами. Це свято не в числі, його святкують 
на 50 –й день після Пасхи.

Свою назву свято отримало на честь сходження Свя-
того Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед 
своїм Вознесінням на небеса. Таким чином, це свято на-
гадує про св. Трійцю, три відомі прояви, лики (іпостасі) 
Всевишнього – у вигляді Бога-Отця, у вигляді Бога-Си-
на і у вигляді Бога-Святого Духа.
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Трійцю святкують три дні. Господині дуже ретельно 
готуються до цього свята: наводять в будинку чистоту, 
прикрашають житло і подвір’я свіжими гілками клена, 
берези, верби, липи, квітами і травами, що символізує 
процвітання і новий життєвий цикл, по підлозі розкида-
ють обов’язково лепеху.

Субота перед святом є поминальним днем. Ми ходимо 
в храмах ставим свічки за упокій померлих родичів. Вве-
чері сідали всі разом вечеряти, вечеря складалася з семи 
страв, на честь померлих предків «дідів». До ритуальних 
страв належали: капусняк, печене м’ясо, холодець, налис-
ники, вареники, каша, пиріжки з сиром і яблуками, ко-
ливо. Першою подавалося коливо. До свята жінки печуть 
обов’язково пироги з яблуками, готують м’ясні та рибні 
страви»123. 

«Трійця в нас було невелике свято, хто шо мав, хто шо 
придумав. М’ясо було, голубці, котлети, хто що вмів. Зі-
лля на Трійцю не святили»124.

«На Трійцю стелили лепеху, яку рвали на річці. Святи-
ли різні польові квіти, обов’язково лікувальне зілля, м’я-
ту, барвінок, лепеху. Готували різні страви, обов’язково 
пекли пироги з маком, сиром, з сушеними яблуками»125.

«На Трійцю йшли до озера, рвали лепеху і нею засте-
ляли всі підлоги, поріг, готували капусту тушену, голубці, 
вареники, пляцики»126.

«В церкві батюшка свяченою водою кропив зілля. Хату 
прикрашали: стелили лепеху на землю, гілки клена або 
липи ставили за ікони, біля порога: садили берези. На 
Трійцю готовили холодець, кашу пшонянку запечену, пе-
кли пироги»127.

«У церкві батюшка святив. Готували те, що на Пасху і 
Трійцю»128.

«Перед святом Трійці люди завжди їздили рвати лепе-
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ху. Колись старожили на подвір’ї розкладали листя ле-
пехи і хліб пекли на Трійцю. Вікна, двері, ікони завжди 
прикрашали листям клена. Але тільки клен побуде 3 дня, 
бо Трійці 3 дня і треба забирати клен і збирати лепеху і 
палити них, щоб довго в хаті не було, бо якщо є в хаті ді-
вка, то довго заміж не виходитиме. На Трійцю, як ідеш до 
церкви, а оскільки це були Зелені свята, то побрібно було 
одягатися в зелений одяг. Святили клена, ходили огороди 
святили»129. 

«На Святу Трійцю ми ламали гілки липи, клена (який 
називали маєм), берези, якими прикрашали стіни хати, а 
підлогу встеляли лепехою. До церкви несли букет з лепе-
хи, клену, м’яти й липи. Якщо вдома була молода дівчина, 
то добавляли терлич і тою. Вважалось, що ці квіти захи-
щають дівчат від злих сил. У селі було повір’я: «Якби не 
терлич і тоя, то була б дівка моя»130.

«На Трійцю хату та двір прикрашали гілкам з листям з 
клену або липи. Готували що хто хотів»131. 

«Не ходили ми зілля на Трійцю святити, бо то крепко 
далеко було до церкви йти, то ми не ходили. В нас завжди 
на Трійцю було зелено в хаті. Ми завжди багато берези 
гілля ламали, з липи багато гілля ламали. В нас пахло зе-
ленню, як не знати шо в хати. Готували страви такі самі: 
там голубці, холодець, м’яса вже не запікали»132.

«На Трійцю ходили по аїр. Ним прикрашали домівку 
та подвір’я. Вирізали маленькі берізки, ними прикрашали 
вхід до будинків, стіни прикрашали гілками липи»134.

«У Троїцьку суботу господині готуються до свята і пе-
чуть пироги й калачі. Здавна до Трійці господині приво-
дять у порядок дім і прикрашають своє житло. У давнину 
на іконах і образах у червоному кутку розвішували чисті 
вишиті рушники, лавки застеляли покривалами, доріж-
ками і килимками, на ліжках одну на іншу складали гар-
но вишиті подушки. Головною прикрасою, звичайно ж, є 
квіти і трави. Чоловіки йшли в ліс, у поле і на річку – за 
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зеленими гілками і болотними травами. Ними прикраша-
ли образи, двері в оселю, ворота і стовпи, розкидали по 
підлозі, і дім наповнювався незвичайним соковитим аро-
матом трав і квітів.

На Трійцю обов’язково святять квіти, в основному по-
льові, і букети, складені з пахучих трав і зелених гілок 
дерев: берези, липи, клена, дуба, горобини, а також аїру, 
м’яти, меліси, любистку тощо.

Після церковної служби освяченими травами легенько 
шмагали всіх рідних і членів сім’ї, бажаючи їм здоров’я.

Дівчата сплітали маленькі віночки з квітів і трав, які 
розвішували на образах. На Трійцю такі вінки святили, 
щоб вони охороняли будинок від нечистої сили і зла.

Також для захисту від русалок у водоймах і колодязях 
під час хресної ходи святили воду. Цією ж водою освячу-
вали будинки та господарські споруди.

Напередодні Трійці, в Троїцьку суботу, здійснюється 
поминання померлих, а у понеділок, після Трійці, відзна-
чається День Святого Духа.

На Зелені свята обов’язково поминають померлих, 
причому це рідкісний період, коли відправляється пана-
хида не тільки по тих людях, хто помер природною смер-
тю, а й по самогубцях.

Після служби парафіяни йдуть на кладовище, де за-
палюють свічки і кладуть на могили квіти, стелять лепе-
ху»135.

«До Трійці кожна господиня намагалася прикрасити 
свою оселю і подвір’я липовим гіллям, лепехою, клено-
вим листям. Встеляли долівку, над дверима та вікнами 
теж прикрашали. На Трійцю йшли до церкви з букетом 
із леп’яху та липи, обов’язково потім цей букет зберіга-
ли вдома протягом року. Це був оберіг від нечистої сили. 
На Зелені свята готували різні страви: голубці, капустяну 
юшку, вареники з пшоном і капустою»136.

«На Трійцю хату прикрашали гілками берези і лепе-
хою. Біля воріт ставили молоді берізки. Готували голуб-
ці, варили холодець, сирники, пекли печиво. На Трійцю у 
церкві святили букетики з лікарських трав»137.
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«Зілля садили такі: ромашка, чебрець, безсмертник, 
звіробій, м’ята, меліса і т.д. Святили, як завжди, ходили в 
храм, і їх освячував батюшка»138.

«На Трійцю прикрашали хату зеленими гілками, а на 
підлогу клали шавар. Святили зілля з квітами. На Мако-
вія святили мак, а на Спаса святили фрукти»141.

Маківник
«На Трійцю пекли маківник із чорними «сувоями» 

маку. Його мало бути більше, ніж тіста»142.

Маковія, Медовий та Яблучний Спас
 «На Маковія і Спаса несли в кошику квіти, зілля, свя-

тили воду і мед – на Маковія. На Спаса груші – яблука, 
виноград, калину, мед. Страви готували різні»143.

Маковій та Медовий Спас
«За традицією, на службу в храм необхідно взяти ба-

ночку меду нового врожаю, мак і воду. Освячений мед 
прийнято залишати в церкві в якості милостині. В Медо-
вий Спас також освячують букети-обереги. Такий букет 
називають «маковійчиком». Він складається з польових 
трав і квітів (калина, соняшник, нагідки, материнка, м’я-
та, буркун, колоски вівса,  полин і, обов’язково, макові 
голівки). Якщо квіти з букета вплести у волосся, воно 
буде залишатися густим і пишним. Жінки напередодні 
свята збирали васильки і чорнобривці, освячували їх 
на святковій службі і потім додавали у воду при купан-
ні. Подібне купання захищало від хвороб, а відвар чор-
нобривців допомагав при жовтяниці. Після освячення 
святкових продуктів  потрібно з’їсти ложку меду, запити 
трьома ковтками освяченої води, і хвороби вам не будуть 
страшні. Для того, щоб у родині панував добробут і до-
статок, прийнято розкладати освячені макові зерна в ку-
тах кімнати. Цей ритуал також захистить від пристріту 
і негативної енергії. Після з цих продуктів можна при-
готувати такі святкові ласощі, як макові рулети, медові 
коржики, пряники, млинці з маком і медом і пригостити 
своїх близьких»144.
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Маковія та Спаса
«На Маковія святили мед та зілля, а на Спаса – овочі 

та фрукти. Казали, що до Спаса не можна було їсти фрук-
ти»145.

«У селі вирощують всі овочі та фрукти: яблука, груші, 
сливи,огірки, помідори і т.д. На Спаса святили фрукти. До 
Спаса не їдять яблук»146.

«На Маковія готували пісні страви і перша страва була 
– священний мак. На Спаса люди несли кошик з різними 
фруктами»147. 

«Святили зілля на Маковія і Спаса. Сіяли мак, квіти 
збирали по лугах, лікарські квіти. Було потім свячене зі-
ллячко, якщо хтось заболіє, приварювали чайок»148.

«На Маковія до церкви потрібно було йти з букетиком 
польових трав та квітів. Ми збирали такі трави, як м’ята, 
меліса, чебрець, серед квітів були чорнобривці, гвоздики, 
але головним у букеті був мак у маківках. З освячених 
трав потім робили трав’яний чай, а маки ставили на по-
куті. На Маковія пекли пироги з маком»149.

«На Спаса у корзинку складали різні фрукти: груші, 
яблука, виноград, сливи, абрикоси. Також у баночці ста-
вили мед і клали букет з м’яти, чорнобривців, чебрецю. 
Освячені фрукти потрібно було з’їсти усьому сімейству. 
На Спаса господині готували запечені яблука, пироги з 
них чи млинці»150.

«На Яблучний Спас збирали, святили яблука, клали 
мак на Маковія, пекли пироги з яблуками та маком»151.

«На Маковія святили мед, мак і різні лікувальні квіти 
(звіробій, материнку), барвінок, мелісу. На Спаса святили 
різні фрукти, які були вдома»152.

«Перша ложка освяченого меду вважається чарівною. 
Крім того, в цей день прийнято вшановувати воду, пекти 
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печиво, пироги та млинці з медом і маком, але випічка по-
винна бути пісною. Також на Маковія готують маковій-
ський букет з м’яти, чебрецю, нагідок, маку і освячують 
його в церкві.

На Яблуневий Спас головним атрибутом святкової 
корзини є яблука, також українці освячують груші, ви-
ноград, сливи, персики, а також мед і жмут колосся жита і 
пшениці. Також у цей день господині випікали смаколики 
з яблуками: шарлотки, пиріжки. Також випікали першу 
хлібину з нового врожаю. Її ставили на покуті першого 
снопа та в’язали «дідову бороду» з останньої частини не-
скошеного поля»153. 

«На Маковія у церкву обов’язково несли святити: мак, 
мед, шовкову траву, квіти. Це свято ще називали Медовий 
Спас, через це святили мед. І потрібно було з’їсти кож-
ному по ложці цього меду, то говорили, що буде солодке 
життя. А маком, коли приходили з церкви додому, то об-
сівали хату, щоб ніякі злі духи не прийшли до хати. А от 
свячене зілля клали до гробу покійника. І якщо є в хаті 
мале дитя, яке часто плаче, то це зілля треба було класти 
під подушку, в неньку, щоб дитя не плакало. На Спаса свя-
тили моркву, яблуко, груші. В селі завжди говорили, що до 
Спаса не можна їсти яблук, тому що Єва Адама спокусила 
цим фруктом. І тому в деяких чоловіків на шиї є зоб, то 
говорили що виросло яблучко. Із-за того, що Єва спокуси-
ла Адама цим яблуком. Також на це свято пекли яблучний 
пиріг. Також ще  заборонялося їсти жінкам яблука, у яких 
були маленькі діти, говорили, якщо жінка їла яблука до 
Спаса, то в церкві її дитині не дістанеться яблука, тобто не 
буде вистачати. Всі отримають, а її дитя – ні»154. 

«На Маковія святили зілля і мед. На освячення букет 
складався з материнки, м’яти, льону, моркву з листям і, 
обов’язково, мак. Пізніше цей букет використовували 
для зцілення. Материнку і м’яту кидали у чай. Вважало-
ся, що якщо людина хворіє на жовтяницю, то потрібно її 
скупати у відварі освяченої моркви. Льоном підкурювали 
зляканих дітей. Мак захищав від злої сили, обсипали дім, 
щоб захищав від злодіїв.  На Спаса святили яблука і гру-
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ші. Якщо у сім’ї помирала дитина, то до Спаса батьки не 
їли яблук»155.

«На Маковія і Спаса зілля, квіти, воду та, хто хотів, і 
мед, несли у кошику до церкви і святили. На Спаса несли 
святити груші, яблука, виноград, калину, мед»157.

«На Маковія готували пісні страви і перша страва була 
священний мак. На Спаса люди несли до церкви  кошик з 
різними фруктами»158.

«На свято складалася корзинка з яблуками, грушами, 
сливами, виноградом, квітами, маком. З усім цим йшли 
до церкви на освячення»159.

«За християнським календарем, свято носить назву 
Преображення Господнє. Свято також відоме, як день 
дарів земних – традиційне свято врожаю і день, з якого, 
згідно з повір’ями, природа розгорталася від літа до осе-
ні і зими. У цей день, за народними прикметами, настає 
осінь, а природа починає перетворюватися. Крім того, 
прийнято вважати, що після 19 серпня ночі стають наба-
гато холоднішими.

У цей день прийнято святити в церкві не тільки яблу-
ка, але і інші фрукти і овочі. Згідно з традиціями, необ-
хідно святити груші, виноград, сливи, персики, а також 
помідори і моркву. Можна також освятити в церкві мед 
і пучок колосків жита і пшениці – таким чином людина 
прославляє різноманітне багатство природи.

Заборонено виконувати будь-яку роботу по дому, 
окрім приготування їжі і збору врожаю. Зокрема, не мож-
на шити, в’язати, займатися прибиранням, а також буді-
вельними роботами.

Крім того, не можна вбивати комах і проганяти їх, адже 
вважається, що якщо на руку двічі сіла муха, то весь рік 
людину буде супроводжувати удача.

Варто зазначити, що під час Другого Спаса триває 
Успенський піст, через що потрібно стримати розваги, 
а ті, хто дотримується посту, не повинні вживати в їжу 
м’ясо, яйця, жирну їжу і алкоголь.
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На Яблучний Спас прийнято запікати яблука, пекти 
пироги і млинці з яблуками. З яблук також можна при-
готувати компот і варення.

З давніх-давен вважалося, що яблука, вжиті на Яблуч-
ний Спас, приносять здоров’я і достаток.

Також на свято варто збирати урожай, адже, за народ-
ною традицією, урожай, що залишився після Спаса, вже 
не принесе користі здоров’ю.

Яблучний Спас називають днем   зустрічі осені і пере-
творення природи. Народні прикмети говорять, що 19 
серпня можна передбачити погоду на наступний сезон – 
якщо день сонячний і безхмарний, то осінь буде сухою, а 
якщо дощовий, то варто чекати осінь мокру. А ось ясний 
день віщує морозну зиму з хуртовинами»160.

«На Маковія жінки й діти йшли до лісу, на поле, збира-
ти квіти та трави, перев’язували їх пшеничним колоском, 
встромляли мак, перев’язували кольоровими нитками. З 
цим «маковейчиком» йшли до церкви. На Маковія готу-
вали щось з маку: пиріжки, налисники. На Спаса святили 
яблука та груші, в глечиках мед і воду, кожен повинен був 
з’їсти шматок свяченого яблука і запити свяченою водою. 
На свято пекли пиріжки з яблуками і мастили їх медом а 
також варили кисіль»161.

«На Маковія і Спаса несли в кошику квіти, зілля, свя-
тили воду і мед – на Маковія. На Спаса – груші, яблука, 
виноград, калину, мед. Страви готували по- різному, що 
душа бажала»162.

«На Маковія готували пісні страви і перша страва була 
свячений мак. На Спаса люди несли до церкви  кошик з 
різними фруктами»163.

Переджнив’я
«Перед жнивами люди збираються, відпочивають і 

чекають жнив. Коли зерно поспіло, починаються жнива. 
Люди виходять на поле, перехрещуються, читають молит-
ву і серпами починають жати пшеницю. Хто багатший був 
у селі, той наймав людей, а хто бідний – працював сам. 
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Жали серпами і складали снопи (пучки з пшениці). 
З окремої пшениці робили перевесло. Брали у дві жме-
ні невеличкі пучечки пшениці і там, де колосок, скру-
чували між собою. Так утворювалось перевесло. Ним 
перев᾿язували снопи.

 Щоб сніп не розсовувався, робили «Юрка». Це була 
невеличка кругла паличка, на кінці загострена. Вона за-
пихалася в перевесло і міцно перекручувалась, щоб сніп 
був твердіший і не розвалився дорогою, адже їх кидали на 
віз і перевозили. 

Нажали, пов᾿язали. Тепер беремо ті снопи і складаємо 
в полукіпок.( 30 штук), щоб нижня солома була скраю, а 
колоски – всередину. Беремо два, разом складаємо, потім 
з іншої сторони – і так, ніби по чотирьох кутках. Скла-
даємо доверху і виходить високий полукіпок.  Колосся 
обов᾿язково має бути всередині полукіпка. Тоді беремо 
один сніп, здушуємо його, щоб вийшла, ніби квітка. На 
кінці солому зв᾿язуємо перевеслом. Потім насаджуємо на 
полукіпок і ту солому розправляли, щоб утворилась, як 
шапка, накрила весь полукіпок. 

Коли вижали, поскладали в полукіпок, на кутку горо-
ду залишаємо «Бороду» (невеличкий клаптик поля, де ми 
її ще не зжали). Ту «Бороду» розділяємо на дві частини. 
Одну частину зжинаємо, але не до землі і робимо  букет 
з колосся і освячуємо його в церкві на Спаса. Другу по-
ловину скручуємо і нагинаємо її до землі. Виходить, ніби 
гулька, щоб колосся було донизу. Тоді кругом цієї «гуль-
ки» вириваємо, висікаємо все, щоб була чиста чорна зем-
ля. І тоді з тих колосочків в ту землю висипаємо всі зер-
нинки.  

З першої половини те, що залишилось, скручуємо пше-
ницю навхрест і кладемо на чорну землю, в яку висипали 
зерно. А «гульку», в якій вже немає зерна, прикрашаємо 
квітами і вона залишається на полі, щоб земля не була 
«гола». Потім снопи повозили, (хто чим мав) додому.  

На подвір᾿ї в людей були клуні ( частини заасфальто-
ваного або твердого подвір᾿я), і в них ціпами молотили 
зерно. Ціп – довго палка, кругла (держак), до нього при-
кріплювалась коротка палка. Скріплювались «сировцем» 
– пасок, щоб палки між собою могли ворушитись (про-
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міжок – 5 см). Брали сніп, розв᾿язували і ціпом били. До-
вгу частину палки тримали в руках, а та, що була коротка 
– били по снопі. Били стільки, поки не висипалося все зер-
но. Допоки не залишилась солома і пусте волосся. Потім 
зерно збирали в мішки і перевіювали, щоб залишилось 
чисте зерно, без полови. Солому  ж скидали у копиці»164. 

Престольні свята
«Престольне свято в нашому селі – третій день Паски. 

Приїжджають люди з сусідніх сіл на службу, багато свя-
щеників, відправляють службу»165.

«Жителі села, а також гості з інших сіл ішли в церкву. 
Відбувалось святкове богослужіння. Приїжали отці з ін-
ших храмів. Богослужіння вів самий найстарший отець. 
Після богослужіння всі сідали за святковий стіл»166.

«Престольне свято на Спаса, 19 серпня. Всі готувалися 
ретельно, прибирали домівки, подвір’я. Зранку служба в 
церкві, потім застілля в кожній домівці»167.

«У нашому селищі Головне, Любомльського району 
Волинської області престольний празник святкується 
на Покрову від часів будівництва храму святої Покро-
ви. Свято Покрови Божої Матері для жителів смт. Голо-
вне (колись Головно) є головним та особливим, адже 
Покрова вважається символом заступництва і молитви 
про спасіння світу від зла, напастей і страждань в усьому 
світі, але для «головенців» – особливий день. Бо навіки 
у пам’яті головенських парафіян закарбувалися спогади 
про старовинний Покровський храм, який під час поже-
жі знищив вогонь. Минав час, і у Головно постав новий 
мурований красень-храм. І хоча церква булла освячена на 
честь святої Трійці (власне,тоді головенці святкують офі-
ційно День села), престольне свято тут відзначається і до 
сьогодні на Покрову Богородиці.

До престольного празника односельчани готуються 
понад місяць, до нього завершується хліборобський цикл 
робіт, і все багатство урожаю, дбайливо приготовлене на 
зиму, ховається у льохи або закопується у землю. Оскіль-
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ки з основними роботами було закінчено, з Покрови по-
чиналася пора весіль.

Готуватись починали з  прибирання. Впорядковува-
лось і готувалось до зими подвір’я, хата «мазалась» гли-
ною, вимивались вікна, двері, усі закутки, усе перепира-
лось не тільки тому, що кожна хата чекала гостей, яких не 
запрошували, бо «на престольний празник не запрошу-
ють», а й тому, що попереду зима. Обов’язково робилась 
свіжина (коли забивалося порося і всяка живність) для 
того, аби частувань хватало на всіх.

Основним було ранішнє богослужіння. До церкви 
йшли усі: і діти, і малі. Вважають, що цього дня кожен по-
винен звернутися з молитвою до Пресвятої Богородиці, 
просячи в неї здоров’я, допомоги, підтримки і захисту, 
а також сприяння в сімейному житті і, звичайно, кохан-
ня. Заведено вважати, що протягом усього року Богоро-
диця оберігає прохача, покриваючи його безпосередньо 
своїм покровом.

У щирій молитві та духовному піднесені присутні у 
храмі звеличували Небесну Царицю. Молитовного на-
строю додає мелодійний спів нашого місцевого хору. На 
богослужінні завжди присутні представники місцевої 
влади та освітяни. Традиційно після Божественої літур-
гії відбувався хресний хід, під час якого зосереджувалась 
увага вірян на любові і заступництві, яку проявляє Цари-
ця Небесна до людей.

Після богослужіння усі розходились на святкування і 
частування.

На Покрову немає обмежень в їжі. Тобто, готувати 
можна все, що захоче ваша душа і дозволить гаманець. 
Але  у нашому селі є особлива страва, через котру  їхали 
гості з інших сіл, аби її спробувати. Серед традиційних і 
обов’язкових  страв: холодець, голубці, страви з м’яса (пе-
чене м’ясо, котлети, м’ясо тушковане з птиці або ребер, 
відбивні, ковбаси, паштети, сальтисон, кров’янка) тощо. 
Обов’язковими були стави з грибів, бо сезон.  Ці страви з 
кожним роком стають вишуканими і вдосконалюються.

А страву, яку усі хотіли спробувати була «баранина». 
Це – печена капуста, заправлена олією і часником. До сло-
ва, ця страва, навіть заправлена, достатньо довго після 
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свята зберігалась. Також на столі були страви з  сезонних 
овочів і фруктів, солодка випічка тощо»168.

«Престольне свято проходило чудово! Всі люди села та 
інших сіл приїжджають на таке велике церковне свято  їх-
нього храму»169.

«На престольне свято йшли в церкву, готувалися, готу-
вали страви смачні, хто шо мав, те і готував, щоб накрити 
гарний стіл. Йшли в церкву, молилися Богу, приходили, 
сідали за стіл і гостювали»170.

«У нашому селі на престольне свято люди завжди хо-
дили до церкви. Туди приїжджали багато священиків і 
проводили службу. В храмі було дуже урочисто. Після 
церкви люди поверталися додому, майже до всіх приїж-
джали гості»171.

«На Михайла готували святкові страви, запрошува-
лась родина»172.

«У нашому селі престольне свято відзначалося 9 жов-
тня. З цією датою пов’язана побудова церкви, яка була за-
снована у 1777, Іоанна Богослова. По традиції на це свято 
люди сім’ями йдуть до церкви, де проводиться спеціальне 
богослужіння, молебені. Потім, після церкви, усі запро-
шують до себе гостей, щоб відсвяткувати свято. Дехто йде 
на цвинтар до померлих родичів. За традицією у селі гості 
не можуть піти додому раніше, ніж захід сонця, тому що 
вважається, що у домі буде нещастя»173.

«Престольне свято в нас Покрова. На Покрову нашо-
му селі йдуть усі в церкву, потім ходили святкувати у гос-
ті»174.

«Престольним святом було Пречиста. На це свято го-
тувалися, йшли до церкви, а після церкви запрошували 
гостей до хати, щоб пригостити, бо це було дуже велике 
свято»175.
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«Престольне свято відзначалося на Дмитра. В цей день 
люди ходили до церкви, приймали гостей, пили горілку, 
тому що свято співпадало з днем революції і був офіцій-
ний вихідний. А увечері в клубі відзначали День села»176.

«Прибирали, готували. І завжди на Престольне свя-
то до нас гості з’їжалися з сусідніх сіл, родичі приїжали 
і святкували, співали, вгощалися. В клуб завжди ходили 
на танці»177.

«У нашому селі престольне свято відзначають 21 лис-
топада, на Михайла, день відкриття церкви. Люди сім’я-
ми, разом з родичами, друзями зранку йшли до церкви. В 
церкву запрошувалось багато священиків, які разом слу-
жили службу Божу»178.

«Бабуся розповіла мені, що коли приходило престольне 
свято, все село: дорослі, діти ходили до церкви. Діти сто-
яли під церквою та співали веснянки або співали, йдучи 
додому. Сусіди, друзі ходили один до одного в гості,бува-
ло і таке, що  приїжджали із сусідніх сіл на частування.

Господарі запрошували гостей, накривали великі гарні 
столи з найрізноманітнішими смаколиками. Потім гості, 
сидячи за столом, починали співати українські народні 
пісні. Так святкування продовжувалося до вечора, після 
чого всі дякували господарям за гарний прийом та йшли 
додому. Ось так гарно й весело відзначали престольне 
свято у моєї бабусі в селі»179.

«Престольне свято у моєму селі відзначають 28 липня. 
В цей день вшановують пам’ять рівноапостольного князя 
Київського Володимира Великого та відзначають хрещен-
ня Русі.

В цей день з самого ранечку  люди ідуть до церкви. На 
службу запрошують багато священиків, після церкви для 
жителів села влаштовують концерт. Для особливих жи-
телів села готують різноманітні подарунки. Влаштовують 
пікніки. Готують розважальну програму як для дорос-
лих,так і для дітей. За бажанням люди можуть купити 
лотерейну та виграти призи. Запрошують музикантів і 
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влаштовують естрадну музику. Люди гуляють до самого 
ранку»180.

«У нашому селі престольний празник 22 травня, Ми-
колая. Заздалегідь прибирали в хатах, готовили святкові 
страви: холодець, голубці, пекли пироги з пшоняною ка-
шою, квасолею та маком. Зранку всі йшли до церкви на 
святкову службу, а потім всі йшли на кладовище. У цей 
день з’їжджалися всі родичі»181.

«Престольне свято проходило чудово! Всі люди села та 
інших сіл приїжджають на таке велике церковне свято  до 
їхнього храму»182.

«Престольне свято в нашому селі – це був третій день 
Паски. Приїжджають люди з сусідніх сіл на службу, дуже 
багато священиків, відправляють службу»183.

«Престольне свято проходило чудово! Всі люди з села 
та інших сіл приїжджають на таке велике церковне свято 
їхнього храму»184.
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Словник діалектизмів до теми 
«Культура та побут населення Західного Полісся 

та західної частини Волині в народній 
календарно-обрядовій прозі»

Вендзарня – приміщення для коптіння м’яса.
В неньку – в колиску.
Для її – для неї.
Дідо – дідусь.
Дрожжи – дріжджі.
Засовали в піч – закладали до печі.
З доми – із дому.
З’їжалися – з’їжджалися.
Із леп’яху – із лепех.
Ї сначала святили – її спочатку освячували.
Канфєти – цукерки.
Катлєти – котлети.
Кипятится – кип’ятиться.
Лотаком – листям з латаття.
Ложили крашанки – клали крашанки.
Нема шо дати – нема що дати.
Нихто ніяких – ніхто ніяких.
Овса – вівса.
Оставляли – залишали.
Особо – особливо.
Оцьо – оце.
Пекли в пічі – пекли у печі.
Переділись – переодяглись.
Пероги – пироги.
Пикли – пекли.
Під вукно – під вікно.
Пляцики – пляцки.
Поливана миска – полив’яна миска.
Приїжали – приїжджали.
Пушли пушли – пішли.
Салатив – салатів.
Сальтисон – сальцисон.
Сосульки під носом не появляться – бурульки під носом 
не з’являться.
Тоже – теж, також.
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Ше – ще.
Ще один сусідів – ще до одних сусідів.
Яїчка – яєчка.
Як не знати шо в хати – як невідь що у хаті.

Примітки

1 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

2 Записав Сич Олексій від Сич Тетяни, 1980 р. н. у селі Зоря 
Рівненського району Рівненької області.

3 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

4 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 1979 
р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володимира 
Миколайовича,1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району Во-
линської області.

5Записала Міщук Аріна від пуць Тетяни Логінівни, 1956 р.н. 
у селі Лахвачі Любешівського району Волинрської області.

6 Записано від Цяк Ніни Іванівни, 1949 р.н. у селі Качин 
Камінь-Каширського району Волинської області.

7 Записано від Цяк Ніни Іванівни, 1949 р.н. у селі Качин 
Камінь-Каширського району Волинської області.

8 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

9 Записано від Кононович Каріни у селі Судче Любешів-
ського району Волинської області.

10 Записано від Ромах Анастасії Олексіївни, 1949 р.н. у селі 
Шкроби Старовижівського району Волинської області.

11  Записано від Ромах Анастасії Олексіївни, 1949 р.н. у селі 
Шкроби Старовижівського району Волинської області.

12 Записав Ліщук Михайло від Толмачової (Круглій) Ольги 
Йосипівни,1955 р.н. у селі Жиричі Ратнівського району Во-
линської області.

13 Записала Новосад Ганна від від Салімухи Ольги, 1922 р.н. 
у селі Заріччя Маневицького району Волинської області.

14 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
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Олександри Авксентіївни, 1938 р. н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

15 Записала А.П. Мартинюк  від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

16 Записала А.П. Мартинюк  від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

17 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
ланії Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

18 Записав М. О. Шадюк від Свисталюк Людмили Петрівни, 
1934 р.н. у селі Велика Омеляна Рівненськогой району Рівнен-
ської області.

19 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського районуВолинської 
області.

20 Записав Кожан Богдан від  Странської Галини, 1956 року 
народження у місті Дубно Рівненської області Рівненського 
району.

21 Записано від Логацької Галини Кузьмівна, 1955 р.н. у селі  
Довговоля Володимирецького району Рівненської області.

22 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

23 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького районуВолинськорї області.

24 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

25 Записала А.П. Мартинюк  від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

26 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни,1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волнської області.

27 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
ланіЇ Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

28 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі  Дольск Любешівського району Волинської 
області.
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29 Записала Заєць Юлія від Ходоровської Світлани у м. Кі-
верці.  

30 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни,  
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

31 Записала Малюк Вікторія від Малюк Людмили Олексіїв-
ни, 1956 р.н. у селі Чудля Володимирецького району Рівнен-
ської області.

32 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі  Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

33 Записав Кожан Богдан від Кожана Миколи, 1942 р.н. у 
селі Нагоряни Дубенського району Рівненської обл.

34 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлівни, 
1950 р.н. у с. Мар’янівка Горохівської р-ну Волинської обл. 

35 Записав М. О. Шадюк від Свисталюк Людмили Петрівни, 
1934 р.н. у селі Велика Омеляна Рівненськогой району Рівнен-
ської області.

36 Записала Яковлева Діана від Жогової Анни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

37 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від Акулини Ге-
расимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

38 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського районуВолинської 
області.

39 Записано від Кононович Карини у селі Судче Любешів-
ського району Волинської області.

40 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 р.н. у 
селі Поліське Старовижівського району Волинської області.

41 Записала Най Богдана від Никитюк Марії Антонівни, 
1953 р.н. у м. Луцьк.

42 Записала Ангеліна Батура від Лісовик Віри Василівни, 
1957 р.н. у м. Луцьк.

43 Записала Ангеліна Батура від Лісовик Віри Василівни, 
1957 р.н. у м. Луцьк.

44 Записала Комзюк Олександра від Надії Григорівни Сав-
чук  у селі Дольськ Любешівського району Волнської області.

45 Записав Павло Гезун від Лізової Феодосії Олександрівни, 
1949 р.н. у селі Мощаниця Ківерцівського району Волинської 
області.
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46 Записав Павло Гезун від Лізової Феодосії Олександрівни, 
1949 р.н. у селі Мощаниця Ківерцівського району Волинської 
області.

47 Записав Кохан А. від Розалії Кохан у м. Луцьк.
48 Записав Павло Гезун від Лізової Феодосії Олександрівни, 

1949 р.н. у селі Мощаниця Ківерцівського району Волинської 
області.

49 Записав Павло Гезун від Лізової Феодосії Олександрівни, 
1949 р.н. у селі Мощаниця Ківерцівського району Волинської 
області.

50 Записав Вальчук Микола від Сахан Ніни, 1951 р.н. у селі 
Боратин Луцького району Волинської області.

51 Записав Бурачук Максим від Антонюк Надії Василівни, 
1933 р.н. у селі Рудка Рожищенського району Волинської об-
ласті.

52 Записав Бурачук Максим від Антонюк Надії Василівни, 
1933 р.н. у селі Рудка Рожищенського району Волинської об-
ласті.

53 Записав Ступак Богдан від Юрпіх Євгенії у селі Смідин 
Старовижівського районуВолинської області.

54 Записала Лук’янець Ірина від Ярмолик Тетяни у селі 
Кульчин Ківерцівського району Волинської області.

55 Записано від Логацької Галини Кузьмівна, 1955 р.н. у селі  
Довговоля Володимирецького району Рівненської області.

56 Записав Сич Олексій від Сич Тетяни, 1980 р.н. у селі Зоря 
Рівненського району Рівненької області.

57 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

58 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни,1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

59 Записав Пашкевич Андрій від Пашкевич Оксани, 1975 р. 
н. у селі Заболоття Ратнівського району Волинської області.

60 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

61 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від Акулини Ге-
расимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.
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62 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

63 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волнської області.

64 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у с. Дольск Любешівського р-ну Волинської обл.

65 Записала А.П. Мартинюк  від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

66 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
ланіЇ Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

67 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни,  
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

68 Записала Малюк Вікторія від Малюк Людмили Олексіїв-
ни, 1956 р.н. у селі Чудля Володимирецького району Рівнен-
ської області.

69 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького районуВолинськорї області.

70 Записав Кожан Богдан від Кожана Миколи, 1942 р.н. у 
селі Нагоряни Дубенського району Рівненської обл.

71 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлівни, 
1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.

72 Записав М. О. Шадюк від Свисталюк Людмили Петрівни, 
1934 р.н. у селі Велика Омеляна Рівненськогой району Рівнен-
ської області.

73 Записала Яковлева Діана від Жогової Анни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

74 Записав Кохан Андрій від Розанії Кохан у м. Луцьк, 1935 
р.н.

75 Записав Ліщук Михайло від Толмачової (Круглій) Ольги 
Йосипівни, 1955 р.н. у селі Жиричі Ратнівського району Во-
линської області.

76 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

77 Записав Оласюк Андрій від   Хвесик Ганни Гордіївни, 1943 
р.н. у селі Рудка Любешівського району Волинської області.
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78 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р. н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

79 Записав Пашкевич Андрій від Пашкевич Оксани, 1975 р. 
н. у селі Заболоття Ратнівського району Волинської області.

80 Записала Заєць Юлія Ходоровської Світлани у м. Ківер-
ці.  

81 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни,  
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

82 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького районуВолинськорї області.

83 Записала А.П. Мартинюк від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

84 Записано від Логацької Галини Кузьмівна, 1955 р.н. у селі  
Довговоля Володимирецького району Рівненської області.

85 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

86 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

87 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

88 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волнської області.

89 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волинської області.

90 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від  Акулини 
Герасимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

91 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
ланіЇ Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

92 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
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ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

93 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

94 Записав Сич Олексій від Сич Тетяни, 1980 р.н. у селі Зоря 
Рівненського району Рівненької області.

95 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

96 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі  Дольск Любешівського району Волинської 
області.

97 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у с. Дольск Любешівського р-ну Волинської обл.

98 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлівни, 
1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.

99Записано від Логацької Галини Кузьмівна, 1955 р. н. у селі  
Довговоля Володимирецького району Рівненської області.

100 Записала Мосійчук Богдана від Деревянчук Софії Ника-
норівни, 1958 р.н. у с.м.т. Голоби  Ковельського району Волин-
ської області.

101 Записала Малюк Вікторія від Малюк Людмили Олексі-
ївни, 1956 р.н. у селі Чудля Володимирецького району Рівнен-
ської області.

102 Записала Малюк Вікторія від Малюк Людмили Олексі-
ївни, 1956 р.н. у селі Чудля Володимирецького району Рівнен-
ської області.

103 Записала Яковлева Діана від Жогової Анни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

104 Записала Аріна Міщук від Пуць Тетяни Логінівни, 1956 
р.н. у селі Лахвачі Любешівського району Волинської області.

105 Записано від Логацької Галини Кузьмівна, 1955р. н. у селі  
Довговоля Володимирецького району Рівненської області.

106 Записав Кожан Богдан від Кожана Миколи, 1942 р.н. у 
селі Нагоряни Дубенського району Рівненської обл.

107 Записав Кожан Богдан від Кожана Миколи, 1942 р.н. у 
селі Нагоряни Дубенського району Рівненської обл.

108 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлів-
ни, 1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.
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109 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорів-
ни, 1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волин-
ської області.

110 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорів-
ни,1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волин-
ської області.

111 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 р. н. у 
селі Поліське Старовижівського району Волинської області.

112 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 р. н. у 
селі  Поліське Старовижівського району Волинської області.

113 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 р. н. у 
селі Поліське Старовижівського району Волинської області.

114 Записав Кожан Богдан від  Странської Галини, 1956 р. н. 
у місті Дубно Рівненської області Рівненського району.

115 Записав Кожан Богдан від  Странської Галини, 1956 року 
народження у місті Дубно Рівненської області Рівненського 
району.

116 Записав Оласюк Андрій від Хвесик Ганни Гордіївни, 1943 
р.н. у селі Рудка Любешівського району Волинської області.

117 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р.н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

118 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р.н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

119 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

120 Записано від Логацької Галини Кузьмівни, 1955 р. н. у 
селі Довговоля Володимирецького району Рівненської облас-
ті.

121 Записала Дихавка О.О.  від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від Акулини Ге-
расимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

122 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 
р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської 
області.

123 Записала Шнайдер Софія від Микитюк Олени Василів-
ни, 1949 р.н. у селі Головне Любомльського району Волинської 
області.
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124 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

125 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

126 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волнської області.

127 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р. н. у селі  Дольск Любешівського району Волинської 
області.

128 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р. н. у селі Дольск Любешівського району Волинської 
області.

129 
130 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни,  

1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

131 Записала Малюк Вікторія від Малюк Людмили Олексі-
ївни, 1956 р.н. у селі Чудля Володимирецького району Рівнен-
ської області.

132 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р. у с. 
Прилісне Маневицького районуВолинськорї області.

133 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
ланіЇ Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

134 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлів-
ни, 1950 р. н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волин-
ської області.

135 Записано від Романюка Івана Олексійовича, 1954 р.н. у 
селі Шкроби Старовижівського району Волинської області

136 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від Акулини Ге-
расимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

137 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорів-
ни, 1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волин-
ської області.

138 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 р. н. у 
селі  Поліське Старовижівського району Волинської області.

139 Записав Оласюк Андрій від Хвесик Ганни Гордіївни, 1943 
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р.н. у селі Рудка Любешівського району Волинської області.
140 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 

Олександри Авксентіївни, 1938 р. н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

141 Записала Яковлева Діана від Жогової Анни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

142 Записав Бурачук Максим від Антонюк Надії Василівни, 
1933 р.н. у селі Рудка Рожищенського району Волинської об-
ласті.

143 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузь-
мівна, 1955 р. н. у селі  Довговоля Володимирецького району 
Рівненської області.

144 Записав Пашкевич Андрій від Пашкевич Оксани, 1975 
р.н. у селі Заболоття Ратнівського району Волинської області.

145 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 
р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської 
області.

146 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 
р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської 
області.

147Записав Оласюк Андрій від Хвесик Ганни Гордіївни, 1943 
р.н. у селі Рудка Любешівського району Волинської області.

148 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

149 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. ум. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

150 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

151 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волнської області.

152 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

153 Записала Мосійчук  Богдана від Дерев’янчук Софії Ни-
канорівни, 1959 р.н. у с. Голоби Ковельського району Волин-
ської області.
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154 Записала А.П. Мартинюк від Сороки Катерини Іванів-
ни, 1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Во-
линської області.

155 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни,  
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

156 Записала Агахонова Діана у селі Голоби Ковельського 
району Волинської області від С.Л. Дерев’янчук, 1959 р.н.

157 Записала Малюк Вікторія від Малюк  Людмили  Олек-
сіївни, 1956 р.н. у селі  Чудля Володимирецького  району Рів-
ненської області.

158 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
ланіЇ Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

159 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлів-
ни, 1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.

160 Записано від Данилевич Рити Матвіївни, 1949 р.н. у селі 
Замшани Ратнівського району Волинської області.

161 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорів-
ни, 1933р.н.у селі Журавичі Ківерцівського району Волин-
ської області.

162 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 р. н. у 
селі Поліське Старовижівського району Волинської області.

163 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р. н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

164 Записала Бродович Наталія від Шемшей Ганни, 1947 р.н. 
у селі Несвіч Луцького району Волинської області.

165 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузь-
мівна, 1955 р. н. у селі  Довговоля Володимирецького району 
Рівненської області.

166 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 
р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської 
області.

167 Записала Дихавка О.О.  від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від  Акулини 
Герасимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

168 Записала Шнайдер Софія від Микитюк Олени Василів-
ни, 1949 р.н. у селі Головне Любомльського району Волинської 
області.
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169 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

170 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

171 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волнської області.

172 Записала Косачева Анастасія у селі Замлиння Любомль-
ського району Волинської області

173 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р. н. у селі  Дольск Любешівського району Волинської 
області.

174 Записала А.П. Мартинюк  від Сороки Катерини Іванів-
ни, 1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Во-
линської області.

175 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни,  
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

176 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р. у с. 
Прилісне Маневицького районуВолинськорї області.

177 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлів-
ни, 1950 р. н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волин-
ської області.

178 Записала Литвин Владислава від Шевчук Галини Нео-
фітівни, 1941 р.н. у селі Підбереззя Горохівськогой району Во-
линської області.

179 Записано від Трохимович Вікторії у селі Датинь Ратнів-
ського району Волинської області.

180 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорів-
ни, 1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волин-
ської області.

181 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
ланіЇ Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

182 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 року 
народження у селі Поліське Старовижівського району Волин-
ської області.

183 Записав Оласюк Андрій від Хвесик Ганни Гордіївни, 1943 
р.н. у селі Рудка Любешівського району Волинської області.
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Розділ сьомий

МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ 
ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ 

ВОЛИНІ В НАРОДНІЙ ПРОЗІ

7.1. Найпоширеніші види рукоділля, 
інтер’єр житла насалення Західного Полісся 
та західної частини Волині в народній прозі

Хата – найпоширеніша в Україні назва житлових при-
міщень. Дослідження будівництва, як стверджував Федір 
Вовк «…а особливо його еволюції є одним з найприва-
бливіших, але й найтяжчих завдань етнографії, бо в цій 
еволюції грали ролю і фізичні умови краю, і расові звич-
ки, і сусідні впливи, особливо культурні, і, нарешті, ціл-
ком самостійна творчість, що мпривела у цілком різних 
народів та в далеких одна від одної країнах до цілком од-
накових етнографічних норм»1. У регіоні Західного По-
лісся часто житло називали «халупка». Така назва має 
давнє істори чне коріння. У розділі «Культура та побут 
населення Західного Полісся в народній топонімічній 
прозі» ми уже розглядали найперші, найпримітивніші 
види житла, що їх будували на Поліссі. Це були курені, 
стебки, землянки. Так, досліджуючи прадавню архітекту-
ру, етнографи говорять про те, що «Первинною формою 
давнього українського житла були землянки й напів-
землянки. Вони були просто збудовані – з похилим або 
двосхилим дахом, однокамерні, зведені на невеликій гли-
бині, опалювались  «по-чорному», тобто дим з печі ви-
ходив просто у помешкання. У землянці були так звані 
«волові вікна» – невеличкі отвори із засувною дощечкою 
із засувною дощечкою, яка при потребі відкривалась, по-
даючи у кімнату світло і повітря. З 10 ст. розвиваються 
багатокамерні типи житла. З 15 ст. на Україні відомий 
двосторонній варіант  трикамерного житла типу світ-
лиця-сіни-світлиця»2. Ось як виглядають варіанти одно, 
двох і трикамерного житла у народній прозі Західного 
Полісся та західної частини Волині: «Хати були маленькі, 
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на дві кімнати і сіні та була комора. Красилися тільки ві-
кна, підлоги не красились, бо їх кожного дня мили. Хати 
були дерев’яні. Деякі хати були соломою накриті, а деякі 
накривалися черепицею»3; «Хати були дерев’яні, дві-три 
кімнати, комора, горище, дерев’яні фарбовані підлоги».4; 
«У селі у хатах було дві кімнати. Були сіни завжди, при 
сінях комора і була хата на дві кімнати. Перша – кухня, де 
стояла піч, друга перегоджана з першою грубкою»5. Федір 
Вовк, досліджуючи загальний вигляд українського житла, 
пише: «Загальнопоширене уявлення про українськц хату 
як про утульний кокетливо біленький будинок під чис-
тенько пригладженою та підстриженою стріхою, що ви-
глядає з-поміж кущів, що оточують його, майже цілком 
відповідає дійсності й тепер. Але вже у північній смузі, 
на Волині, білу крейдяну барву заступає жовто-глиняна, 
а ще далі на Поліссі, як на волинському, так і на черні-
гівському, дерев’яний кістяк хати стає вже голий, і тільки 
де-не-де білі плями навколо вікон вказують на традицію, 
що не зовсім ще зникла. Темно-сірі хати поліщуків з заку-
реними низькими дахами з драні непомітно зливаються з 
будинками білорусів»6. Дослідники стверджують, що для 
регіонів Волині й Полісся можна виділити ознаки, харак-
терні для побудови слов’янського житла взагалі. До цих 
ознак етнографи відносять збільшення камерності від од-
ної до трьох, розміщення варистої печі, однорідність ви-
рішення інтер’єру»7. Як бачимо, усі ці ознаки описано у 
зразках народної прози. До регіональних характеристик 
побудови північного (поліського) типу житла дослідни-
ки відносять «…однокамерність зі стебкою і кліттю, які 
виконували функції господарських прибудов, стіни зво-
дили із суцільних колод або колотих плах.Дах крили до-
шками (драницями) та соломою, переважали двосхилі 
дахи. Господарські приміщення прибудовувались одне до 
одного, утворюючи замкнутий двір»8. Ось як розповіда-
ється про це у народній прозі: «В більшості людей хати 
були зроблені з глини та накриті соломою. В хатах у сі-
нях стояли драбини на горище. Підлоги у хатах не було, 
лише земля, яку змазували глиною»9; «На той час кожна 
хата мала досить простий інтер’єр. Була тільки кухня та 
спальня»10; «Хати були дерев’яні, білені ззовні і зсередини. 
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Найбільшою кімнатою у хаті була кухня, менша, – в якій 
всі спали, а також ще сіни і комора»11; А ось переказ, у 
якому йдеться про трьохкамерне житло:«У більшості лю-
дей хата складалася з трьох частин: сіни з коморою, кух-
ня і велика кімната, яка служила і спальнею, і вітальнею. 
Сіни – це довгий коридор без вікон, який сполучався з 
коморою і кухнею.  В кухні була велика піч, на якій спали. 
На стінах висіли образи Богородиці, Ісуса Христа, ікона 
Вознесіння, а також ікони Святого Миколая»12. Як бачи-
мо із текстів народних оповідань, піч слугувала не лише 
засобом для приготування їжі. Біля печі й грілися, на ній і 
спали. Етнографи говорять про те, що «До спільних укра-
їнських ознак належить розташування печі у житловій 
кімнаті. Піч завжди знаходилась в кутку біля входу і по-
вернута була устям до чільної стіни, а покутя по діагоналі 
від печі, у протилежному від входу кутку»13. Етнографи 
стверджують, що «центром житла, його душею була піч. 
Вона завжди займала внутрішній кут хати з одного боку 
від вхідних дверей і була обернена отвором до фасадної 
стіни, у якій були вікна»14. 

Архип Данилюк, досліджуючи інтер’єри поліських 
жител, стверджує, що «Печі на території східних слов’ян 
відомі з глибокої давнини. Вже в трипільських житлах, 
датованих 3 тис. до н.е., знайдені глинобитні печі, які є 
прототипом давніх поліських»15. Ось ще один  текст, де 
йдеться про розташування печі у хаті: «На кухні була піч, 
біля якої можна було і погрітися, і приготувати смачну 
вечерю»16.

Яким же був інтер’єр волинських та поліських хат? 
Дослідники говорять про те, що «Розташування меблів у 
хатах теж було чітко визначене. У селянських сім’ях за-
довольнялись переважно спадковими предметами та ре-
чами побуту, що виготовлялись власними руками. Най-
давнішими були нерухомі меблі, передусім лави. По всій 
Україні їх ставили вздовж чільної чи причілкової стіни, 
з’єднуючи на покуті. Подібною до лав була конструкція 
«полу» – спального місця. Пізніше його стали замінювати 
переносними дерев’яними ліжками. Невід’ємною части-
ною хати була «жердка», яка нерухомо кріпилась до стін і 
стелі над «полом», у будень вона слугувала вішалкою для 
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одягу, а у свята на ній вивішували рядна та килими. До 
стіни у протилежному кутку мисник – невеличка поли-
ця-шафа для посуду. Постійним було і місце для дитячої 
колиски – над «полом». Кількість рухомих предметів була 
обмеженою: стіл, який ставився на покуті, скриня та осло-
ни. Найбільша увага господарів зосереджувалась у хаті на 
покуті. Це було місце, де зберігались предмети, яким на-
давалось значення вищої культурної цінності сім’ї: стіл, 
хліб-сіль, ікони, рушники, а пізніше – документи та фото-
графії тощо»17. Досліджуючи інтер’єри поліських помеш-
кань, Архип Данилюк у науковій розвідці «Наша хата» го-
ворить про таке: «Великий інтерес представляє інтер’єр 
поліського житла. На жаль, відтворити його в первісному 
вигляді сьогодні можемо тільки за літературними описа-
ми і фотографіями, випадково збереженими в будівлях 
кінця 19 ст. З цих матеріалів можна зробити висновок, 
що народне житло Полісся відзначалося скромністю як 
у своєму плануванні, так і в оздобленні. Фактично про 
оздоблення в повному розумінні цього слова в той час не 
могло бути й мови, бо житло наповнювали тільки най-
необхідніші предмети»18. А так виглядають описи во-
линських та поліських інтер’єрів у народній прозі: «Були 
лише необхідні меблі, велика піч, стіл, крісла, вся утвір 
дерев’яна, стіни просто білили, в кутках висіли ікони із 
рушниками, в кожній кімнаті були вишиті подушки, по-
кривала, рушники, все з льону, піч поєднувала дві кімна-
ти, топилося на всю хату». 19 

Про скромний інтер’єр поліських хат писав у середині 
19 ст. і Ю. Крашевський: «Є піч, на виступі якої горять 
смолисті лучинки. В глибині кросна, колиска, стіл, ото-
чений лавками. Біля дверей цебр, коцюба. На полицях 
горщики і стара кварта. В куті під іконою «Діви Марії» 
хлібна діжа, над дверима і вікнами хрестики і символічні 
знаки. Підлоги нема – бита земля. Вікна маленькі, част-
ково складені з круглих шибок»20. Такі ж, подібні описи 
поліських інтер’єрів знаходимо і у зразках народної про-
зи: «У хаті стояли скриня, стіл, лавки, піл, на якому спа-
ли, шкафчик для посуду. На покуті вішали образи, вбрані 
рушниками, вишиті картини на сінах»21; Або, як йдеться 
у народному оповіданні із села Радомишль Луцького ра-
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йону Волинської області, «При вході у будинок над две-
рима вішали маленький віник з соломи, як оберіг. Інколи 
до нього ми прикріплювали зернятка пшениці, ячменю, 
насіння соняшника. Вітальня була місцем, де уся наша 
сім’я збиралася щовечора. Головним у будинку був кут з 
образами. Тут завжди висіли ікони Діви Марії та Христа 
Спасителя, прикрашені власноруч вишитим рушником. 
У вітальні висіли вишиті картини і також образ Миколая 
Чудотворця. Стіл у вітальні був укритий льоновою ска-
тертиною. Тут і скриня стояла, куди ми складали одяг. 
На стіни вивішували ікони, образи Богородиці та Ісуса 
Христа, а на них вішали рушники, які були вишиті нитка-
ми чорного та червоного кольору.  У вітальні майже у всіх 
стояв верстат, на якому ткали полотно, також стояли ліж-
ка. Вони були дерев’яні, завжди ліжка застеляли рядном, 
витканим з конопель. У кухні стояли стіл, ліжка, плита, у 
якій палили дровами та готували їжу»22. 

Федір Вовк, досліджуючи найтиповіші інтер’єри укра-
їнських хат, пише: «Вхід до хати – з сіней; коло самого 
входу з одного боку – піч у кутку, з другого – в другому 
кутку або біля печи – полиця чи мисник для посуду, між 
піччю та так званою причільною стіною хати знаходить-
ся піл, цебто дерев’яний поміст для спання, або рухоме 
ліжко; на так званому покуті, під образами, приміщують 
стіл, вздовж стін – лави, а біля столу – ослін, цебто рухома 
лавка; в кутку, між дверима та піччю, кочерги (коцюби), 
а в другому кутку, біля мисника, - зрізок з водою»23. У на-
родній прозі Волині й Полісся знаходимо багато підтвер-
джень науковим дослідженням Федора Вовка: «У хаті сто-
яло багато реліквій, що дісталися ще з минулих поколінь, 
це були скриня, орнаменти, дорогоцінності та шкафчик 
для посуду. На покуті вішали образи, вбрані рушниками, 
вишиті картини на сінах»24.

А так виглядає інтер’єр хати у народному оповіданні, 
записаному у селі Видричі Камінь-Каширського району 
Волинської області: «Була завжди піч, стояв стіл, також 
завжди стояло на стільчику відро з водою, інколи вбива-
ли цвяха і вішали на мотузку або на дріт, щоб діти не пе-
рекинули. В другій кімнаті,  в кого були малі діти, висіла 
завжди ненька, стояли ліжка. Від печі до груби були при-
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мостки, на яких інколи спали. Хто був багатший, то мав 
дерев’яні ліжка. На ліжках лежали ціхи. Ціха – це була по-
душка із сіна. Обов’язково біля стола висіли ікони, а саме: 
Матір Божа і Ісус. Ну і в другій кімнаті теж висіли ікони, 
але обов’язково вони були саме біля стола. Були повиши-
ті рамки. Хто був більше забезпечений, то мали радіоли.  
Хата була обвішана нашитими рамками. А в рамках були 
нашиті рушники хрестиком, а пізніше вже навчилися ви-
шивати по-іншому. Більшість рушники були нашиті чор-
ними та червоними кольорами. Також голубим кольором. 
У нас в селі найбільше займалися вишиванням рушників, 
ткацтвом (ткали полотно, скатертини) з полотна шили 
одяг, а ткали килими, покривала, рушники. В’язали пан-
чохи, плелили постоли»25. Федір Вовк описував більше, 
ніж століття тому інтер’єри українських хат аналогічно: 
«На покуті приміщують богів або образи, цебто ікони, що 
їх ставлять звичайно на поличку , яка має кут. Полички ці 
мають назву божника і, як до змоги й сили артистичного 
таланту господаря, бувають прикрашені  оздобами, іно-
ді дуже гарними. Перед образами вішають лампадку або 
голубка. А самі образи обкладають старанно засушеними 
квітами: чорнобривцями, васильками, гвоздиками, бар-
вінком тощо, головками маку та пахучими травами. Над 
образами або під ними роблять також дуже часто драпі-
ровку з рушника, який у цьому випадку також звуть бож-
ником, особливо коли його зроблено спеціально для того 
і коли він, крім вишиваних кінців, має ще й вишивку на 
одному з довгих країв»26.

Як уже зазначалося, найбільшими обереговими знака-
ми на Волині й Поліссі були рушники та ікони. Анатолій 
Пономарьов, зокрема, зазначає: «Особливою насиченістю 
оберегової вишивки визначалися рушники, а тому саме 
вони були найважливішим компонентом інтер’єру оселі 
(ними прикрашали покуть, вікна, а нерідко і двері)»27. На 
покуті, як стверджують етнографи, «…розміщували іко-
ни, прикрашені тканими або вишиваними рушниками 
(божниками), обтикані цілющим зіллям та квітами; перед 
ними вішали лампадку»28. У народних оповіданнях, опо-
відях та переказах Західного Полісся та західної частини 
Волині безліч описів, у яких ідеться про вивішування 
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рушників, прикрашання ними ікон, про найпоширеніші 
ікони, які вивішували та виставляли у волинських та по-
ліськиху хатах на почесних місцях: «В кожній хаті були 
такі ікони: Ісуса Христа, Богородиці Діви Марії, Чудот-
ворця Миколи, Тайна вечеря. Рушники були переважно 
чорного та червоного кольорів. Хата була дерев’яна і в 
ній також було все з дерева. Була піч, на якій спали. В ній 
готували їсти. Підлога була застелена тканими дорожка-
ми»29; «Була ікона Божої Матері і Ісус Христос. В декого 
був Святий Миколай. На іконах вішався рушник, виши-
тим зверху рушником, якого вишивали гладдю»30; «Віша-
ли ікони Божої Матері, Св. Миколая, Ісуса Христа, віша-
ли лляні вишиті рушники. Тоді була кімната, кухня, сіни і 
комора – побілене все глиною»31; «Вивішували тіко ті, шо 
вінчалися. Тіко парни вісили в хати. Рушники вишивали 
то хрестиком, то гладдю. Як вітальня виглядала? Ну жили 
ми бідненько, ліжко одне, ліжко друге, посередині стіл. 
Потім сестра купила шафу, то пізніше вже шафа стояла. 
Ото всьо, шо в нас було. А на кухні батькове лижко сто-
яло, то батько спав на кухні. Кухня як кухня: плита, піч, 
відра з водою»32; «У кожному будинку зазвичай у куточ-
ку були ікони, які прикрашали рушниками, витканими 
власноруч»33; «В хатах колись було бідно, но ікони були 
в кожній хаті з рушниками. Вишивали люди багато»34; «У 
кожному будинку зазвичай у куточку були ікони, які при-
крашали рушниками, витканими власноруч»35; «Оскільки 
престольний празник у селі на Миколая, то у хаті, крім 
ікон, був ще образ Миколая. На них вішали вишиті руш-
ники»36.

Ось опис образів з вишитими рушниками у перека-
зі, записаному у місті Володимирець Володимирецького 
району Рівненської області: «Інтер’єр сільської хати зви-
чайний. У вітальні на основній стіні (навпроти дверей) на 
покуті ставили образи. Це були ікони Святої Богородиці 
та Ісуса Христа, Тайна Вечеря. Прикрашали обов’язково 
вишитими рушниками. Рушники обов’язково були ви-
готовлені з домотканого полотна, під образами був стіл 
та лавки, обов’язковим предметом інтер’єру була скриня, 
куди ховали одяг. Посуд зберігали в сінях на поличках»37.

Предмети побуту люди на Волині й Поліссі ство-
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рювали самі. Досить часто це були шедеври народного 
рукоділля: вишивання, в’язання, плетіння, гончарства, 
різьби по дереву та ін. Ось як описано ці процеси у на-
родній прозі регіонів: «У давні часи на Волині народ сам 
створював для себе предмети побуту. Адже раніше люди 
намагалися самі для себе або для обміну виготовляти 
речі. Традиційно для жінок потрібно було вміти прясти, 
ткати, вишивати хрестиком та гладдю, в’язати гачком,  
шити на машинці одяг. Все це зберігалося у домашніх 
скринях, які мали вміти робити чоловіки. Тобто чолові-
ки мали освоїти ремесло тесляра, гончара, коваля. Ще в 
часи, коли була моя бабуся незаміжня, у них в селі була 
своя традиція. Особливо у зимовий період хлопці та ді-
вчата збиралися у будинку мого прадідуся, тому що він 
був дуже гостинний. Дівчата вишивали, пряли, а хлопці 
на вечорницях шуткували, співали. Навіть зараз, коли 
я приїжджаю до бабусі у село, то в хаті можна побачити 
багато вишитих нею картин: «Оленка», «Трійка коней» 
та інші»38. Або: «У нас найпоширенішими видами руко-
ділля були: ткацтво, вишивання, в’язання, плетіння»39; 
«Найпоширеніше було вишивання гладдю. Також крюч-
ком в’язали мереживо до рушників і коврики на підлогу. 
Найчастіше ткали рушники і рядна. А чоловіки плели 
кошики з лози»40.

Оберегова вишивка серед населення Західнго Полісся 
та західної частини Волині була поширеною в орнамен-
тах одягу, рушників, білизни, використовувалася у пред-
метах весільної, родинної та календарної обрядовості. 
Про це можна дізнатися із багатьох зразків народної 
прози: «Найпоширенішими були вишивка гладдю або 
хрестиком, в’язання»41; «Вишивали рушники, сорочки 
вишивали хрестиком і гладдю, в’язали рідко»42; «Виши-
вали маленькими узорами. Товстими нитками робили 
хрестики. Гладдю вишивали. В’язали крючком або шпи-
цями. До рушників, простинів в’язали кружево»43; «Най-
поширенішим видом рукоділля у Ковелі було вишивання 
хрестиком. Ми вишивали серветки й скатертини для сто-
лу. Рушник найчастіше вишивали геометричним орна-
ментом»44. Із переказу, записаному у селі Заріччя Мане-
вицького району Волинської області, читаємо: «Також 
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користувалося популярністю вишивання хрестиком й 
гладдю. Усі жінки та дівчата вишивали величезні настін-
ні картини, рушники на весілля, невеличкі серветки для 
декору, національні сорочки і просто оздоблювали одяг 
такою технікою»45. 

Як бачимо із народних оповідань, вишивання було 
чи не найголовнішим видом рукоділля серед населення 
Західного Полісся та західної частини Волині. Анатолій 
Пономарьов, досліджуючи основні елементи оберего-
вої вишивки в Україні, пише: «Найпоширенішим орна-
ментом української вишивки, спільним для всіх східно-
слов’янських народів, був геометричний орнамент, голо-
вні елементи якого складали ромбики з гачечками. Етніч-
ним обереговим знаком українців слугувала й вишивка, 
орнамент якої становили вазон (великі гілки з квітами та 
пташками) та берегиня (стилізована жіноча фігура)»46. 
Про ці ж реалії довідуємося із найтиповіших народних 
оповідань: «Вишивали переважно хрестиком, це могли 
бути і геометричні фігури, і квіти і тварини. На карти-
нах також вишивали жіночий образ»47; Або, як йдеться у 
тексті народного оповідання із села Радомишль Луцького 
району Волинської області, «Найголовнішим народним 
промислом у нашому місці було вишивання хрестиком. 
Також часто робили мережки на рушниках і скатертинах. 
Часто на одязі у дівчат та жінок, на чоловічих сорочках 
можна було побачити декоративні елементи, вишиті глад-
дю»48; «Вишивали хрестиком і гладдю, на спицях в’язали 
одяг»49. У Прилісне Маневицького району Волинськорї 
області «Вишивали хрестиком, гладдю. Плести нихто ні-
чого не вмів. В’язання тоже не було в нас. Мама ткала ряд-
на такі, тіпа покривала»50; «Найтиповішим було вишиття 
хрестиком. Жінки вишивали скатертини, штори, рушни-
ки, подушки, серветки та доріжки»51.   «Вишивали, в осно-
вному, гладдю рослинний орнамент. Використовували у 
вишивці такі кольори: зелений, жовтий, синій, чорний, 
червоний»52.

Поряд із вишиванням, як бачимо із багатьох народних 
прозових текстів, майстрині займалися і в’язанням: «В 
більшості всі займалися вишивкою та в’язанням»53.

В’язання – досить поширений на території Західно-
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го Полісся та західної частини Волині вид домашнього 
жіночого рукоділля. Матеріалом для в’язання були руч-
нопрядені лляні, конопляні, вовняні, шовкові, а пізніше 
синтетичні нитки. В’язали на Волині й Поліссі з допомо-
гою гачка (дерев’яного, кістяного чи металевого) і також, 
із допомогою двох, чотирьох, п’яти шпиць. Нерідко техні-
ку в’язання на території Західного Полісся та західної час-
тини Волині називали плетінням. Цим поширеним видом 
ремесла у регіонах займалися жінки й дівчата. Вони й роз-
робляли найчисленніші техніки плетіння і виготовляли з 
їх допомогою найнеобхідніші побутові вироби – светри, 
безрукавки, головні убори, шкарпетки, рукавиці, панчо-
хи, мереживо, серветки, стрічки та багато іншого. Ось як 
розповідається про це у народних оповіданнях: «Вишива-
ли хрестиком та гладдю, в’язали кручком та спицями»54. 
У місті Ковель «В’язання гачком було також дуже по-
ширеним промислом. У будинку на столі завжди лежали 
такі серветки, які в’язалися з білих ниток, але з різними, 
гарними візерунками»55. У селі Полиці Володимирецько-
го району Рівненської області «…найпоширенішими ви-
дами рукоділля були: ткацтво, вишивання, в’язання, пле-
тіння»56.

Не менш поширеними, ніж вишивання, народними 
промислами на території Західного Полісся та західної 
частини Волині були прядіння та ткацтво. Про це дізнає-
мося із безлічі зразків народної прози: «В людей були такі 
верстати – кросна. На них ткали полотно, доріжки, руш-
ники»57; «В селі у більш заможних родин був ткацький 
верстат, на ньому ткали полотно для сорочок, рушників, 
а також килимові доріжки. Дуже любили вишивати і сер-
ветки, і рушники, і, навіть, коври на стіни»58.

Ось як описано процес виготовлення предметів побуту 
тканням у народному оповіданні, записаному у селі Дов-
говоля Володимирецького району Рівненської області: «В 
моєї бабусі в селі на Волині люди займаються ткацтвом. 
На початку зими дівчата, жінки зносять одяг, який вже 
не носять до однієї господині. Там збираються вечорами, 
ріжуть його, скручують у клубки, а тоді вже після того 
тчуть різнокольорові доріжки – ну дуже гарні»59. Або, 
ще одне оповідання, із села Радомишль Луцького району 
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Волинської області: «Найпоширенішим видом рукоділля 
було ткання килимів. Був спеціальний верстат, на нього 
накладали роботу з ниток, це була основа для килимка. Її 
робили з ниток, які виготовляли з конопель. Також були 
спеціальні човники, в які закладали нитки, перед тим 
нитки красили в різні кольори. І рухами такого човника 
ткали килими»60.

Досліджуючи килимарство і ткацтво на Україні, етно-
графи говорять про те, що «Обробка вовни, як і обробка 
льону та конопель, відома була українцям з часів трипіль-
ської культури, про що свідчать археологічні знахідки 
глиняних пряслиць. За часів Київської Русі ткацтво було 
досить розвинутим промислом і поширювалось на всю 
територію держави. Техніка килимарства збереглась до 
наших днів так само, як і підготовка вовни до цього про-
цесу»61. Підтвердження цих фактів знаходимо і у зразках 
народної прози: «Рукоділля у моїй місцевості дуже поши-
рене: ткання, вишивання, прядіння з льону та шерсті»62. 
У селі Дольск Любешівського району Волинської області 
«Ткали, вишивали, пряли, в’язали»63; «Вишивали гладдю, 
хрестиком. Ткали на верстаті. Пряли веретеном»64. Або, у  
селі Нова Руда Маневицького району Волинської області: 
«В нашій місцевості поширене було вишивання і ткацтво. 
Зимою у кожній хаті стояв дерев’яний верстат, на якому 
ткали рушники та дорожки на підлогу»65. У селі Видричі 
Камінь-Каширського району Волинської області «Ткали 
все: і полотно, і сукно, рушники та скатертини»66. У селі  
Велика Омеляна  Рівненськогой району  Рівненської об-
ласті ткали так: «В моєї бабусі, в селі на Волині,  люди за-
ймаються ткацтвом. На початку зими дівчата, жінки зно-
сять одяг, який вже не носять – до однієї господині. Там 
збираються вечорами, ріжуть його, скручують у клубки, 
а тоді, вже після того, тчуть різнокольорові дорожкі – ну 
дуже гарні»67.

Описуючи процес ткання, дослідники української 
етнографії говорять про те, що «Ткання починалося зі 
снування ниток, яке здійснювалося двома способами. В 
Україні існували два різновиди ткацьких верстатів – вер-
тикальний та горизонтальний. Перший, більш ранній 
і примітивний, являв собою встановлену вертикально 
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прямокутну раму з однією чи двома поперечинами. Вер-
тикальні верстати були двох типів: на одних ткали ки-
лими, їх називали «кросна», на других – рогожу. Обидва 
типи називали ще «кросна»68. У народній прозі Західного 
Полісся та західної частини Волині знаходимо безліч під-
тверджень такій науковій інформації: «В людей були такі 
верстати – кросна. На них ткали полотно, доріжки, руш-
ники»69. Або, в народному оповіданні, записаному у селі 
Заріччя Маневицький району Волинської області опису-
ється ткацький верстат і процес праці на цьому верстаті: 
«Поширеним було ще ткацтво. Глибокою осінню, після 
закінчення робіт на полі,  в будинок приносився ткаць-
кий верстат, націвки сукалися кілометровими нитками, 
заправлялися в човник і ткалися доріжки, рушники та ра-
дюги»70; «Мама ткала рядна такі, тіпа покривала»71;  «Най-
поширеніший вид рукоділля – це ткацтво та вишивка, в 
основному виготовляли полотно, рушники, килимки»72. 
Про виготовлення полотна інформують і наукові джере-
ла. Дослідники говорять про те, що «Спосіб виготовлен-
ня тканини був трудомістким і довготривалим процесом.
Найперше потрібно було насіяти льон чи коноплі. Як тіль-
ки льон достигав, його жали і ставили в стіжки. Стебла 
висушували на печі, сортували і обробляли терницями. 
Початкове волокно обтіпували тріпачкою і розмикали на 
мички, потім вичісували щіткою із цвяхів. Через деякий 
час прив’язували куделі до гребнеподібного пристрою і 
пряли на веретені нитки»73. 

Дерев’яні вироби на території Західного Полісся та за-
хідної частини Волині відомі давно, оскільки у регіонах 
деревина була основним матеріалом. З дерева на Волині й 
Поліссі виготовляли посуд, знаряддя праці, господарське 
хатнє начиння, вози, човни та ін. Так, у переказі, записа-
ному у селі Мирне Горохівського району повідомляється 
про те, що «Плетіння, ткацтва не було, дід робив вози, ла-
вочки, столи з дерева»74.

Дослідники української етнографії стверджують, що 
«Найтоншу роботу по дереву виконували різьбярі. Різь-
блення – народне мистецтво, яке розвинулось з дерево-
обробних ремесел як допоміжне. Від прикрашення хати, 
воза чи саней до шедеврів народного мистецтва – різьбле-
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них меблів, скринь, тарелів, топірців, шкатулок, люльок 
пройшло різьбярство довгий шлях, доки не виділилось в 
окреме ремесло»75. Підтвердження такої інформації зна-
ходимо і у народних переказах: «Майже кожен селянин 
у нашому селі вирізав на своєму будинку різноманітні 
орнаменти,  а моя бабуся займалася вишивкою та гончар-
ством»76.

Як бачимо із текстів народних переказів, гончарством 
теж займалися поодинокі майстри. Етнографи зазна-
чають, що «Давні традиції майже без змін збереглися в 
зразках, що виникли в давнину, в традиційних гончарних 
виробах, які й зараз виготовляють окремі гончарі та гон-
чарні артілі»77.

До роботи з деревом багато дослідників української 
етнографії відносять і лозоплетіння, яке «…особливо по-
ширене на Поліссі та Західній Україні. З кори берези чи 
липи, з вербової лози плели коробки-сівалки, кошики 
для збирання ягід і грибів, виготовляли личаки»78. Про 
факти заняття лозоплетінням на території Західного По-
лісся можна дізнатися із народних оповідань: «Кожна 
жінка за своєю природою дизайнер і здатна перетворити 
світ навколо себе. Українські жінки ще здавна славилися 
своєю охайністю, піклуванням про будинок і присадибні 
ділянки. Один з найпоширеніших видів рукоділля у моїй 
місцевості – лозоплетіння. Ще здавна меблі з лози були 
на піку популярності. Зазвичай початківці починали з 
простих предметів інтер’єру і згодом виготовляли крісла-
гойдалки й корзини»79. 

Сьогодні на території Західного Полісся та західної 
частини Волині багато із перерахованих видів рукоділля 
та народних промислів збереглося у вигляді народного 
вжиткового мистецтва.

7.2. Трудова діяльність (землеробство та скотарство) 
населення Західного Полісся та західної частини 
Волині в народній прозі 

Волиняни та поліщуки з найдавніших часів займалися 
землеробством, скотарством, бджільництвом. Етнографи 
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Вишита постіль. 
Село Цир Любешівського району Волинської області

Селянське обійстя
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говорять про те, що українці – «нація із високо розви-
нутою землеробською культурою. Порівняно сприятли-
ві кліматичні умови, стародавні землеробські традиції, 
культурно-господарські контакти з сусідніми народами 
зумовили неабиякі досягнення населення у розвитку аг-
ротехніки та значну варіативність у землеробських зна-
ряддях. Тут були розвинуті всі галузі землеробства – ріль-
ництво, городництво і садівництво»80.

Ось як виглядали город, сад, угіддя жита й пшениці у 
найкращих господинь регіону: «Землю здавна обробляли 
вручну. Насіння збирали господині зі своєї городини. Пе-
ред посівом вигрівали його добре, пророщували і тільки 
тоді висаджували у підготовлену землю. Майже кожна 
родина сіяла пшеницю, ячмінь, жито, гречку. З городини 
обов’язково саджали огірки, цибулю, часник, моркву, бу-
ряк. Біля кожної оселі саджали сад, в основному фрукто-
вий: яблуні, груші, сливи»81; «На городині постійно про-
сапували зілля, яке б заважало рости овочам, боролися 
з колорадськими жуками на картоплі, підв’язували по-
мідори, горох, боби, на соняшники чіпляли тканину аби 
насіння не з’їли птахи.

У саду після зими прибирали листя, залишене з осені, 
білили вапном стовбури дерев аби на дерево не лізли різ-
ні комахи-шкідники, на деревах підрізали засохлі гілки, 
з необхідності, пересаджували малину, аби вона краще 
вродила»82.

У Ковелі за садом і городом доглядали так:   «У нашо-
му місті найчастіше садили різні овочі: картоплю, моркву, 
буряк, цибулю, часник, огірки, помідори, редис, капусту, 
гарбузи, кабачки. Серед фруктів це були: яблука, абри-
коси, груші. Також у подвір’ї часто можна було побачи-
ти кущі чорної та червоної смородини, аґрусу і малини. 
Виділяли місце для полуниці, яку дуже любили збирати 
діти.

Серед зелені на городі завжди росли щавель, кріп та 
петрушка. Також не обходилося без кукурудзи і соняшни-
ків»83.  У селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області «Вирощували  картоплю, помідори, огірки, куку-
рудзу, моркву, буряки, цибулю, яблука, груші та сливи. До 
Благовіщення не можна було садити картоплю»84 . У селі  
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Довговоля Володимирецького району Рівненської області  
«Вирощували такі овочі: картопля, буряк, морква, цибу-
ля, капуста, часник. Якщо був великий урожай картоплі, 
то її закопували у земляну яму, зверху клали багато соло-
ми та засипали землею. Вирощували такі фрукти: яблука, 
груші, сливи, вишні, горіхи. Садили кущі малини, калини, 
смородини»85; «Вирощували картоплю, буряки, моркву, 
помідори, огірки, квасолю, гарбузи, соняшник, кукурудзу 
і т.д. Садили яблуні, груші, вишні, черешні, абрикоси, ви-
ноград, чорну горобину, лавровишню, шовковицю»86.

А такий опис вирощування,  доглядання та збирання 
урожаю жита знаходимо у народному оповіданні, запи-
санному на Поліссі, у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області: «Є таке зерно озимина: жито, 
пшениця. Все сіється на зиму, осінню. Ореться коником, 
бороною поборонили, щоб рівненьке було поле, і сіється 
вручну. Йде господар, знімає шапку з голови, хреститься, 
йде і сіє. Потім знов коником пройти прогорати. Колись 
жали вручну. Йшли жінки в поле і серпом жали жито, 
пшеницю. І складали в кучки, потім з тої кучки береть-
ся солома, і рверкушки, де колоски складалися і зав’язу-
валися. Робилося перевесло. Тоді перевесло ложиться на 
землю, береться два кінці, скручується і затягується під 
низ. Отак в’язали снопи, потім їх ставили до купи, коло-
сками верх. Потім біля хати молотили. В хату не стави-
ли, були хліви, в які ложили ті снопи і били чіпом. Потім 
снопа перевертають і другу сторону б’ють. І так вибивали 
зерно»87. Про вирощування злакових культур у народній 
прозі Західного Полісся та західної частини Волині багато 
інформації: «В той час, як був колгосп, люди дома не сія-
ли зерна ніякого, тільки садили картоплю і овочі. Зараз 
сіють всі: жито, пшеницю, ячмінь, овес, гречку. Збира-
ють комбайном»88; «У селі висівали всі зернові культури: 
жито, пшеницю, ячмінь. Висіювали і молотили. Завжди 
в’язали перший сніп і ставили його у кутку хати. Це і є 
«дідух»89; «Так, в нас висіювали, а потім збирали урожай 
жита, пшениці, ячменю. Збираючи урожай, жали серпа-
ми, жито і пшеницю в’язали перевеслом, а потім складали 
в півкопи. З одного снопа робили «шапку» і накривали 
півкопом. Потім це все молотили ціпом і віяли зерно на 
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віялку. Завжди в’язали перший сніп. На Святвечір його 
ставили у хаті у кутку»90; «Сіяли ячмінь та пшеницю, 
при СРСР серпом вже не жали, приїжджав комбайн, мо-
лотив, збирали у великий кошик на горі зерно, а раніше 
жали серпом, тоді був і перший сніп, а «дідуха» не було»91. 
Або: «Жито, овес, пшеницю сіяли, коли наставала весна. 
Брали кошилі, насипали туди зерно. Заходили на поле, 
хрестилися, говорили молитви. Поле перехрещували три 
рази, щоб краще родилося. Обов’язково потрібно було сі-
яти без шапки, в шапці не можна було, тому що це було 
гріхом. Після того, як воно зійде, жали серпами, в’язали 
в снопи, а потім ті снопи клали в копи. Коли постояло в 
копах, привозили додому і заносили у клуню. Клуня – це 
був такий великий хлів. Там розстеляли снопи  і молоти-
ли ціпом. А коли помолитили, то брали решето і ним про-
віювали. А коли провіяли, підсушили, тоді несли в жорна. 
Це був такий млин, і в цих жорнах перемелювали на муку. 
А ще коли жали жито, то плели «дідуха». Це був такий 
вінок. На Різдво цей «дідух» ставили в кутку хати. І от 
коли закінчували жати, то обов’язково прибігала якась 
маленька дитина і цій дитині давали нести цього віночка 
додому. За це цій дитині платили гроші, за те що приніс 
цього вінка»92.

Як бачимо із народних оповідань, на Волині й Поліс-
сі вшановувалось і засівання, й обжинки, й перший сніп. 
Ось як описують дослідники  такі звичаї на Поліссі: «Зви-
чаї, пов’язані з першою оранкою сівбою, з давніх-давен 
складалися з освячення плуга, першої борозни. Перед 
тим, як виїжджати в поле, родина збиралася в хаті, пе-
ред образами запалювали свічки і молилися Богові. Ран-
ньої весни священик відслужував молебень з освяченням 
хлібних зерен. Збираючись сіяти, надягали сорочки, у 
яких причащалися під час останнього говіння в церкві. 
Перед сівбою, як і перед оранкою, вся сім’я молилася Бо-
гові. Господар брав у руки хрест і клав його в борозну на 
завороті – там, де востаннє повернувся плуг. Потім ста-
вав обличчям до сонця і читав «Отче наш». Тоді починав 
сіяти.

Перший сніп, який обмолочували окремо, ставили в 
хаті на почесному місці під образами – покуті. зерна з 
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нього святили у церкві, а перед сівбою змішували з на-
сінням. 

В останній день жнив збирались гуртом на чиємусь 
лану і, співаючи, в’язали останній сніп. Його прикрашали 
калиною, квітами, перев’язували  стрічками і врочисто 
заносили до хати. На Новий рік його ставили на покуті, 
а виходячи в поле для першого засіву, домішували до на-
сіння вмолочені з нього зерна. 

Важливе значення мав обряд завивання спасової боро-
ди (на Поліссі – перепелиця, на Волині – коза). «Бородою» 
була невелика кількість нескошених колосків, які залиша-
ли в полі, щоб забезпечити родючість на наступний рік. 
«Бороду» перев’язували червоними нитками та стрічка-
ми»93. Ось описи звичаїв, пов’язаних із сіянням та зби-
ранням жита і льону у текстах народних оповідей: «У селі 
Озеро завжди сіяли льон. Намагалися посіяти на початку 
червня. Бабця завжди виходила зранку на город, хрести-
лась, ставала обличчям до сходу і промовляла: “Боже, до-
поможи посіяти рідко, але вродити густо”. Якщо вродить 
льону, то це забезпечувало родину полотном та олією. Так 
сіяли і жито, і пшеницю, і ячмінь. Завжди збирали пер-
ший сніп урочисто, прикрашали. Кілька житніх або пше-
ничних пучечків, обов’язаних кожний кольоровою стріч-
кою, складали докупи. Це був «дідух». Його зберігали аж 
до Різдва у хліві»94. Або: «Я не пам’ятаю, чи святкували в 
нас засівання жита, а обжинки в нас були. Коли дожина-
ли остатню ділянку, оставляли на полі пучок жита, який 
вбирали стрічками і квітами. З колосків теребили зерно і 
висівали кругом обжинків»95. 

А так описано переджив’я у народному оповіданні, із 
села Несвіч Луцького району Волинської області: «Перед 
жнивами люди збираються, відпочивають і чекають жнив.  
Коли уже зерно поспіло, починаються жнива. Люди вихо-
дять на поле, перехрещуються, читають молитву і серпа-
ми починають жати пшеницю. Хто багатший був у селі, 
той наймав людей, а хто бідний – працював сам. 

Жали серпами і складали снопи (пучки з пшениці). 
З окремої пшениці робили перевесло. Брали у дві жме-
ні невеличкі пучечки пшениці і там, де колосок, скру-
чували між собою. Так утворювалось перевесло. Ним 
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перев᾿язували снопи. Щоб сніп не розсовувався, робили 
«Юрка». Це була невеличка кругла паличка, на кінці за-
гострена. Вона запихалася в перевесло і міцно перекручу-
валась, щоб сніп був твердіший і не розвалився дорогою, 
адже їх кидали на віз і перевозили. 

Нажали, пов᾿язали. Тепер беремо ті снопи і складаємо 
в полукіпок ( 30 штук), щоб нижня солома була скраю, а 
колоски – всередину. Беремо два, разом складаємо, потім 
з іншої сторони – і так, ніби по чотирьох кутках. Скла-
даємо доверху і виходить високий полукіпок. Колосся 
обов᾿язково має бути всередині полукіпка. Тоді беремо 
один сніп, здушуємо його, щоб вийшла ніби квітка. На 
кінці солому зв᾿язуємо перевеслом. Потім насаджуємо на 
полукіпок і ту солому розправляли, щоб утворилась, як 
шапка, що накрила весь полукіпок. 

Коли вижали, поскладали в полукіпок, на кутку горо-
ду залишаємо «Бороду» (невеличкий клаптик поля, де ми 
її ще не зжали). Ту «Бороду» розділяємо на дві частини. 
Одну частину зжинаємо, але не до землі і робимо букет 
з колосся і освячуємо його в церкві на Спаса. Другу по-
ловину скручуємо і нагинаємо її до землі. Виходить ніби 
гулька, щоб колосся було донизу. Тоді кругом цієї «гуль-
ки» вириваємо, висікаємо все, щоб була чиста чорна зем-
ля. І тоді з тих колосочків у ту землю висипаємо всі зер-
нинки.  

З першої половини те, що залишилось, скручуємо пше-
ницю навхрест і кладемо на чорну землю, в яку висипали 
зерно. А «гульку», в якій вже немає зерна, прикрашаємо 
квітами, і вона залишається на полі, щоб земля не була 
«гола». Потім снопи повозили (хто чим мав) додому.  

На подвір’ї в людей були клуні (частини заасфальто-
ваного або твердого подвір’я), і в них ціпами молотили 
зерно. Ціп – довго палка, кругла (держак), до нього при-
кріплювалась коротка палка.  Скріплювались «сировцем» 
– пасок, щоб палки між собою могли ворушитись (про-
міжок – 5 см). Брали сніп, розв᾿язували і ціпом били. 
Довгу частину палки тримали в руках, а та, що була ко-
ротка – били по снопі. Били стільки, поки не висипалося 
все зерно. Допоки не залишилась солома і пусте волосся. 
Потім зерно збирали в мішки і перевіювали, щоб зали-
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шилось чисте зерно, без полови. Солому  ж скидали у ко-
пиці»96. У багатьох народних оповіданнях йдеться про те, 
що перший сніп в’язали завжди: «Сіяли і жито, пшеницю 
і овес, а також льон. У липні-серпні починались жнива, 
жито жали серпами, а ячмінь косили косою. Перший сніп 
нажинала господиня. Снопи складали у «копиці», на пер-
ший сніп сідали женці і співали колядки, його зберігали 
до Різдва та ставили його в хаті у куток, це і називався 
«дідух»97; Або: «Коли був колгосп, люди дома не сіяли 
нічого, тільки садили картоплю і овочі. Зараз сіють всі: 
жито, пшеницю, ячмінь, овес, гречку. Збирають комбай-
ном»98; «Да, жито сіяли завжди, пшениці не сіяли, ячмінь 
тоже завжди сіяли. Перший сніп завжди тоже в’язали. Все 
тоді до купи в’язали в снопи повністю»99; Сіяли пшеницю, 
жито, а потім збирали урожай. Чоловіки косили косою, а 
жінки в’язали снопи»100. У місті Ковель обжинки відзна-
чали так: «Дідух» – це символ урожаю,  добробуту сім’ї. 
Його складали з того, що приносив батько на Святвечір 
першим до хати. Це мав бути житній або пшеничний сніп 
і жмут соломи. Сніп господар ставив на покуті, а жмут 
сіна стелили на стіл під скатертину»101; «Сіяли і удобря-
ли жито. В’язали снопи, часмо ставили у хаті в кутку»102; 
«В нашому селі висіювали жито і потім збирали його уро-
жай»103.

Якщо вирощуванням та збиранням жита на Волині й 
Поліссі займалися як чоловіки, так і жінки, то городни-
цтвом займалися переважно жінки. Про це говорять й 
дослідники української етнографії: «Городництвом же, як 
більш копіткою справою, займалися жінки. Вони готува-
ли посівний матеріал, висаджуючи в городі для одержан-
ня насіння висадки, зберігали його взимку у вузликах і 
пророщували навесні, готуючи розсаду. Культивувалися 
капуста, огірки, цибуля, часник, морква, буряк»104.  Про те, 
які городні рослини були найпоширенішими на території 
Західного Полісся та західної частини Волині, дізнаємося 
із великої кількості зразків народної прози: «Огірки, кар-
топлю, щавель, часник, цибулю, фасоля, буряк (кормовий, 
столовий), груші, яблука»105; «Коником зорали грядку, а 
тоді вже  хазяйка йшла і сама робила грядки на цибулю, 
на часник, на помідори, морквочку посіяла, біб посадила, 
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кукурудзу. Подім ходили сапати, поливати»106; «У нас в 
селі вирощували картоплю, червоний буряк, цибулю, час-
ник, яблуні, груші, сливи, абрикоси та інше»107; «Карто-
пля, буряк, морква, цибуля, фасоль, боби, зелень, горох, 
горіх ріс обов’язково, яблука, груша, вишня, черешня, 
слива, малина, полуниця, гарбузи, помідори, огірки, али-
ча, мак висівали, поки наркомани не появилися»108; «Кар-
топлю, буряк, капусту, моркву, помідори, огірки, редьку 
чорну»109. 

Помідори, як стверджують дослідники «У першій по-
ловині 19 ст. на півдні з’явилися помідори, червоні тома-
ти), що поширилися на кінець століття по всій Україні»110. 
Помідори на території Західного Полісся та західної час-
тини Волині з’явилися ще пізніше. Ось як розповідаєть-
ся про це у народних текстах: «В селі вирощували огірки, 
картоплю, буряк, брукву і ріпу. Моя бабуся розповідала, 
що перший помідор вона спробувала, будучи в евакуації 
під час першої світової війни в Ростовській губернії, після 
того їх стали вирощувати у селі. З фруктів в нас вирощу-
вали яблука та груші»111; «В моєму селі Велика Омеляна, 
де я народився, є тепличний комбінат. Він займає вісім 
гектарів, там вирощують огірки та помідори. Овочі про-
дають не тільки по Україні, але і за кордоном. А також там 
вирощують бананові та лимонні дерева»112; «Вирощува-
ли такі овочі, як бульбу, огірок, помідор, гарбузи, буряк, 
цибулю, моркву, а фрукти такі: яблуня, груша, полуниця, 
малина, ожина, порички і вишня з черешнею»113. 

На території Західного Полісся та західної частини Во-
лині було розвинене присадибне садівництво. Етнографи, 
досліджуючи поширення і розвиток садівництва на Укра-
їні, говорять про таке: «Присадибне садівництво – харак-
терна риса господарства. Іноземців, які відвідували Укра-
їну ще в 15-16 ст., вражали вишневі та блуневі садки біля 
кожної хати. При монастирях, у маєтках поміщиків були 
й великі сади. Вирощували, в основному, ті ж, що й тепер. 
плодові: яблука, груші, вишні, сливи, малину, смородину, 
аґрус тощо. Південніше – ще черешню, абрикоси, персики, 
горіх»114. У зразках народної прози Західного Полісся та 
західної частини Волині  інформується про вирощування 
найрізноманітніших видів садових рослин: «…а фрукти 
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такі: яблуня, груша, полуниця, малина, ожина, порички і 
вишня з черешнею»115; «В селі вирощували жито, пшени-
цю, овес, яблука, виноград, груші, вишні, сливи, малину, 
полуниці»116; «Вирощували фасолю, горох, огірки, помі-
дори, моркву, буряк. З фруктів колись вирощували тільки 
яблука, груші, вишні та сливи»117; «В нас вирощували най-
частіше виноград. А біля хати завжди висівали квіти чор-
нобривці. А ще, коли садили капусту, то біля її висівали 
чорнобривці, щоб її не їла гусениця»118; «Була в нас бульба, 
огірок, помідор, гарбузи, буряк, цибуля, морква, а фрукти 
такі, як: яблуня, груша, полуниця, малина. Пам’ятаю хоті-
ла попробувати виростити кавуни, але нічим хорошим це 
не закінчилося, у висновку, все віддали свиням»119; «Ото, 
шо тільки черешні були. І кругом хати були, і на дорозі 
були черешні. І вишні свої були завжди»120.

За садом, як і за городом, доглядали. Садівнича куль-
тура на Україні, як зазначають етнографи «характеризу-
ється високим рівнем розвитку»121. Інформацію про те, як 
доглядали на території Західного Полісся та західної час-
тини Волині знаходимо у зразках народної прози: «Під-
живлювали землю гноєм та розпушували землю лопата-
ми, ну і, звісно, поливали водою сад, який був у дворі»122; 
«Підживлювали землю гноєм та розпушували землю ло-
патами та інструментами, які були у діда, не пам’ятаю, як 
вони називаються, ну і, звісно, поливали водою сад, що 
був у дворі»123; «Навесні сад обрізали, білили дерева і об-
копували. За вуликами був особливий догляд. Бджоли з 
часом ділились на сім’ї, то їх потрібно було поселяти у 
новий вулик»124.

Як бачимо, у текстах народних перекзів та оповідань 
йдеться не лише про те, як доглядали за садом і городом, 
а й про догляд за вуликами.  Бортництво – промисел, що 
існує на Поліссі ще з часів Київської Русі. Це одне з не-
багатьох ремесел, на яких вплив століть прогресу прак-
тично не позначився. Полягає він в утримуванні у ви-
довбаних колодах диких роїв бджіл і отримання від цих 
комах дуже смачного, поживного і корисного меду, який 
називають лісовим. Борті-стояки зараз користуються 
меншою популярністю, ніж раніше. Бортники кажуть, 
що в них часто обривається вощина, і що бджоли краще 
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заселяють борті-лежаки.  Борть в околицях заповідника 
називають «улієм». Бортники піднімаються до вуликів, 
використовуючи замість драбини довгий і сучкуватий 
стовбур сосни, який має назву острога або острог (його 
господар ховає десь неподалік). Для того, щоб утриму-
вати і доглядати кілька десятків бортей (їх може бути до 
півсотні) потрібно мати неабияку фізичну силу. Саме 
тому бортництвом успішно можуть займатися лише 
спритні і сильні чоловіки. Етнографи, описуючи розви-
ток і поширенн бджільництва на Україні, говорять про 
таке: «Бджільництво пройшло декілька стадій розвитку. 
Спочатку це було бортництво: селяни розшукували ди-
ких бджіл у дуплах дерев – борті, на яких робили позна-
чку власності, і восени забирали мед і віск, знищуючи 
здебільшого бджіл. З другої половини14 ст. в Україні по-
чали виготовляти «колоди» або «дуплянки», які підвішу-
вали на деревах, – розпочалося культивоване бджільни-
цтво»125.  Ось як розповідається про догляд за «уліями» у 
тексті народного оповідання, записаного у селі Видричі 
Камінь-Каширського району Волинської області: «Ого-
родину сапали. А за вулими госоподар доглядав дуже до-
бре. Кормив них, пускаючи на них дим. І говорили, якщо 
давати чистий мед бджілкам, то вони будуть міцніші і мед 
буде кращої якості, ніж тоді, коли давали цукор. Також 
говорили, як раненько вони вилетять, до Благовіщення, 
то стільки ще будуть сидіти у вулику після Благовіщен-
ня, не будуть вилітати. Для того, щоб бджоли не куса-
лися, на них пускали дим. Коли бачили, що бджоли вже 
мають вилітати із вуликів, то щоб вони не полетіли, тоді 
їх кропили водою. А якщо вони втечуть,то треба шукати 
матку, тому що де матка, там вони і всі. А  як вони летять, 
можна наставити палець, сяде матка – сядуть всі»126; «За 
вуликами великого догляду не треба було, треба тільки 
слідкувати за роєм і станом самого вулика»127; «Спочатку 
бджіл тримали у дуплянках чи колодках»128.

Картопля для населення Західного Полісся та західної 
частини Волині  завжди була, є і буде найпопулярніший 
продуктом харчування. 

Кожного року на Волині й Поліссі вирощують велику 
кількість  картоплі. Найбільш сприятливі агрокліматичні 
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умови для її вирощування - зона Полісся,  де посіви куль-
тури розміщені на 77% площ.  

Садіння та збирання картоплі на Волині й Поліссі було 
ще однією традицією, якої дотримувалися усі: і дорослі, 
й діти. Ось як розповідається про це у народній прозі: 
«Весна починалася масовим виходом дітей і батьків «на 
степ». Пам’ятаю, що для мене, найменшої в сім’ї, це було 
справжнім святом, адже «на степ» готували тормозок, а 
оскільки працювати мене ще не змушували, я й байдику-
вала, очікуючи, коли ми сядемо обідати на розстелені ще 
порожні мішки. Під вечір, коли біля кожного наділу сто-
яло по кілька десятків повних мішків (обов’язково підпи-
саних) з картоплею нового врожаю, звідкілясь з’являлася 
вантажівка, чоловіки завантажували свої мішки та допо-
магали іншим, а водій розвозив картоплю по домівках. 
Далі картоплю висипали у дворах на купи для просушки 
та сортування, а потім її опускали в погреби. Картопля в 
погребі – ознака стабільності»129. У селі Верхи Камінь-Ка-
ширського району Волинської області «Люди тримали ко-
рову, свиней і був гній, органічне добриво. Його вивози-
ли на поле, розкидали по всьому полю. Тоді брали коника 
і робили першу борозну, на ту борозну іде взаду хазяїн 
і вгребає граблями гній. Оця борозенка вгортається. Ко-
жен на той час мав свою роботу, кликали сусідів на допо-
могу і один одному всі помагали. Оцю борозенку згребли, 
і взаду йдуть люди, кладуть борозенку і картошку. Потім 
це все коником приорюють плугом. Копали вручну. Спо-
чатку, коли картошка виросла, її сапали, потім коником 
вгортали, ралом. Яко зілля підростало, знову сапали. І от 
вже осінню копали вручну копачками. Знаряддя праці: 
граблі, копачки, рало»130.

Про те, як садили картоплю, доглядали і збирали уже 
готовий урожай у народній прозі Західного Полісся та за-
хідної частини Волині збереглося дуже багато інформації: 
«Перед тим, як щось посадити на огороді, землю потрібно 
було удобрити послідом (гноєм), попелом, а потім зорати 
за допомогою коника з плугом. Але перед цим насіневу 
картоплю потрібно було проростити. Тобто винести на 
тепло, аби вона пустила пагони. Після цього, щоб її поса-
дити, робили рядки між якими була відстань близько 50 
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см. Збирали картоплю за допомогою мотики або сапки, а 
якщо поле було велике, то запрягали коня»131.

Для того, щоб посадити, а потім зібрати картоплю, зби-
ралася уся велика родина, на допомогу кликали родичів, 
сусідів, усе село впродовж серпня-вересня брало участь у 
збиранні картоплі: «Збиралася вся родина і навіть деколи 
сусіди, запрягали коня та переорювали поле, після того, 
взявши мішка, ми всі разом збирали бульбу та складали 
мішки на віз»132; «Картоплю садили та вибирали усієї ро-
диною.  Це робили за допомогою коней та плуга, інколи 
– лопатою»133. Або, як розповідається у тексті народного 
оповідання, записаного у селі Нова Руда Маневицького 
району Волинської області, «Для того, щоб посадити кар-
топлю, люди переорювали поля, орали волами. Воли – це 
були бики, на них одягали ярмо і так орали поле. Карто-
плю садили так: брали мотузку, на її вцепляли червонень-
ку тканину і де була прив’язана ця тканина, то туди клали 
картоплю. Картоплю загортали копачкою. Потім, коли 
картопля зійшла, брали плуга і наорювали її. Після того, 
як більше підросте, то ходили огрібали її.  А коли вже до-
стигне, то пололи і тими самими копачками копали»134. 

Такі великі збори для посадки і збирання картоплі у 
селі називалися толоками. Ось як про це розповідається 
в народному оповіданні із села Нова Руда Маневицького 
району Волинської області: «Коли садили картоплю, зби-
ралася толока із сусідів. Спочатку розкидали гній, після 
цього хазяїн викладав перший рядок, який приорювали 
плугом. В цю борозну інша людина граблями вгрібала 
гній, а потім клали картоплю. Збирали картоплю за до-
помогою копанок, тому цей процес розтягувався на міся-
ць»135. Збирання картоплі у селі великою родиною завжди 
символізувало завершення польових робіт. Це було і тра-
дицією, і святом для багатьох волинських та поліських 
родин. Ось як розповідається про цей період у народній 
прозі: «Запрягали коня та переорювали поле, після того 
брали мішка і всі разом збирали бульбу та складали міш-
ки на віз, після цього всі ми йшли за стіл та частувалися 
смачними стравами. Коні орали, а люди з відер садили в 
борозну. Копали лопатою або копанкою»136.

Період зберігання картоплі (від збирання врожаю до 
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садіння в ґрунт) триває майже півроку. Якість зберігання 
залежить від сорту, умов вирощування та збирання вро-
жаю.

Насіннєвий матеріал картоплі у регіоні зберігають у 
типових сховищах, де автоматично регулюються темпе-
ратура та відносна вологість повітря, або у пристосова-
них сховищах і звичайних погребах. 

А про такі способи зберігання та підготовки картоплі 
до садіння знаходимо у зразках народної прози: «Перед 
тим, як садити картоплю, її виносили і перебирали, роз-
різали так, щоб у кожному шматочку було по 2-3 паро-
стки. Садили картоплю під плуг, якого тягли коні. Одну 
скибу садили, другою накривали і так далі. Коли збирали 
картоплю, то її наорювали плугом і ще були такі спеці-
альні граблі, якими розривали скибу і тоді збирали»137; 
«Мій дідусь із села Милушин Луцького району насіннєву 
і дрібну картоплю залишав у корчах, щоб далі росла. Із 
початком холодів накривав перегноєм та соломою. Вес-
ною не садитиме. Півсотки залишав на цей експеримент. 
Каже, родить не гірше, ніж посаджена весною. Стійка до 
хвороб. Має міцне кореневище й більше наростає бульб. 
Каже : «Посаджу зараз – наросте, бо дуже тепло. Якщо на 
початку грудня посадити ранній сорт, то в перших числах 
травня буде молода картопля. У теплих регіонах може й 
на кінець квітня дозріти»138.

Дослідники стверджують, що картоплю та інші овочі 
копали лопатами «...на Волині – ще садоподібними дво-
тризубими «копачками» і засипали в погреби»139.

А такі факти про садіння та збирання картоплі вручну 
знаходимо у зразках народної прози: «У 60-90 роках кар-
топлю садили вручну, під плуг. Коні орали, а люди з відер 
садили в борозну. Копали лопатою або копанкою»140; «У 
давнину орали в ріллю,кидали картоплю та приорювали. 
Осінню виорували та збирали. Використовували ручні 
копачки, плуги, борона»141; «Картоплю садили під коня 
або під лопату. Копали картоплю копанками вручну. Ви-
користовували копанку або лопату»142; «Картоплю садили 
під плуг або лопату. В плуг запрягали коня»143; «Як садили 
картоплю: під коня, під плужок. Гній розкидали, садили 
картоплю, копали вручну всю картоплю, лопатою. В нас 
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не було копанок, тільки лопатою, суто лопатою викопува-
ли всю картоплю. В нас сотих до двацяти п’яти десь було 
городу»144; «Садили картоплю під плуг, копали картоплю 
мотиками»145; «Картоплю збирали завжди вручну, копали 
її тризубою копачкою»146; «Садили картоплю під плуг, ко-
пали картоплю мотиками»147. 

Така робота завжди була тжкою. Про це інформується 
в текстах народних оповідань та переказів:  «Садили за-
вжди після Великодня, садили вручну, викопували яму, 
вкидали картоплю і нагортали копанкою скопці, щоб 
рядки були рівні і потім можна було оборювати конем,-
то садили під шпагат акуратненько. До того, як збирати 
разів два-три, ми ще нагортали скопці, щоб не зароста-
ли. Збирали урожай пізно і довго, вересень місяць, навіть 
жовтень, садили багато, праця була тяжка»148.

Пізніше садіння і викопування картоплі вручну за-
мінили технічними, механізованими засобами. Садін-
ня і збирання картоплі у волинських та поліських селах 
із допомогою коней, картоплекопачок, тракторів, плугів 
значно полегшило трудову діяльність людей у періоди 
висаджування та збирання величезних урожаїв картоплі: 
для себе, на продаж, для рідних і близьких, для кормових 
потреб. Ось як розповідається про це у зразках народної 
прози, зібраних на території Західного Полісся та західної 
частини Волині: «Всю кіньми обробляли, тоді тракторів у 
колгоспі було мало, ото тіко були трактора. За городиною 
доглядали як: ополювали, жуки кропили, даже не кропи-
ли, а посипали дустом корчі»149; «Садили картоплю вруч-
ну і ще запрягали коні в плужок і орали землю, а за плу-
гом люди клали картоплю в рядок. Сіяли пшеницю, жито, 
а потім збирали урожай. Чоловіки косили косою, а жінки 
в’язали снопи»150; «Для того, щоб посадити картоплю, її 
виносили зі сховища і обробляли добривами. Після цьо-
го потрібно скласти саджалку, причепити її до трактора, і 
засипати в саджалку картоплю. Картопля так посаджена. 
Збір урожаю відбувається таким чином: до трактора при-
чіпляється копачка, згодом картопля перебирається на 
поле  і в мішках їде в сховище. Там вона висипається в від-
діл, де зберігається до весни»151; «Перед початком садін-
ня поле обробляли плугом. Потім лопатою робили ямку, 
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клали картоплю і засипали її землею з наступної ямки – і 
так все поле. Коли картопля підростала, то між рядками 
проходили ралом, щоб не росло зілля. Восени картоплю 
вигорювали плугом або копали вручну копанками»152.

Якими ж знаряддями  користувалися на Волині й По-
лісі та у який спосіб обробляли землю селяни? Обробіток 
грунту і посівів здійснювався, як стверджують науковці, 
з допомогою трьох видів знарядь праці: плуг, рало і со-
ха153. Науковці говорять про те, що такі засоби оброблян-
ня землі були особливо поширеними на Поліссі. Ось як 
описано такі знаряддя праці в народних переказах: «Ви-
користовували ручні копачки, плуги, борона»154; «Знаряд-
дя праці: граблі, копачки, рало»155; «Переорювали землю 
плугом, щоб обробити її»156.

Етнографи, досліджуючи давні господарські рала та 
плуги, зазначають, що «…традиційний плуг складається 
з двох частин: робочої – власне плуга і тяглової. Усі деталі 
його були дерев’яними. Рала, якими користувалися укра-
їнці, належать до двох різновидів: однозубі й багатозубі. 
Однозубе рало – просте за конструкцією, легке і дешеве 
знаряддя. Для роботи ним достатньо пари або одного 
вола чи коня»157. А так описано обробіток землі та вико-
ристовувані при цьому знаряддя праці в народній прозі: 
«Садили за допомогою коня, плуга, робили борозди, дід 
брав народу, сусідів, ділили рядки, і всі сусіди допомага-
ли один одному, так само збирали»158. У селі Мирне, хутір 
Десятинне Горохівського району Волнської області «Об-
робляли ралами, плугом, здобрювали навозом, садили 
пшеницю, картоплю, міняли кожен рік місцями, щоб зем-
ля не виснажувалась. Буряк цукровий, буряк кормовий, 
цибуля, морква, помідори, огірки, фасоля, боби, щавель, 
кріп, петрушка, мак – це все вручну сапалось мотиками, з 
весни до осені видирали зілля, збирали та травили жуків з 
картоплі»159. У селі  Довговоля Володимирецького району 
Рівненської області «Землю обробляли конями: борону-
вали, орали, обгортали. В колгоспі –трактором. Знаряддя 
праці: лопата, копанка, сапка, граблі»160; «Весною, тільки 
покажеться сонце, починали обробляти землю, найперше 
закривали вологу: боронами скородили. Для догляду за 
садом осінню фруктові дерева обкопували, на зиму їх об-
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мотували папером»161. У селі Полиці Володимирецького 
району Рівненської області «Переорювали землю плугом, 
щоб обробити її, при потребі пересапували, города по-
трібно було поливати, слідкувати, щоб не заріс зіллям. 
За вуликами великого догляду не треба було, треба тіль-
ки слідкувати за роєм і станом самого вулика»162. У селі 
Мар’янівка Горохівської району Волинської області «Зем-
лю з осені переорювали, вносили органічне добриво. Го-
родину прополювали, рихлили, під час посухи поливали. 
В саду обрізали сухе гілля, косили траву. Рихлили землю 
біля кореня та підживлювали»163. А так обробляли землю 
у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської облас-
ті: «Для обробки землі використовували рало, плуг, боро-
ни та інші. Весною сіяли та садили городину, обробляли 
її за допомогою сапки, пололи зілля. У садку навесні об-
різали сухі гілки, білили дерева. Спочатку бджіл тримали 
у дуплянках чи колодках»164.

Дослідники стверджують, що «на Поліссі з кінця 19 ст. 
соху почав витісняти кустарний легкий «поліський» плуг. 
Однозубі рала перетворилися на обгортачі просапних 
культур, особливо картоплі»165. Ось як розповідається 
про це у зразках народної прози: «Переорювали землю 
плугом, щоб обробити її»166; «На той час уже з`явили-
ся комбайни, та руками люди не жали»167. А ще «Поло-
ли, знешкоджували бур’яни, зернові і, особливо, городні 
культури, останні – сапою168; «Збирали картоплю за до-
помогою мотики або сапки, а якщо поле було велике, то 
запрягали коня»169. 

Дослідники говорять про те, що «традиційна україн-
ська сапа мала найчастіше форму рівнобічного трикутни-
ка, з прямим або дещо овальним лезом. Вона відзначала-
ся «глухою» конструкцією. На початку 20 ст. поширилися 
модифіковані сапи. Такі сапи виготовлені здебільшого у 
формі трапеції, хоча відомі – й багатьох інших форм»170. 
У народних переказах знаходимо інформацію про те, як 
«Обробляли землю лопатами, гноєм та іншими добавка-
ми, на той час хімії не було, то й працювали з тим, що 
мали»171. Чи «Орали, волочили, удобряли перегноєм. По-
лоли городи, садки, коли було сухо, ходили поливати»172. 

Про те, що «…у циклі землеробських робіт значне міс-
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це посідали догляд за рослинами, в разі потреби – їх по-
ливка і прополювання», інформують і наукові джерела173.

Із землеробством у волинян та поліщуків було нероз-
ривно пов’язане скотарство. У кожному дворі у волин-
ських та поліських селах тримали волів, коней, корів, сви-
ней, кіз, різноманітну птицю. Особлива увага на Волині 
й Поліссі приділялася розведенню та випасанню великої 
рогатої худоби. Таку інформацію отримуємо повсякчас із 
фольклорних текстів: «В кожній хаті були корова, теля. 
Випасали за селом по черзі, в табуні могло бути від 10, до 
30 голів. Як виганяли перший день, то брали свячену вер-
бу, щоб корова не боліла»174. Чи така інформація: «Моя 
мама розказувала, що дуже любила пасти корови з діду-
сем. В них було три корови і треба було три дні відпасти. 
Бабуся завжди готувала грінки з часником, варила яйця і 
щось солоденьке ще давала. З дідусем завжди було дуже 
весело пасти, бо він відпочив, а мама тільки дивилася за 
ними, щоб ніде не пішли на людські городи. Хоч було 
дуже важко, але дуже приємно згадує ті моменти свого 
дитячого життя»175. 

Воли, як зазначають дослідники, були «головною тя-
гловою силою. Великого значення надавалося здавна й 
розведенню коней різних порід»176. У текстах народних 
оповідань та переказів про це інформується так: «Волів 
робили робочою силою, запрягали, орали. Корови були 
в кожній хаті, одною коровою не обходились, треба було 
багато молока, сиру, сметани. Пасли корів на пасовищі, 
спочатку кожен своїх корів, потім об’єднувались, вига-
няють і по черзі кожен хазяєн пасе»177. У селі Радомишль 
Луцького району Волинської області «В селі худобу випа-
сали на березі річки. Коней виводили пастися на ніч на 
луги. Був звичай прив’язувати до голови коня червоний 
кутасик, щоб коня не зурочили»178. У селі Журавичі Кі-
верцівського району Волинської області «До домашньої 
худоби завжди ставилися з пошаною. Корів виганяли на 
пасовище, коли вже з’являлася перша зелена трава, пасли 
чередою по черзі, пастухами були здебільшого діти, так 
як дорослі ішли в колгосп на роботу»179.

Як бачимо, на Волині й Поліссі дуже поширеною була 
традиція колективного випасання худоби. Дослідники 
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про це говорять так: «У зоні Полісся віддавали перевагу 
вигонній формі випасу, влітку зранку тварин випускали 
на пасовисько, а на ніч заганяли у приміщення. Для ви-
пасу череди великої рогатої худоби, інколи й отар овець, 
громада наймала пастуха, домовляючись про платню, по-
рядок харчування, режим і строки роботи тощо. Виганяли 
худобу на Благовіщення, Юріїв та Миколин дні і випасали 
там приблизно до Михайла. Взимку худобу утримували 
у хлівах і стайнях»180. Підтвердженням такої наукової ін-
формації є зразки народної прози: «Корів пасли в череді. 
Збиралися декілька господарів, які по черзі випасали ху-
добу. Перший випас робили на Юрія. Я пам’ятаю тільки 
один звичай, коли в Святий Вечір, перед Водохрещем, ха-
зяїн виходив на вулицю та оводив лінією хлів та малював 
хрести на дверях. Вважалось, що цей обряд захищав від 
відьом. Старі люди говорили: “Обвожу лінію, щоб від-
ьма молока не крала»181; «Пас кожен свою худобу на паші. 
Коли приходили з церкви на Пасху, то давали худобі щось 
свячене»182; «Худобу гонили на пасовище. Була встанов-
лена черга»183; «Заготовляли сіно і вирощували соковиті 
корма на зиму, а влітку худоба випасалась на пасовищі»184; 
«Худобу кормили, корову доїли. Як весна прийшла, то на 
шнурочок – і повели пасти до годин десяти, до одінацити-
»185. У селі Полиці Володимирецького району Рівненської 
області «Худобу гонили на пасовище. Була встановлена 
черга по вулиці. Часто худобу гонили діти»186. У місті Дуб-
но Рівненської області Рівненського району за худобою 
доглядали так: «Ой, це було ще та заморока, в нашому 
дворі вся худоба була, наче скажена і було досить важ-
ко за нею доглядати, а так, як і всі, випасали і доглядали 
за своєю худобою»187. У багатьох зразках народної прози 
йдеться й про те, як доглядали худобу: «На світанку вига-
няли пасти худобу: корів, овець, кіз, конів. Перед тим, як 
доїти корову, завжди мили її, годували сіном та поїли во-
дою або навіть тим самим молоком. Підстригали овець та 
доглядали за гривою коней»188. У селі Мар’янівка Горохів-
ської району Волинської області «Перед тим, як вигнати 
худобу на пасовисько, її чистили, мили та окроплювали 
освяченою водою. В обід худобу забирали в хлів і видо-
ювали, через деякий час виводили назад»189. В оповіданні, 
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записаному в селі Велика Омеляна Рівненськогой району 
Рівненської області, говориться: «Моя мама розповідала, 
що дуже любила пасти корови з дідусем. В них було три 
корови і треба було три дні відпасти. Бабуся завжди го-
тувала грінки з часником, варила яйця і щось солоденьке 
ще давала. З дідусем завжди було дуже весело пасти, бо 
він відпочив, а мама тільки дивилася за ними, щоб ніде не 
пішли на людські городи. «Хоч було дуже важко, але дуже 
приємно», – згадує ті моменти свого дитячого життя»190.

Домашніх тварин на території Західного Полісся та за-
хідної частини Волині не лише випасали, доглядали, а й 
оберігали від злого ока та нечистої сили. На Волині й По-
ліссі існував ряд традицій, пов’язаних із шануванням тва-
рин. Так, етнографи стверджують, що Страсну свічку «за-
палювали і при тяжкій хворобі людей або худоби. У кого 
є така свічка, той собі хату де схоче поставить, і всяке гос-
подарство буде йти йому добре. Тільки треба ту страсну 
свічку розтоплювати в каганці і обкурювати нею всі стат-
ки»191. Про те, як шанували худобу і випалювали хрести 
на дверях, що ведуть в обійстя, де стояла худоба, йдеться 
й у народному оповіданні, записаному у селі Володими-
рець Володимирецького району Рівненської області: «У 
кожному господарстві тримали корову, коней, свиней. У 
Чистий четвер, перед Великоднем, йшли до церкви і по-
тім додому і несли запалену страсну свічку. Спочатку ви-
палювали хрести над дверима, що ведуть до худоби, по-
тім – над дверима, що до хати. Це був своєрідний оберег 
від нечистої сили, щоб лиха нечисть хату минала. Це була 
страсна свічка. Худобу не можна було ображати, треба з 
нею розмовляти, то вона буде щедрою до людини. У свят-
вечір теж худобі спочатку давали вечерю, а потім госпо-
дарі сідали до столу»192. 

Дослідники часто згадують і про той факт, що, «Вига-
няючи вперше корів на пасовисько, їх обов’язково благо-
словляли свяченою водою, «щоб нечисть не чіплялас до 
тварин і не губила череди»193. А так трактується цей зви-
чай у народних переказах: «Весною, коли виганяли худо-
бу на пасовище, то обов’язково треба було, а саме, коли 
корову виганяли, то треба було корову стукнути три рази 
свяченою вербою, яку святили на Вербницю. І ту вербу, 
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коли гнали корову в перший день, припасуватися, цілий 
день треба було носити з собою і не загубити, тому що, 
коли не згубиш вербу, то не буде в череді корова губити-
ся»194. Або: «В кожній хаті були корова, теля. Випасали за 
селом по черзі, в табуні могло бути від десяти до тридця-
ти голів. Як виганяли перший день, то брали свячену вер-
бу, щоб корова не боліла. Ввечері заганяли назад, бувало 
таке, що худоба тікала – і це було ще тою морокою»195.

Дуже часто у селах Західного Полісся та західної час-
тини Волині худобу розводили не лише для господар-
ських цілей, а й на продаж. Ось як розповідається про це 
у переказі,  записанному у селі: «Дід вирощував биків на 
продаж, бугаї під три центнера водив на шнурочку або 
збирали всіх корів і по черзі пасли. Кіз в нас не було, коні 
були в колгоспі. Корова здихала – це хтось прокляв»196.

Отже, дослідження генези поліських та волинських 
жител, інтер’єрів, походження та розвиток найдавніших 
видів народного рукоділля, способів та методів ведення 
сільського господарства та догляду за худобою дає мож-
ливість відстежувати найдавніші традиції, розкриває іс-
торичне підґрунтя, основу матеріальної культури та тру-
дової діяльності населення Західного Полісся та західної 
частини Волині.
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району Волинської області.

44 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича,1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

45  Записала Новосад  Анна від Бондарук Марії, 1950 р.н. у 
селі Заріччя Маневицький району Волинської області.

46 Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: 
Курс лекцій. – К.: Либідь, 1996. – С.254.

47 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

48 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

49 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

50 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького районуВолинськорї області.

51 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлівни, 
1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.

52 Записала Дихавка О.О.  від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від  Акулини 



622

Герасимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

53 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 року 
народження у селі Поліське Старовижівського району Волин-
ської області.

54 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

55 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

56 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р.н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

57 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р. н. у селі  Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

58 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

59 Записав Сич Олексій від Сич Тетяни, 1980 р. н. у селі Зоря 
Рівненського району Рівненької області.

60 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.
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62 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

63 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі  Дольск Любешівського району Волинської 
області.

64 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у с Дольск Любешівського р-ну Волинської обл.

65 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни,  
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

66 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.
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67 Записав М. О. Шадюк від Свисталюк Людмили Петрівни, 
1934 р.н. у селі Велика Омеляна Рівненськогой району  Рів-
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69 Записала Малюк Вікторія від Логацької Галини Кузьмів-
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ського району Рівненської області.
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74 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волинської області.
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вчителя / О.В. Ковальчук . – К.: Освіта, 1994. – С.158.

76 Записав Кожан Богдан від Кожана Миколи, 1942 р.н. у 
селі Нагоряни Дубенського району Рівненської області.
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вчителя / О.В. Ковальчук . – К.: Освіта, 1994. – С.159.
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вчителя  / О.В. Ковальчук . – К.: Освіта, 1994. – С.159.

79  Записала Новосад Анна від  Бондарук Марії, 1950 р.н. у 
селі Заріччя Маневицький району Волинської області.

80 Українознавство: Посібник  / Уклад. В.Я. Мацюк, В.Г. Пу-
гач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – С.97.

81 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від Акулини Ге-
расимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

82 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

83 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
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1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича,1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

84 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлівни, 
1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.

85 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

86 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р. н. у селі  Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області. 

87 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

88 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

89 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

90 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

91 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волнської області.

92 Записала А.П. Мартинюк  від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.
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ського району Рівненської області.

95 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни,  
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

96 Записала Бродович Наталія від Шемшей Ганни, 1947 р.н. 
у селі  Несвіч Луцького району Волинської області.

97 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
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1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

98 Записала Малюк Вікторія від Малюк Людмили Олексіїв-
ни, 1956 р.н. у селі Чудля Володимирецького району Рівнен-
ської області.

99 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького районуВолинськорї області.

100 Записала Яковлева Діана від Жогової Анни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

101 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни,1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

102 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р. н. у с. Дольск Любешівського р-ну Волинської обл.

103 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 р.н. у 
селі Поліське Старовижівського району Волинської області.
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105 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

106 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

107 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

108 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волнської області.

109 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р. н. у селі  Дольск Любешівського району Волинської 
області.
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111 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни,  
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

112 Записав М. О. Шадюк від Свисталюк Людмили Петрів-
ни, 1934 р.н. у селі Велика Омеляна  Рівненського району  Рів-
ненської області.
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113 Записав Кожан Богдан від Кожана Миколи, 1942 р.н. у 
селі Нагоряни Дубенського району Рівненської обл.
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115 Записав Кожан Богдан від Кожана Миколи, 1942 р.н. у 
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116 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
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117 Записала Дихавка О.О.  від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від Акулини Ге-
расимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
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області.

134 Записала А.П. Мартинюк від Сороки Катерини Іванів-
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140 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузь-
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ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ

Ведення господарства, народні промисли та ремесла, 
інтер’єр житла, землеробство та скотарство населення 

Західного Полісся та західної чатини Волині 
в народній прозі 

Обробіток землі, знаряддя праці, садівництво, горо-
дництво та скотарство в народній прозі

Садіння та збирання картоплі
«У 60-90 роках картоплю садили вручну, під плуг. Коні 

орали, а люди з відер садили в борозну. Копали лопатою 
або копанкою»1.

У селі садять картоплю
«Весна починалася масовим виходом дітей і батьків «на 

степ». Пам’ятаю, що для мене, найменшої в сім’ї, це було 
справжнім святом, адже «на степ» готували тормозок, а 
оскільки працювати мене ще не змушували, я й байдику-
вала, очікуючи, коли ми сядемо обідати на розстелені ще 
порожні мішки. Під вечір, коли біля кожного наділу сто-
яло по кілька десятків повних мішків (обов’язково підпи-
саних) з картоплею нового врожаю, звідкілясь з’являлася 
вантажівка, чоловіки завантажували свої мішки та допо-
магали іншим, а водій розвозив картоплю по домівках. 
Далі картоплю висипали у дворах на купи для просушки 
та сортування, а потім її опускали в погреби. Картопля в 
погребі – ознака стабільності»2.

«У давнину орали в ріллю,кидали картоплю та прио-
рювали. Осінню виорували та збирали. Використовували 
ручні копачки, плуги, борона»3.

«Люди тримали корову, свиней і був гній, органічне 
добриво. Його вивозили на поле, розкидали по всьому 
полю. Тоді брали коника і робили першу борозну, на ту 
борозну іде взаду хазяїн і вгребає граблями гній. Оця бо-
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розенка вгортається. Кожен на той час мав свою роботу, 
кликали сусідів на допомогу і один одному всі помагали. 
Оцю борозенку згребли, і взаду йдуть люди, кладуть бо-
розенку і картошку. Потім це все коником приорюють 
плугом. Копали вручну. Спочатку, коли картошка вирос-
ла, її сапали, потім коником вгортали, ралом. Яко зілля 
підростало, знову сапали. І от вже осінню копали вручну 
копачками.  Знаряддя праці: граблі, копачки, рало»4.

«Перед тим, як щось посадити на огороді, землю по-
трібно було удобрити послідом (гноєм), попелом, а потім 
зорати за допомогою коника з плугом. Але перед цим на-
сіневу картоплю потрібно було проростити. Тобто вине-
сти на тепло, аби вона пустила пагони. Після цього, щоб її 
посадити, робили рядки між якими була відстань близько 
50 см. Збирали картоплю за допомогою мотики або сапки, 
а якщо поле було велике, то запрягали коня»5.

«Перед тим, як садити картоплю, її виносили і переби-
рали, розрізали так, щоб у кожному шматочку було по 2-
3 паростки. Садили картоплю під плуг, якого тягли коні. 
Одну скибу садили, другою накривали і так далі.

Коли збирали картоплю, то її наорювали плугом і ще 
були такі спеціальні граблі, якими розривали скибу і тоді 
збирали»6.

«Мій дідусь із села Милушин Луцького району насін-
нєву і дрібну картоплю залишав у корчах, щоб далі росла. 
Із початком холодів накривав перегноєм та соломою. Вес-
ною не садитиме. Півсотки залишав на цей експеримент. 
Каже, родить не гірше, ніж посаджена весною. Стійка до 
хвороб. Має міцне кореневище й більше наростає бульб. 
Каже : «Посаджу зараз – наросте, бо дуже тепло. Якщо на 
початку грудня посадити ранній сорт, то в перших числах 
травня буде молода картопля. У теплих регіонах може й 
на кінець квітня дозріти»7.

«Картоплю садили під коня або під лопату. Копали 
картоплю копанками вручну. Використовували копанку 
або лопату»8.
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«Для того, щоб посадити картоплю, люди переорюва-
ли поля, орали волами. Воли – це були бики, на них одя-
гали ярмо і так орали поле. Картоплю садили так: брали 
мотузку, на її вцепляли червоненьку тканину і де була 
прив’язана ця тканина, то туди клали картоплю. Карто-
плю загортали копачкою. Потім, коли картопля зійшла, 
брали плуга і наорювали її. Після того, як більше підрос-
те, то ходили огрібали її. А коли вже достигне, то пололи і 
тими самими копачками копали»9.

«Коли садили картоплю, збиралася толока із сусідів. 
Спочатку розкидали гній, після цього хазяїн викладав 
перший рядок, який приорювали плугом. В цю борозну 
інша людина граблями вгрібала гній, а потім клали карто-
плю. Збирали картоплю за допомогою копанок, тому цей 
процес розтягувався на місяць»10.

«Картоплю садили під плуг або лопату. В плуг запря-
гали коня»11. 

«Як садили картоплю: під коня, під плужок. Гній роз-
кидали, садили картоплю, копали вручну всю картоплю, 
лопатою. В нас не було копанок, тільки лопатою, суто ло-
патою викопували всю картоплю. В нас сотих до двацяти 
п’яти десь було городу»12.

«Всю кіньми обробляли, тоді тракторів в колгоспі, ото 
тіко були трактора. За городиною доглядали як: ополюва-
ли, жуки кропили, даже не кропили, а посипали дустом 
корчі»13.

«Збиралася вся родина і навіть деколи сусіди, запряга-
ли коня та переорювали поле, після того, взявши мішка, 
ми всі разом збирали бульбу та складали мішки на віз»14.

«Садили картоплю під плуг, копали картоплю мотика-
ми»15.

«Картоплю садили та вибирали усієї родиною.  Це ро-
били за допомогою коней та плуга, інколи – лопатою»16.
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«Садили картоплю вручну і ще запрягали коні в плу-
жок і орали землю, а за плугом люди клали картоплю в 
рядок. Сіяли пшеницю, жито, а потім збирали урожай. 
Чоловіки косили косою, а жінки в’язали снопи»17.

«Садили завжди після Великодня, садили вручну, ви-
копували яму, вкидали картоплю і нагортали копанкою 
скопці, щоб рядки були рівні і потім можна було оборю-
вати конем,то садили під шпагат акуратненько. До того, 
як збирати разів два-три, ми ще нагортали скопці, щоб 
не заростали. Збирали урожай пізно і довго, вересень мі-
сяць, навіть жовтень, садили багато, праця була тяжка»18.

«Картоплю збирали завжди вручну, копали її тризу-
бою копачкою»19.

«Для того, щоб посадити картоплю, її виносили зі 
сховища і обробляли добривами. Після цього потрібно 
скласти саджалку і причепити її до трактора, і засипати 
в саджалку картоплю. Картопля так посаджена. Збір уро-
жаю відбувається таким чином: до трактора причіпля-
ється копачка, згодом картопля перебирається на поле  і 
в мішках їде в сховище. Там вона висипається в відділ, де 
зберігається до весни»20.

«Перед початком садіння поле обробляли плугом. По-
тім лопатою робили ямку, клали картоплю і засипали її 
землею з наступної ямки – і так все поле. Коли картопля 
підростала, то між рядками проходили ралом, щоб не 
росло зілля. Восени картоплю вигорювали плугом або 
копали вручну копанками»21.

«Запрягали коня та переорювали поле, після того бра-
ли мішка і всі разом збирали бульбу та складали мішки на 
віз, після цього всі ми йшли за стіл та частувалися смач-
ними стравами. Коні орали, а люди з відер садили в бо-
розну. Копали лопатою або копанкою»22.

«Збиралася вся родина, запрягали коня та переорюва-
ли поле, після того брали мішка і всі разом збирали буль-



636

бу та складали мішки на віз, після цього всі ми йшли за 
стіл та частувалися смачними стравами»23.

«Садили картоплю під плуг, копали картоплю мотика-
ми»24.

Обробіток землі, знаряддя праці

«Землю обробляли конями: боронували, орали, обгор-
тали. В колгоспі –трактором. Знаряддя праці: лопата, ко-
панка, сапка, граблі»25.

«Використовували ручні копачки, плуги, борона»26.

«Знаряддя праці: граблі, копачки, рало»27.

«Збирали картоплю за допомогою мотики або сапки, а 
якщо поле було велике, то запрягали коня»28.

«Весною, тільки покажеться сонце, починали обробля-
ти землю, найперше закривали вологу: боронами скоро-
дили. Для догляду за садом осінню фруктові дерева об-
копували, на зиму їх обмотували папером»29.

«Є таке зерно, озимина, жито, пшениця. Все сіється на 
зиму, осінню. Ореться коником, бороною поборонили, 
щоб рівненьке було поле і сіється вручну. Йде господар, 
знімає шапку з голови, хреститься і йде сіє. Потім знов 
коником пройти прогорати. 

Колись жали вручну. Йшли жінки в поле і серпом 
жали жито, пшеницю. І складали в кучки, потім з тої куч-
ки береться солома, і зверхушки, де колоски складалися 
і зав’язувалися, робилося перевесло. Тоді перевесло ло-
житься на землю, береться два кінці, скручується і затя-
гується під низ. Отак в’язали снопи, потім їх ставили до 
купи, колосками верх. Потім біля хати молотили. В хату 
не ставили, були хліви, в які ложили ті снопи і били чі-
пом. Потім снопа перевертають і другу сторону б’ють. І 
так вибивали зерно»30. 
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«Садили за допомогою коня, плуга, робили борозди, 
дід брав народу, сусідів, ділили рядки, і всі сусіди допо-
магали один одному, так само збирали»31.

«Обробляли ралами, плугом, здобрювали навозом, 
садили пшеницю, картоплю, міняли кожен рік місцями, 
щоб земля не виснажувалась. Буряк цукровий, буряк 
кормовий, цибуля, морква, помідори, огірки, фасоля, 
боби, щавель, кріп, петрушка, мак – це все вручну сапа-
лось мотиками, з весни до осені видирали зілля, збирали 
та травили жуків з картоплі»32.

«Переорювали землю плугом, щоб обробити її»33.

«На той час уже з’явилися комбайни, та руками люди 
не жали»34.

«Землю з осені переорювали, вносили органічне до-
бриво. Городину прополювали, рихлили, під час посухи 
поливали. В саду обрізали сухе гілля, косили траву. Рих-
лили землю біля кореня та підживлювали»35.

«Переорювали землю плугом, щоб обробити її, при по-
требі пересапували, города потрібно було поливати, слід-
кувати, щоб не заріс зіллям. За вуликами великого догля-
ду не треба було, треба тільки слідкувати за роєм і станом 
самого вулика»36.

«Для обробки землі використовували рало, плуг, боро-
ни та інші. Весною сіяли та садили городину, обробляли 
її за допомогою сапки, пололи зілля. У садку навесні об-
різали сухі гілки, білили дерева. Спочатку бджіл тримали 
у дуплянках чи колодках»37.

Садівництво та городництво

«Як був колгосп, люди дома не сіяли зерна ніякого, 
тільки садили картоплю і овочі. Зараз сіють всі жито, 
пшеницю, ячмінь, овес, гречку. Збирають комбайном»38.
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«У селі висівали всі зернові культури: жито, пшеницю, 
ячмінь. Висіювали і молотили. Завжди в’язали перший 
сніп і ставили його у кутку хати. Це і є «дідух»39.

«Вирощували картоплю, буряки, моркву, помідори, 
огірки, квасолю, гарбузи, соняшник, кукурудзу і т.д. Са-
дили яблуні, груші, вишні, черешні, абрикоси, виноград, 
чорну горобину, лавровишню, шовковицю»40.

«На городині постійно просапували зілля, яке б зава-
жало рости овочам, боролися з колорадськими жуками 
на картоплі, підв’язували помідори, горох, боби, на со-
няшники чіпляли тканину аби насіння не з’їли птахи.

У саду після зими прибирали листя, залишене з осені, 
білили вапном стовбури дерев, аби на дерево не лізли різ-
ні комахи-шкідники, на деревах підрізали засохлі гілки, 
з необхідності пересаджували малину, аби вона краще 
вродила»41.

«У нашому місті найчастіше садили різні овочі: карто-
плю, моркву, буряк, цибулю, часник, огірки, помідори, 
редис, капусту, гарбузи, кабачки. Серед фруктів це були: 
яблука, абрикоси, груші. Також у подвір’ї часто можна 
було побачити кущі чорної та червоної смородини, аґрусу 
і малини. Виділяли місце для полуниці, яку дуже любили 
збирати діти.

Серед зелені на городі завжди росли: щавель, кріп та 
петрушка. Також не обходилося без кукурудзи і соняш-
ників»42.

«Сіяли ячмінь та пшеницю, при СРСР серпом вже не 
жали, приїжджав комбайн, молотив, збирали у великий 
кошик на горі зерно, а раніше жали серпом, тоді був і пер-
ший сніп, а «дідуха» не було»43.

«Обробляли землю лопатами, гноєм та іншими добав-
ками, на той час хімії не було, то й працювали з тим, що 
мали»44.

«Переорювали землю плугом, щоб обробити її»45.
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«На той час уже з’явилися комбайни, та руками люди 
не жали»46.

«Орали, волочили, удобряли перегноєм. Пололи горо-
ди, садки, коли було сухо, ходили поливати»47.

Вирощування овочів та фруктів
«В моєму селі Зоря, де я народився, є тепличний ком-

бінат. Він займає вісім гектарів, там вирощують огірки та 
помідори. Овочі продають не тільки по Україні, але і за 
кордоном. А також там вирощують бананові та лимонні 
дерева»48.

«Навесні сад обрізали,білили дерева і обкопували. За 
вуликами був особливий догляд. Бджоли з часом ділились 
на сім’ї, то їх потрібно було поселяти у новий вулик»49.

«Коником зорали грядку, а тоді вже  хазяйка йшла і 
сама робила грядки на цибулю, на часник, на помідори, 
морквочку посіяла, біб посадила, кукурудзу. Подім ходи-
ли сапати, поливати»50.

«Огірки, картоплю, щавель, часник, цибулю, фасоля, 
буряк (кормовий, столовий), груші, яблука»51. 

«У місті не було стільки місця для полів, де б можна 
було висіяти зернові культури. Ми надавали перевагу са-
дити різні овочі та зелень. Тому й перший сніп у нашій 
сім’ї не в’язали. «Дідух» – це символ урожаю,  добробуту 
сім’ї. Його складали з того, що приносив батько на Свят-
вечір першим до хати. Це мав бути житній або пшенич-
ний сніп і жмут соломи. Сніп господар ставив на покуті, а 
жмут сіна стелили на стіл під скатертину»52.

«Так, в нас висіювали, а потім збирали урожай жита, 
пшениці, ячменю. Збираючи урожай, жали серпами, 
жито і пшеницю в’язали перевеслом, а потім складали 
в півкопи. З одного снопа робили «шапку» і накривали 
півкопом. Потім це все молотили ціпом і віяли зерно на 
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віялку. Завжди в’язали перший сніп. На Святвечір його 
ставили у хаті у кутку»53.

«У нас в селі вирощували картоплю, червоний буряк, 
цибулю, часник, яблуні, груші, сливи, абрикоси та ін-
ше»54.

«Картопля, буряк, морква, цибуля, фасоль, боби, зе-
лень, горох, горіх ріс обов’язково, яблука, груша, вишня, 
черешня, слива, малина, полуниця, гарбузи, помідори, 
огірки, алича, мак висівали, поки наркомани не появили-
ся»55. 

«Картоплю, буряк, капусту, моркву, помідори, огірки, 
редьку чорну»56.

«Сіяли і удобряли жито. В’язали снопи, часом ставили 
у хаті у кутку»57.

«Огородину сапали. А за вуликами господар доглядав 
дуже добре. Кормив них, пускаючи на них дим. І гово-
рили, якщо давати чистий мед бджілкам, то вони будуть 
міцніші і мед буде кращої якості, ніж тоді, коли дава-
ли цукор. Також говорили, як раненько вони вилетять, 
до Благовіщення, то стільки ще будуть сидіти у вулику 
після Благовіщення, не будуть вилітати. Для того, щоб 
бджоли не кусалися, на них пускали дим. Коли бачили, 
що бджоли вже мають вилітати із вуликів, то щоб вони 
не полетіли, тоді їх кропили водою. А якщо вони втечу-
ть,то треба шукати матку, тому що де матка, там вони і 
всі. А  як вони летять, можна наставити палець, сяде мат-
ка – сядуть всі»58.

«Жито, овес, пшеницю сіяли, коли наставала весна. 
Брали кошилі, насипали туди зерно. Заходили на поле, 
хрестилися, говорили молитви.  Поле перехрещували три 
рази, щоб краще родилося. Обов’язково потрібно було сі-
яти без шапки, в шапці не можна було, тому що це було 
гріхом. Після того, як воно зійде, жали серпами, в’язали 
в снопи, а потім ті снопи клали в копи. Коли постояло в 
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копах, привозили додому і заносили у клуню. Клуня – це 
був такий великий хлів. Там розстеляли снопи  і молоти-
ли ціпом. А коли помолитили, то брали решето і ним про-
віювали. А коли провіяли, підсушили, тоді несли в жорна. 
Це був такий млин, і в цих жорнах перемелювали на муку. 
А ще коли жали жито, то плели «дідуха». Це був такий 
вінок.  На Різдво цей «дідух» ставили у кутку хати. І от 
коли закінчували жати, то обов’язково прибігала якась 
маленька дитина і цій дитині давали нести цього віночка 
додому. За це цій дитині платили гроші, за те що приніс 
цього вінка»59.

«В селі вирощували жито, пшеницю, овес, яблука, ви-
ноград, груші, вишні, сливи, малину, полуниці»60.

«В нас вирощували найчастіше виноград.  А біля хати 
завжди висівали квіти чорнобривці. А ще, коли садили 
капусту, то біля її висівали чорнобривці, щоб її не їла гу-
сениця»61. 

«Я не пам’ятаю, чи святкували в нас засівання жита, 
а обжинки в нас були. Коли дожинали остатню ділянку, 
оставляли на полі пучок жита, який вбирали стрічками і 
квітами. З колосків теребили зерно і висівали кругом об-
жинків»62. 

«В селі вирощували огірки, картоплю, буряк, брукву і 
ріпу. Моя бабуся розповідала, що перший помідор вона 
спробувала, будучи в евакуації під час першої світової ві-
йни в Ростовській губернії, після того їх стали вирощува-
ти у селі. З фруктів в нас вирощували яблука та груші»63. 

«Коли був колгосп, люди дома не сіяли нічого, тільки 
садили картоплю і овочі. Зараз сіють всі жито, пшеницю, 
ячмінь, овес, гречку. Збирають комбайном»64. 

«Да, жито сіяли завжди, пшениці не сіяли, ячмінь тоже 
завжди сіяли. Перший сніп завжди тоже в’язали. Все тоді 
до купи в’язали в снопи повністю»65. 
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«Огірки, картопля, помідори, морква – отакі ми овочі 
вирощували. Фруктів у нас ніяких не було. Ото, шо тіль-
ки черешні були. І кругом хати були, і на дорозі були че-
решні. І вишні свої були завжди»66. 

«Підживлювали землю гноєм та розпушували землю 
лопатами»67.

«Вирощували такі овочі, як бульбу, огірок, помідор, 
гарбузи, буряк, цибулю, моркву, а фрукти такі: яблуня, 
груша, полуниця, малина, ожина, порички і вишня з че-
решнею»68.

«Вирощували картоплю, помідори, огірки, кукурудзу, 
моркву, буряки, цибулю, яблука, груші та сливи. До Бла-
говіщення не можна було садити картоплю»69 . 

«В моєму селі Велика Омеляна, де я народився, є те-
пличний комбінат. Він займає вісім гектарів, там виро-
щують огірки та помідори. Овочі продають не тільки по 
Україні, але і за кордоном. А також там вирощують бана-
нові та лимонні дерева»70.

«У селі Озеро завжди сіяли льон. Намагалися посіяти 
на початку червня. Бабця завжди виходила зранку на го-
род, хрестилась, ставала обличчям до сходу і промовляла. 
“Боже, допоможи посіяти рідко, але вродити густо”. Якщо 
вродить льону, то це забезпечувало родину полотном та 
олією. Так, сіяли і жито, і пшеницю, і ячмінь. Завжди зби-
рали перший сніп урочисто, прикрашали. Кілька житніх 
або пшеничних пучечків, обов’язаних кожний кольоро-
вою стрічкою, складали докупи. Це був «дідух». Його збе-
рігали аж до Різдва у хліві»71.

«Вирощували фасолю, горох, огірки, помідори, морк-
ву, буряк. З фруктів колись вирощували тільки яблука, 
груші, вишні та сливи»72.

«Землю здавна обробляли вручну. Насіння збирали 
господині зі своєї городини. Перед посівом вигрівали 
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його добре, пророщували і тільки тоді висаджували у під-
готовлену землю. Майже кожна родина сіяла пшеницю, 
ячмінь, жито, гречку. З городини обов’язково саджали 
огірки, цибулю, часник, моркву, буряк. Біля кожної оселі 
саджали сад, в основному фруктовий: яблуні, груші, сли-
ви»73.

«Сіяли і жито, пшеницю і овес, а також льон. У липні-
серпні починались жнива, жито жали серпами, а ячмінь 
косили косою. Перший сніп нажинала господиня. Снопи 
складали у «копиці», на перший сніп сідали женці і спі-
вали колядки, його зберігали до Різдва та ставили його в 
хаті у куток, це і називався «дідух»74.

«Вирощували такі овочі: картоплю, буряк, моркву, ци-
булю, капусту, часник. Якщо був великий урожай карто-
плі, то її закопували у земляну яму, зверху клали багато 
соломи та засипали землею. Вирощували такі фрукти: 
яблука, груші, сливи, вишні, горіхи. Садили кущі малини, 
калини, смородини»75.

«В нашому селі висіювали жито і потім збирали його 
урожай»76.

«В селі вирощували жито, пшеницю, овес, яблука, ви-
ноград, груші, вишні, сливи, малину, полуниці»77.

«Підживлювали землю гноєм та розпушували землю 
лопатами та інструментами, які були у діда, не пам’ятаю 
як вони називаються, ну і, звісно, поливали водою сад, що 
був у дворі»78.

«Була в нас бульба, огірок, помідор, гарбузи, буряк, ци-
буля, морква, а фрукти такі, як: яблуня, груша, полуниця, 
малина. Пам’ятаю хотіла попробувати виростити кавуни, 
але нічим хорошим це не закінчилося, у висновку, все від-
дали свиням»79.
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Інтер’єр хати, будинка

«У хаті стояли скриня, стіл, лавки, піл, на якому спа-
ли, шкафчик для посуду. На покуті вішали образи, вбрані 
рушниками, вишиті картини на сінах»80.

«В кожній хаті були такі ікони: Ісуса Христа, Богороди-
ці Діви Марії, Чудотворця Миколи, Тайна вечеря. Рушни-
ки були переважно чорного та червоного кольорів. Хата 
була дерев’яна, і в ній також було все з дерева. Була піч, 
на якій спали. В ній готували їсти. Підлога була застелена 
тканими дорожками»81. 

«Хати були маленькі: на дві кімнати і сіни, та була ко-
мора. Красилися тільки вікна, підлоги не красились, бо їх 
кожного дня мили. Хати були дерев’яні. Деякі хати були 
соломою накриті, а деякі накривалися черепицею. Була 
ікона Божої Матері і Ісус Христос. В декого був Святий 
Миколай. На іконах вішався рушник, вишитим зверху 
рушником, якого вишивали гладдю»82.

«При вході у будинок над дверима вішали маленький 
віник з соломи, як оберіг. Інколи до нього ми прикріплю-
вали зернятка пшениці, ячменю, насіння соняшника. Ві-
тальня була місцем, де уся наша сім’я збиралася щовечо-
ра. Головним у будинку був кут з образами. Тут завжди 
висіли ікони Діви Марії та Христа Спасителя, прикрашені 
власноруч вишитим рушником. У вітальні висіли виши-
ті картини і також образ Миколая Чудотворця. Стіл у ві-
тальні був укритий льоновою скатертиною. Тут і скриня 
стояла, куди ми складали одяг.

На кухні була піч, біля якої можна було і погрітися, і 
приготувати смачну вечерю»83.

«В більшості людей хати були зроблені з глини та на-
криті соломою. В хатах у сінях стояли драбини на горище. 
Підлоги у хатах не було, лише земля, яку змазували гли-
ною. На стіни вивішували ікони, образи Богородиці та 
Ісуса Христа, а на них вішали рушники, які були вишиті 
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нитками чорного та червоного кольору. У вітальні майже 
у всіх стояв верстат, на якому ткали полотно, також сто-
яли ліжка. Вони були дерев’яні, завжди ліжка застеляли 
рядном, витканим з конопель. У кухні стояли стіл, ліжка, 
плита, у якій палили дровами та готували їжу»84.

«Хати були дерев’яні, дві-три кімнати, комора, горище, 
дерев’яні фарбовані підлоги, були лише необхідні меблі, 
велика піч, стіл, крісла, вся утвір дерев’яна, стіни про-
сто білили, в кутках висіли ікони із рушниками, в кожній 
кімнаті були вишиті подушки, покривала, рушники, все 
з льону, піч поєднувала дві кімнати, топилося на всю ха-
ту».85

«Вішали ікони Божої Матері, Св. Миколая, Ісуса Хрис-
та, вішали лляні вишиті рушники. Тоді була кімната, кух-
ня, сіни і комора – побілене все глиною»86.

«У селі у хатах було дві кімнати. Були сіни завжди, при 
сінях комора, і була хата на дві кімнати. Перша – кухня, 
де стояла піч, друга перегоджана з першою грубкою. Була 
завжди піч, стояв стіл, також завжди стояло на стільчику 
відро з водою, інколи вбивали цвяха і вішали на мотузку 
або на дріт, щоб діти не перекинули. В другій кімнаті,  в 
кого були малі діти, висіла завжди ненька, стояли ліжка. 
Від печі до груби були примостки, на яких інколи спали. 
Хто був багатший, то мав дерев’яні ліжка. На ліжках лежа-
ли ціхи. Ціха – це була подушка із сіна. Обов’язково біля 
стола висіли ікони, а саме: Матір Божа і Ісус. Ну і в другій 
кімнаті теж висіли ікони, але обов’язково вони були саме 
біля стола. Були повишиті рамки. Хто був більше забез-
печений, то мали радіоли.  Хата була обвішана нашитими 
рамками. А в рамках були нашиті рушники хрестиком, а 
пізніше вже навчилися вишивати по-іншому. Більшість 
рушники були нашиті чорними та червоними кольорами. 
Також голубим кольором. У нас в селі найбільше займа-
лися вишиванням рушників, ткацтвом (ткали полотно, 
скатертини) з полотна шили одяг, а ткали килими, покри-
вала, рушники. В’язали панчохи, плелили постоли»87.
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«У більшості людей хата складалася з трьох частин: 
сіни з коморою, кухня і велика кімната, яка служила і 
спальнею, і вітальнею. Сіни – це довгий коридор без ві-
кон, який сполучався з коморою і кухнею.  В кухні була 
велика піч, на якій спали. На стінах висіли образи Бо-
городиці, Ісуса Христа, ікона Вознесіння, а також ікони 
Святого Миколая»88. 

«Вивішували тіко ті, шо вінчалися. Тіко парни вісили 
в хати. Рушники вишивали то хрестиком, то гладдю. Як 
вітальня виглядала? Ну жили ми бідненько, ліжко одне, 
ліжко друге, посередині стіл. Потім сестра купила шафу, 
то пізніше вже шафа стояла. Ото всьо, шо в нас було. А 
на кухні батькове лижко стояло, то батько спав на кухні. 
Кухня як кухня: плита, піч, відра з водою»89. 

«На той час кожна хата мала досить простий інтер’єр. 
Була тільки кухня та спальня. У кожному будинку зазви-
чай у куточку були ікони, які прикрашали рушниками, 
витканими власноруч»90.

«В хатах колись було бідно, но ікони були в кожній хаті 
з рушниками. Вишивали люди багато»91.

«Інтер’єр сільської хати звичайний. У вітальні на осно-
вній стіні (навпроти дверей) на покуті ставили образи. 
Це були ікони Святої Богородиці та Ісуса Христа, Тайна 
Вечеря. Прикрашали обов’язково вишитими рушниками. 
Рушники обов’язково були виготовлені з домотканого 
полотна. під образами був стіл та лавки, обов’язковим 
предметом інтер’єру була скриня, куди ховали одяг. По-
суд зберігали в сінях на поличках»92.

«Хати були дерев’яні, білені ззовні і зсередини. Най-
більшою кімнатою у хаті була кухня, менша, – в якій всі 
спали, а також ще сіни і комора. Оскільки престольний 
празник у селі на Миколая, то у хаті, крім ікон, був ще об-
раз Миколая»93.

«У хаті стояло багато реліквій, що дісталися ще з мину-
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лих поколінь, це були скриня, орнаменти, дорогоцінності 
та шкафчик для посуду. На покуті вішали образи, вбрані 
рушниками, вишиті картини на сінах»94.

«На той час кожна хата мала досить простий інтер’єр. 
Була тільки кухня та спальня. У кожному будинку зазви-
чай у куточку були ікони, які прикрашали рушниками, 
витканими власноруч»95.

Найпоширеніші види рукоділля 
в народних переказах

«Найпоширенішими були вишивка гладдю або хрести-
ком, в’язання»96.

«В людей були такі верстати – кросна. На них ткали 
полотно, доріжки, рушники»97.

«Вишивали рушники, сорочки вишивали хрестиком і 
гладдю, в’язали рідко»98.

«В селі у більш заможних родин був ткацький верстат, 
на ньому ткали полотно для сорочок, рушників, а також 
килимові доріжки. Дуже любили вишивати і серветки, і 
рушники, і навіть коври на стіни99.

«Рукоділля у моїй місцевості дуже поширене: ткання, 
вишивання, прядіння з льону та шерсті»101.

«Вишивали хрестиком та гладдю, в’язали кручком та 
спицями, ткали все: і полотно, і сукно, рушники та ска-
тертини»102.

«Вишивали маленькими узорами. Товстими нитками 
робили хрестики. Гладдю вишивали. В’язали крючком або 
шпицями. До рушників, простинів в’язали кружево»103. 

«Найпоширенішим видом рукоділля у Ковелі було ви-
шивання хрестиком. Ми вишивали серветки й скатерти-
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ни для столу. Рушник найчастіше вишивали геометрич-
ним орнаментом»104.

«Найголовнішим народним промислом у нашому місці 
було вишивання хрестиком. Також часто робили мереж-
ки на рушниках і скатертинах. Часто на одязі у дівчат та 
жінок, на чоловічих сорочках можна було побачити деко-
ративні елементи, вишиті гладдю»105.

«В’язання гачком було також дуже поширеним про-
мислом. У будинку на столі завжди лежали такі серветки, 
які в’язалися з білих ниток, але з різними, гарними візе-
рунками»106.

«Найпоширенішим видом рукоділля було ткання ки-
лимів. Був спеціальний верстат, на нього накладали робо-
ту з ниток, це була основа для килимка. Її робили з ниток, 
які виготовляли з конопель. Також були спеціальні чов-
ники, в які закладали нитки, перед тим нитки красили в 
різні кольори. І рухами такого човника ткали килими»107.

«Вишивали хрестиком і гладдю, на спицях в’язали 
одяг»108.

    
«Кожна жінка за своєю природою дизайнер і здатна пе-

ретворити світ навколо себе. Українські жінки ще здавна 
славилися своєю охайністю, піклуванням про будинок і 
присадибні ділянки. Один з найпоширеніших видів руко-
ділля у моїй місцевості – лозоплетіння. Ще здавна меблі з 
лози були на піку популярності. Зазвичай початківці по-
чинали з простих предметів інтер’єру і згодом виготовля-
ли крісла-гойдалки й корзини. Також користувалося по-
пулярністю вишивання хрестиком й гладдю. Усі жінки та 
дівчата вишивали величезні настінні картини, рушники 
на весілля, невеличкі серветки для декору, національні со-
рочки і просто оздоблювали одяг такою технікою. Поши-
реним було ще ткацтво. Глибокою осінню, після закінчен-
ня робіт на полі,  в будинок приносився ткацький верстат, 
націвки сукалися кілометровими нитками, заправлялися 
в човник і ткалися доріжки, рушники та радюги»109. 
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«Плетіння, ткацтва не було, дід робив вози, лавочки, 
столи з дерева»110.

«Ткали, вишивали, пряли, в’язали»111.

«Вишивали гладдю, хрестиком. Ткали на верстаті. Пря-
ли веретеном»112.

«В нашій місцевості поширене було вишивання і тка-
цтво. Зимою у кожній хаті стояв дерев’яний верстат, на 
якому ткали рушники та дорожки на підлогу»113.

«Найпоширеніше було вишивання гладдю. Також 
крючком в’язали мереживо до рушників і коврики на під-
логу. Найчастіше ткали рушники і рядна. А чоловіки пле-
ли кошики з лози»114.

«Вишивали хрестиком, гладдю. Плести нихто нічого 
не вмів. В’язання тоже не було в нас. Мама ткала рядна 
такі, тіпа покривала»115.

«Майже кожен селянин у нашому селі вирізав на своє-
му будинку різноманітні орнаменти,  а моя бабуся займа-
лася вишивкою та гончарством»116.

«У нас найпоширенішими видами рукоділля були: тка-
цтво, вишивання, в’язання, плетіння»117.

«Найтиповішим було вишиття хрестиком. Жінки ви-
шивали скатертини, штори, рушники, подушки, серветки 
та доріжки»118.   

«В моєї бабусі, в селі на Волині, люди займаються тка-
цтвом. На початку зими дівчата, жінки зносять одяг, який 
вже не носять – до однієї господині. Там збираються вечо-
рами, ріжуть його, скручують у клубки, а тоді, вже після 
того, тчуть різнокольорові дорожкі – ну дуже гарні»119.

«У давні часи на Волині народ сам створював для себе 
предмети побуту. Адже раніше люди намагалися самі для 
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себе або для обміну виготовляти речі. Традиційно для жі-
нок потрібно було вміти прясти, ткати, вишивати хрес-
тиком та гладдю, в’язати гачком,  шити на машинці одяг. 
Все це зберігалося у домашніх скринях, які мали вміти 
робити чоловіки. Тобто чоловіки мали освоїти ремесло 
тесляра, гончара, коваля. Ще в часи, коли була моя бабу-
ся незаміжня, у них в селі була своя традиція. Особливо 
у зимовий період хлопці та дівчата збиралися у будинку 
мого прадідуся, тому що він був дуже гостинний. Дівча-
та вишивали,  пряли, а хлопці на вечорницях шуткували, 
співали. Навіть зараз, коли я приїжджаю до бабусі у село, 
то в хаті можна побачити багато вишитих нею картин: 
«Оленка», «Трійка коней» та інші»120.

«Найпоширеніший вид рукоділля – це ткацтво та ви-
шивка, в основному виготовляли полотно, рушники, ки-
лимки. Вишивали, в основному, гладдю рослинний орна-
мент. Використовували у вишивці такі кольори: зелений, 
жовтий, синій, чорний, червоний»121. 

«Вишивали переважно хрестиком, це могли бути і гео-
метричні фігури, і квіти і тварини. На картинах також ви-
шивали жіночий образ»122.

«У нас найпоширенішими видами рукоділля були: тка-
цтво, вишивання, в’язання, плетіння»123.

«В більшості всі займалися вишивкою та в’язан-
ням»124.

Домашня худоба, розведення та вигодовування 
домашніх тварин в народних оповіданнях населення 

Західного Полісся та західної частини Волині

«В кожній хаті були корова, теля. Випасали за селом по 
черзі, в табуні могло бути від 10, до 30 голів. Як виганяли 
перший день, то брали свячену вербу, щоб корова не бо-
ліла»125.
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«Заготовляли сіно і вирощували соковиті корма на 
зиму, а влітку худоба випасалась на пасовищі»127.

«Волів робили робочою силою, запрягали, орали. Ко-
рови були в кожній хаті, одною коровою не обходились, 
треба було багато молока, сиру, сметани. Пасли корів на 
пасовищі, спочатку кожен своїх корів, потім об’єднува-
лись, виганяють і по черзі кожен хазяєн пасе»128.

«У селі худобу випасали на березі річки. Коней виводи-
ли пастися на ніч на луги. Був звичай прив’язувати до го-
лови коня червоний кутасик, щоб коня не зурочили»129.

«Дід вирощував биків на продаж, бугаї під три цент-
нера водив на шнурочку або збирали всіх корів і по черзі 
пасли. Кіз у нас не було, коні були в колгоспі. Корова зди-
хала – це хтось прокляв»130.

«Пас кожен свою худобу на паші. Коли приходили з 
церкви на Пасху, то давали худобі щось свячене»131.

«Весною, коли виганяли худобу на пасовище, то 
обов’язково треба було, а саме, коли корову виганяли, то 
треба було корову стукнути три рази свяченою вербою, 
яку святили на Вербницю. І ту вербу, коли гнали коро-
ву в перший день, припасуватися, цілий день треба було 
носити з собою і не загубити, тому що, коли не згубиш 
вербу, то не буде в череді корова губитися»132.

«Корів пасли в череді. Збиралися декілька господарів, 
які по черзі випасали худобу. Перший випас робили на 
Юрія. Я пам’ятаю тільки один звичай, коли в Святий Ве-
чір. перед Водохрещем, хазяїн виходив на вулицю та ово-
див лінією хлів та малював хрести на дверях. Вважалось, 
що цей обряд захищав від відьом. Старі люди говорили: 
“Обвожу лінію, щоб відьма молока не крала»133.

«Худобу кормили, корову доїли. Як весна прийшла, то 
на шнурочок – і повели пасти до годин десяти, до одіна-
цити»134.
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«На світанку виганяли пасти худобу: корів, овець, кіз, 
конів. Перед тим, як доїти корову, завжди мили її, годува-
ли сіном та поїли водою або навіть тим самим молоком. 
Підстригали овець та доглядали за гривою коней»135.

«Худобу гонили на пасовище. Була встановлена чер-
га»136.

«Перед тим, як вигнати худобу на пасовисько, її чисти-
ли, мили та окроплювали освяченою водою. В обід худобу 
забирали в хлів і видоювали, через деякий час виводили 
назад»137.

«Моя мама розповідала, що дуже любила пасти корови 
з дідусем. В них було три корови і треба було три дні від-
пасти. Бабуся завжди готувала грінки з часником, варила 
яйця і щось солоденьке ще давала. З дідусем завжди було 
дуже весело пасти, бо він відпочив, а мама тільки диви-
лася за ними, щоб ніде не пішли на людські городи. «Хоч 
було дуже важко, але дуже приємно», – згадує ті моменти 
свого дитячого життя»138.

«У кожному господарстві тримали корову, коней, сви-
ней. У Чистий четвер, перед Великоднем, йшли до церкви 
і потім додому. і несли запалену страсну свічку. Спочат-
ку випалювали хрести над дверима, що ведуть до худо-
би, потім – над дверима, що до хати. Це був своєрідний 
оберег від нечистої сили, щоб лиха нечисть хату минала. 
Це була страсна свічка. Худобу не можна було ображати, 
треба з нею розмовляти, то вона буде щедрою до людини. 
У святвечір теж худобі спочатку давали вечерю, а потім 
господарі сідали до столу»139. 

«До домашньої худоби завжди ставилися з пошаною. 
Корів виганяли на пасовище, коли вже з’являлася пер-
ша зелена трава, пасли чередою по черзі, пастухами були 
здебільшого діти, так як дорослі ішли в колгосп на робо-
ту»140.

«В кожній хаті були корова, теля. Випасали за селом по 
черзі, в табуні могло бути від десяти до тридцяти голів. 
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Як виганяли перший день, то брали свячену вербу, щоб 
корова не боліла. Ввечері заганяли назад, бувало таке, що 
худоба тікала – і це було ще тою морокою»141.

«Худобу гонили на пасовище. Була встановлена черга 
по вулиці. Часто худобу гонили діти»142.

«Ой, це було ще та заморока, в нашому дворі вся худоба 
була, наче скажена і було досить важко за нею доглядати, 
а так, як і всі, випасали і доглядали за своєю худобою»143.

Словник діалектизмів до теми 
«Ведення господарства, народні промисли та ремесла, 
інтер’єр житла, землеробство та скотарство населення 

Західного Полісся та західної чатини Волині 
в народній прозі»

Біля її – біля неї.
Вигорювали – виорювали.
Виорували – виорювали.
Вгребає граблями – пригрібає граблями.
Взаду – позаду.
Всьо, шо в нас було – усе. Що ми мали.
Да – так.
Дідух – перший сніп, що його ставили у хаті на покуті.
До простинів в’язали кружево – до простирадл в’язали 
мереживо.
До одінацити – до одинадцятої.
Дорожки на підлогу – доріжки на підлогу.
Дуплянки чи колодки – саморобні дерев’яні вулики. 
Жорна – млин.
За вулими – за вуликами. 
Картошку – картоплю.
Коврики на підлогу – килимки на підлогу.
Корма – корми.
Кошилі – кошелі.
Красилися – фарбувались.
Кросна – верстати.
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Кругом – навколо.
Крючком – гачком.
Кучки – купки.
Лижко – ліжко.
На її вцепляли – на неї чіпляли.
Насіневу картоплю – насіннєву картоплю.
Ненька – колиска.
Них – їх.
Націвки – основа, із якої тчуть тоненьку нитку.
Оводив лінією – обводив лінією.
Огородину – городину.
Огрібали її – пригрібали її.
Оставляли – залишали.
Остатню – останню.
Ото були трактора – ото, тільки що, трактори були.
Парни – парні.
Перегоджана – перегороджена.
Піл, на якому спали – ліжко.
Примостки, на яких інколи спали – підставки для ікон.
По вишиті – вишиті.
Пучок жита – стіжок жита.
Рверхушки – верхівки.
Рядна такі, тіпа покривала – рядна, як покривала.
Сіни – коридор сільської хати.
Тіко – тільки.
Тіко ті – тільки ті.
Тканими дорожками – тканими килимками.
Тоже – також.
Фруктив – фруктів.
Ціха –  подушка із сіна.
Червоний кутасик – червона китиця.
Шкафчик для посуду – шафка для посуду.
Шо – що.
Щоб корова не боліла – щоб корова не хворіла.
Щоб коня не зурочили – щоб коня не наврочили.
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Примітки

1 Записала Малюк Вікторія від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

2 Записав Пашкевич Андрій від Пашкевич Оксани, 1975 
р.н. у селі Заболоття Ратнівського району Волинської облас-
ті.

3 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни,1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

4 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові Кос-
тянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського райо-
ну Волинської області.

5 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 1979 
р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володимира 
Миколайовича,1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району Во-
линської області.

6 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

7 Записав О.Теребейко від Теребейка Олексія у селі Милу-
шин Луцького району Волинської області.

8 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольск Любешівського району Волинської 
області.

9 Записала А.П. Мартинюк від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

10 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни, 
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

11 Записала Малюк Вікторія від Малюк  Людмили  Олексіїв-
ни, 1956 р.н. у селі Чудля Володимирецького  району Рівнен-
ської області.

12 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького району Волинської області.

13 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького району Волинської області.

14 Записав Кожан Богдан від Кожана Миколи, 1942 р.н. у 
селі Нагоряни Дубенського району Рівненської обл.

15 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
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ланіЇ Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

16 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлівни, 
1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.

17 Записала Яковлева Діана від Жогової Анни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

18 Записав Ліщук Михайло від Толмачової (Круглій) Ольги 
Йосипівни, 1955 р.н. у селі Жиричі Ратнівського району Во-
линської області.

19 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від  Акулини 
Герасимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

20 Записав Луцюк Максим від Луцюка Ігоря Григоровича, 
1972 р.н. у селі Угринів Горохівського району Волинської об-
ласті.

21 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

22 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 р. н. у 
селі Поліське Старовижівського району Волинської області.

23 Записав Кожан Богдан від Странської Галини, 1956 р. н. у 
місті Дубно Рівненської області Рівненського району.

24 Записав Оласюк Андрій від Хвесик Ганни Гордіївни, 1943 
р.н. у селі Рудка Любешівського району Волинської області.

25 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі  Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

26 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

27 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

28 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича,1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

29 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівни, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Во-
линської області.
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30 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

31 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волинської області.

32 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волнської області.

33 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
ланіЇ Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

34 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
ланіЇ Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

35 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлівни, 
1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.

36 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р.н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області. 

37 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н.у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

38 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

39 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956  
р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської 
області.

40 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі  Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області. 

41 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

42 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

43 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
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віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волнської області.

44 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 р.н. у 
селі Поліське Старовижівського району Волинської області.

45 Записав Оласюк Андрій від Хвесик Ганни Гордіївни, 1943 
р.н. у селі Рудка Любешівського району Волинської області.

46 Записав Оласюк Андрій від Хвесик Ганни Гордіївни, 1943 
р.н. у селі  Рудка Любешівського району Волинської області.

47 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольск Любешівського району Волинської 
області.

48 Записав Сич Олексій від Сич Тетяни, 1980 р. н. у селі Зоря 
Рівненського району Рівненської області.

49 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

50 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

51 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

52 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

53 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

54 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

55 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волинської області.

56 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольск Любешівського району Волинської 
області.

57 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольск Любешівського району Волинської 
області.

58 Записала А.П. Мартинюк  від Сороки Катерини Іванівни, 
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1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

59 Записала А.П. Мартинюк від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

60 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
ланіЇ Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

61 Записала А.П. Мартинюк  від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

62 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни, 
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

63 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни, 
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

64 Записала Малюк Вікторія від Малюк  Людмили  Олексіїв-
ни, 1956 р.н. у селі  Чудля Володимирецького  району Рівнен-
ської області.

65 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького району Волинської області.

66 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952р. у с. 
Прилісне Маневицького району Волинської області.

67 Записав Кожан Богдан від Кожана Миколи, 1942 р.н. у 
селі Нагоряни Дубенського району Рівненської області.

68 Записав Кожан Богдан від Кожана Миколи, 1942 р.н. у 
селі Нагоряни Дубенського району Рівненської обл.

69 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлівни, 
1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.

70 Записав М. О. Шадюк від Свисталюк Людмили Петрівни, 
1934 р.н. у селі Велика Омеляна Рівненськогого району Рів-
ненської області.

71 Записала Дихавка О.О.  від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від  Акулини 
Герасимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

72 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від  Акулини 
Герасимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.
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73 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від  Акулини 
Герасимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

74 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

75 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

76 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 р.н. у 
селі Поліське Старовижівського району Волинської області.

77 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р.н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

78 Записав Кожан Богдан від  Странської Галини, 1956 р.н. у 
місті Дубно Рівненської області Рівненського району.

79 Записав Кожан Богдан від  Странської Галини, 1956 р.н. у 
місті Дубно Рівненської області Рівненського району.

80 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

81 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956  
р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської 
області.

82 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

83 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

84 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

85 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волинської області.

86 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р. н. у селі Дольск Любешівського району Волинської 
області.

87 Записала А.П. Мартинюк  від Сороки Катерини Іванівни, 
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1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

88 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни, 
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

89 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького районуВолинської області.

90 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
ланіЇ Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

91 Записала Яковлева Діана від Жогової Анни Петрівни, 
1944 р.н. у м. Луцьк.

92 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від Акулини Ге-
расимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

93 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

94 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 р.н. у 
селі Поліське Старовижівського району Волинської області.

95 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р.н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

96 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

97 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

98 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни,1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волнської області.

99 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

100 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 
р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської 
області.

101 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 
р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської 
області.
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102 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

103 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

104 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

105 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

106 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівни, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Во-
линської області.

107 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.

108 Записала Новосад Анна від Бондарук Марії, 1950 р.н. у 
селі Заріччя Маневицький району Волинської області.

109 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волинської області.

110 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольск Любешівського району Волинської 
області.

111 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольск Любешівського району Волинської 
області.

112 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни, 
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

113 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни, 
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

114 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького району Волинської області.

115 Записав Кожан Богдан від Кожана Миколи, 1942 р.н. у 
селі Нагоряни Дубенського району Рівненської обл.
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116 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
ланії Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

117 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлів-
ни, 1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.

118 Записав М. О. Шадюк від Свисталюк Людмили Петрів-
ни, 1934 р.н. у селі Велика Омеляна Рівненськогой району Рів-
ненської області.

119 Записано від Ромах Анастасії Олексіївни, 1949 р.н. у селі 
Шкроби Старовижівського району Волинської області.

120 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від Акулини Ге-
расимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

121 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорів-
ни, 1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волин-
ської області.

122 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р.н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

123 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 р.н. у 
селі Поліське Старовижівського району Волинської області.

124 Записала Малюк Вікторія від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

125 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 
р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської 
області.

126 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

127 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівни, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Во-
линської області.

128 Записала Коноленко Анастасія від Музики Тамари Мат-
віївни, 1944 р.н. у селі Мирне, хутір Десятинне Горохівського 
району Волинської області.

129 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольск Любешівського району Волинської 
області.

130 Записала А.П. Мартинюк  від Сороки Катерини Іванів-



664

ни, 1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Во-
линської області.

131 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни, 
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

132 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького району Волинської області.

133 Записав Кожан Богдан від Кожана Миколи, 1942 р.н. у 
селі Нагоряни Дубенського району Рівненської обл.

134 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Шепеть Ме-
ланіЇ Минівни, 1938 р.н. у селі Веретено Володимирецького 
ройону Рівненської області.

135 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлів-
ни, 1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.

136 Записав М. О. Шадюк від Свисталюк Людмили Петрів-
ни, 1934 р.н. у селі Велика Омеляна Рівненськогойрайону Рів-
ненської області.

137 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець Рівненської області від  Акулини Ге-
расимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

138 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорів-
ни, 1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волин-
ської області.

139 Записав Блеянюк Олексій від Блеянюк Надії, 1946 р.н. у 
селі Поліське Старовижівського району Волинської області.

140 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р.н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

141 Записав Кожан Богдан від Странської Галини, 1956 р. н. 
у місті Дубно Рівненської області Рівненського району.
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Розділ восьмий

ВЕСІЛЬНА ТА РОДИННА ОБРЯДОВІСТЬ 
НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 

ТА ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНІ В НАРОДНІЙ ПРОЗІ

8.1. Передвесільна обрядовість населення 
Західного Полісся та західної частини Волині 
в народній прозі

Обряд весілля на території Західного Полісся та за-
хідної частини Волині є відображенням давніх звичаїв 
українців. Так, літописи свідчать про те, що «…древляни 
викрадали наречених. Радимичі й сіверяни брали шлюб 
під час купальських ігор, перестрибуючи через вогонь, у 
полян був шлюб за вільним договором із посагом нарече-
ної»1. Весільна обрядовість на Волині й Поліссі збереглася 
майже незмінною і до наших часів. По усій території во-
линські та поліські весілля супроводжуються дружбами, 
дружками, сватами, вишитими весільними та вінчальни-
ми рушниками, сватанням, рушниками для сватів, зару-
чинами, весільними та коровайними піснями, випікан-
ням короваїв, коровайними рушниками, різними видами 
весільних хлібів.

Сватання, як стверджують дослідники, «відбувалось 
після того, як хлопець і дівчина домовлялись побратись. 
Наречений обирає собі старостів, один з яких старший, а 
другий молодший, вони з хлібом ідуть до батьків дівчини. 
Після переговорів з батьками досягається згода і старо-
сти з батьками обмінюються хлібом, батько благословляє 
дочку, вона подає рушники і хустку нареченому. Старо-
сти перев’язують один одного через плече під праву руку, 
дякуючи батькам нареченої і самій дівчині за вміння 
шити-прясти.молодому дівчина на знак згоди підносить 
хустку, а якщо відмовляється, то подає гарбуза»2. Сватан-
ня, зазначає Федір Вовк, «…це вже перший акт шлюбних 
церемоній, і відбувається воно згідно зі стародавнім ри-
туалом; на самому вже початку цього ритуалу ми знахо-
димо сліди найдавніших форм шлюбу, як-от: умикання 
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та купівля молодої…»3. У народних переказах  з точніс-
тю відтворюється інформація з наукових джерел: «Спо-
чатку приходили свати з хлібом та сіллю та запитували, 
чи віддасть батько дочку свою за їхнього парубка. Коли 
батько погоджувався, дівчина виходила і перв’язувала 
рушниками сватів, це означало, що домовилися. Старо-
сти домовлялися про дату весілля.»4. Обряд сватання, за-
звичай, супроводжувався традиційними піснями. Ось як 
описано цей давній обряд у народному оповіданні із  села 
Деревок Любешівського району Волинської області: «Мо-
лодий забирав усю свою родину і з короваєм направлявся 
до молодої: 

«Батеньку мій ріднесенький,
Стань же ти на пороженьку,
Благослови мені дороженьку,
Бо я їду на чужиноньку
Забирати свою дружиноньку».

Ой, проїхав Іванко три мости
Та й попав до тещоньки в гости.
Приїхав Іванко під ворота,
Впала його шапонька золота. 
Вийшла його тещонька вітати
Та й хотіла шапоньку підняти». 
«Ой не бери, тещонько, хай лежить,
Поки моя Ніночка прибіжить.»
Ой вибігла Ніночка молода,
Золотую шапоньку підняла. 
Золотую шапоньку підняла,
Взяла його за рученьку й повела. 
«Ходи, ходи, Іваночку, до хати,
Буде тебе мій батенько вгощати,
Солодкий медочок давати.
Солодкий медочок давати,
Буде тебе зятейком звати».

Коли свахи заходили в хату до молодої (наречену друж-
ки ховали на зачіпку або в коморі), співали:

«Ой, ти, рибонько краснопірая, надала,
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Що в морі на дні ти головоньку сховала. 
Ми, рибаченьки премудриї, ідемо,
Тебе, рибонько, на дні моря знайдемо.
Що ти, Ніночко молоденькая, надала:
Лиш свати надвір – ти в комору тікала.
Ми сватоньки молоденькиї ідемо,
Тебе, Ніночко, в коморойці знайдемо.

Запали, дружко, свічку,
Піди по зачіпку. 
Запали, дружко, лучину,
Піди по дівчину». 

Старший дружка повинен був викупити віночки, шап-
ку для себе і молоду.

Після цього молода танцювала з дружкою, щоб її по-
бачили усі родичі молодого. Після танцю наречена вкло-
нялася їм. 

Батьки молодої запрошували усіх гостей до хати на 
гостину. Через якийсь час там лунало:

«Сваха свахи не знає,
До столу не приступає,
Горілкою не вітається,
Здоров’я не питається». 

Приходила мати з пляшкою відбірної горілки і вітали-
ся – наливала у склянку горілку, подавала її кожному, ці-
лувалася або просто потискувала руку. 

Перед тим, як молоду «вивозили», мати замотувала на 
шию «завиванець» – добрий шмат (4-5 метрів) домотка-
ного тонкого полотна. 

А в цей час лунало:

«Дай же мені сто локон полотна,
Щоб я не була у свекрухи должна,
Бо чужа мати не рідна –
Не піде в коморойку будити,
А піде по сусідах судити:
« У мене невістка лінива,
У мене невістка сонлива».
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Після цієї пісні молода падала батькам у ноги, просячи 
у них благословення.

А в цей момент звучали такі слова:

«Ой, чи тебе, матухно, не пече,
Що від тебе дитиночка утече?
Ой чи тебе, матухно, не крає,
Що від тебе дитиночка втикає?

Дайте Ніночці цибульку в очи,
Щоб ішла від матера плачучи. 

Думай, матухно, думай –
Веземо дочку за Дунай. 
Заберемо та й ручейками,
Повеземо коничийками. 

Сипте пшеницю в нове корито
Та корміте коней в далеку дорогу. 
В далекій дорозі нам добре буде,
Як зачують люди, нам слава буде». 

Коли привозили молоду до свекрухи, співали:

«Хоч би ми й ніченьку не спали,
Таки привезли свої дитятка у парі. 
Вийди, вийди, матухно, огляди,
Що тобі свашечки привезли. 

Привезли скринечку кувану,
Привезли невісточку кохану»5. 

Так само описував обряд сватання і Федір Вовк: «Ско-
ро питання про шлюб між молодими людьми вирішене, 
наречений звертається до своїх батьків з проханням по-
слати сватів до батьків нареченої. У свати запрошують 
двох досить літніх та поважних господарів, і принаймні 
один з них мусить бути родичем нареченого, найчастіше 
його дядько. В призначений час, майже завше ввечері, 
свати чи старости, взявши з собою хліб, пляшку горілки 
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та конче палиці в руки – як знак своєї посольської місії, 
– вирушають до хати нареченої. Дуже часто із ними іде 
наречений із своїм дружком. Постукавши у вікно, вони 
просять, щоб їх пустили до хати, посилаючись на пізню 
годину та на свою втому з дороги. В хаті починається на-
рада, чи впускати, чи не пускати, і, звичайно, вирішують 
питання позитивно. Тоді старости починають оповідати 
небувалу історію, що ніби вони мисливці, гнали куницю 
та запримітили, що вона сховалась у цій хаті та що вони 
бажають знайти її. Вислухавши пропозицію, мати зверта-
ється до батька,  а потім вони разом питаються у дочки: 
чи піде вона за пропонованого жениха? Невіста прино-
сить рушники, давно вже приготовані для цього, пов’язує 
ними старостів через плече, а женихові затикає вишивану 
хустку за пояс. Потім сватам дають хліб, і церемонія кін-
чається на тому, що свати виймають з-за пазухи пляшку 
з горілкою, частують господарів та змовляються під час 
заручин»6.

Обряд сватання, описаний Федором Вовком один до 
одного співпадає з обрядом сватання, описаним у народ-
ному оповіданні із села Деревок Любешівського району 
Волинської області: «Весілля! Слово це, мов той хміль, 
п’янить і веселить людські серця юних – чеканням щастя, 
літніх – згадкою про незабутню днину своєї молодості.

Традиційно весілля у Дереву розпочиналося і розпо-
чинається сватанням, яке ще називають «міняти хліб» 
або «запоїни». Молоді люди бажають поєднати свої долі. 
Про це вони повідомляють своїх батьків, які й вирішу-
ють, коли буде сватання. 

У призначений час свати та наречений приходять до 
молодої. В число сватів входять батько та мати молодого, 
брат, сестра… Про кількість сватів повідомляють моло-
дій. 

Першим входить до хати просватай. У нього в руках 
– довга палиця, засмалена з одного кінця, а під рукою – 
загорнута в рушник або білу хустину хлібина. У сінях він 
стукає у двері палицею, таким чином питаючи дозволу 
ввійти. Зайшовши в хату, говорили:

– Вечір добрий, добрі люди! Чи у вас є на продаж те-
личка?
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– У нас немає на продаж телички. У нас є тільки дочка 
Ніночка.

– О-о-о! Нарешті ми знайшли, кого шукали. Тож не 
тримайте нас на порозі, а приймайте хліб святий та садо-
віть за стіл, а там уже ладком якось  договоримось.

Батьки нареченої запрошують гостей до столу. Сват 
кладе на стіл хлібину, ставить дві пляшки горілки, пе-
рев’язані червоною стрічкою. (Цю горілку випивають на 
«пирогах»). Від молодого для частування приносять го-
рілку, а молода ставить на стіл закуску. Починається час-
тування. 

Наливається перша чарка. Сват говорить:
– Дай, Боже, у добрий час почати та добре закінчити. 

Нехай у нашій справі помагають нам Бог і добрі люди. 
Щоб у здоров’ї та щасті дочекалися весілля.

Другу чарку піднімають за молодих, аби вони були здо-
рові, щасливі, щоб у добрі та злагоді дочекалися весілля. 
Третя чарка п’ється за батьків. Висловлюється їм подяка 
за те, що дітей народили, виростили, в люди вивели, а та-
кож побажання дочекатись онуків. 

Щодо цієї події побутує пісня:
«Прийшла я з ягудок,
Аж мене запивають,
Мед-горілку носять,
Мого батька просять. 
Мед-горілку поносили,
Мого батька упросили». 
Батьки молодих домовляються про дату весілля, а та-

кож про кількість гостей. 
Весільних пісень на сватанні не співали. 
Весілля колись розпочиналося тільки в неділю»7. 
А так розповідається про вишиті для заручин рушни-

ки, та гарбузи після сватання у іншому оповіданні: «На 
сватанні, якщо дівчина була проти одруження, то вона 
вручала молодому гарбуза. На заручинах руки молодих 
перев’язували вишитим рушником. На своє весілля наре-
чена повинна була власноруч вишити рушника. Короваї 
обов’язково пекли заміжні жінки у вдалому, щасливому 
шлюбі. Після викупу молодої відбувається обсипання 
наречених зерном. Мати повинна обійти молодят тричі 
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за годинниковою стрілкою. Перед початком святкуван-
ня молоді розривали коровай, аби визначити, хто з них 
буде головою у сім’ї»8. Такий приклад сватання можна по-
бачити у народному оповіданні із села Видричі Камінь-
Каширського району Волинської області: «Перед тим, як 
повинно було бути весілля, йшли на договір свати. Треба 
було прийти парубкові у свати і посватати дівку. І вже, 
коли  прийшли свати до дівчини, то дівчина маму і тата 
перев’язувала рушниками, це було знаком на згоду на ра-
хунок сватання. А якщо вона не хотіла виходити заміж за 
того парубка, то коли приходили свататися, то вона ви-
носила гарбуза. Тоді перш замовляли сватів, свати домов-
лялися. Коли приходили до хати, то казали: «Ой, ішли ми 
дорогою, стомилися, та й зайшли до вас відпочити. Чули, 
у вас молода теличка продається. А нам треба її купити». 
Так говорили свати.  А коли вже домовилися, посватали 
дівчину, тоді готувалися до весілля. Тоді збирали родину 
молодого  і молодої»9. Федір Вовк, досліджуючи обряд за-
ручин, говорить про те, що «…вживання найархаїчніших 
виразів, як, наприклад: «Наш бичок хоче до вашої тели-
ці»10, прямо нагадують про давній обряд умикання моло-
дої, «що відбувається нині, тільки як наподоблення того, 
що колись було в дійсності»11.

Сватання, яке закінчувалося «гарбузами» на території 
Західного Полісся та західної частини Волині трапляло-
ся  часто, оскільки наречена мала право відмовити сва-
там. Це говорить про те, що волинські та поліські  дівча-
та користувалися свободою у своєму виборі подружньої 
пари: «У нас всі весільні обряди починаються зі сватання. 
З першої спроби сватання могло закінчитись нічим. Це 
не означало, що батьки проти шлюбу, просто не хотіли 
спішно віддавати дочку заміж. Якщо молодий не подо-
бався, батьки просили прийти іншим разом і посилалися 
на мале придане. Бували, однак, випадки, коли дівчина не 
давала згоди на одруження і повертала старостам прине-
сений ними хліб або ж підносила молодому гарбуз»12.

Анатолій Пономарьов, описуючи обряд сватання, го-
ворить про те, що «Все починалося зі сватання, коли пред-
ставники родів молодого й молодої домовлялися про ве-
сілля. Історично склалися три основних варіанти сватан-
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ня: найбільш архаїчний, пов’язяний з умиканням молодої; 
сватання дівчини до парубка; класичне сватання дівчини 
через старостів молодого»13. На території Західного По-
лісся та західної частини Волині поширений лише третій 
тип сватання. Про це свідчать численні зразки народних 
оповідань та переказів: «Спочатку йшов свататись моло-
дий хлопець, потім засилали сватів, сватались, намічали 
день весілля. Святкували два дня, перший день ідуть до 
нареченої на весілля, другий день – до нареченого. Мо-
лода була в білому платті, віночок і лєнти різнокольорові 
висіли. Віночок був до вуха в квітах, а там, взаду, чипля-
лися лєнти. Молодий був в костюмі»14; «Молодий засилав 
сватів до молодої. Призначали день весілля. Молода вдя-
галася в українську форму, а на голові вінок, а молодий 
в українську вишиванку. Йшли до церкви, до вінчання, 
повинен бути дружок та дружка і старші свати»15. Досдід-
ники української етнографії описують обряд сатання так: 
«Наречений обирає собі старостів, один з яких старший, а 
другий – молодший, вони з хлібом ідуть до батьків дівчи-
ни. Після переговорів з батьками, обрамлених поетични-
ми примовками, досягаїться згода, і старости з батьками 
обмінюються хлібом, батько благословляє дочку, вона по-
дає рушники і хустку нареченому. Молодому дівчина на 
знак згоди підносить хустку, а якщо відмовляє, то подає 
гарбуз»16. Багато інформації про обряд сватання знахо-
димо у народних переказах: «Тож перед весіллям йдуть у 
свати. В мене були такі свати: мати його одна прийшла, з 
матір’ю перелаялись, повечеряли, хліб поміняли, да й усе. 
А перед весіллям до сповіді йдуть»17.

У народному оповіданні, записаному у селі Нова Руда 
Маневицького району Волинської області розповіда-
ється й про перев’язування сватів вишитим рушником, 
і про дарування молодому хустки на згоду про шлюб, і 
про призначений спеціально для сватання хліб,: «Весілля 
починалося зі сватання. Батьки молодого приходили до 
молодої з хлібом. Якщо дівчина була згодна виходити за-
між, то вона перев’язувала сватів вишитими рушниками, 
а молодому на рукав хустку зав’язували»18. Федір Вовк, 
описуючи обряд сватання, вказує на той факт, що «..після 
того, як церемонії виконано, рушники подано та обидві 
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сторони обмінялисяя хлібом, справа вважається скінче-
ною, і в багатьох місцевостях з цього часу жених користу-
ється правом ночувати в хаті своєї нареченоїі спати з нею. 
Це звичай стародавній, добре відомий етнографам, і його 
знаходять ще в багатьох народів»19. Такі приклади знахо-
димо і у деяких зразках народної прози: «Після сватання 
жених і наречена обмінювалися обручками. Після цього 
жених вже міг ночувати в будинку нареченої. Члени сім’ї 
нареченої після святкової трапези обрізали косу нарече-
ної. Для очищення молодих  перед будинком іх проводи-
ли через вогонь або поливали водою»20.

Заручини та запросини на весілля – ще один етап пе-
ред весільної обрядовості у регіонах Західного Полісся та 
західної частини Волині. Анатолій Пономарьов описує ці 
дійства так: «Заручини за своєю структурою і функціями 
нагадували весілля. Молодий і молода з дружками запро-
шували гостей. Сватів і родичів до хати молодої, де від-
бувалися церемонії поєднання двох родів. Символом єд-
нання були рушники та хліб. Молодих виводили на посад, 
старший староста накривав рушником хліб, що лежав на 
столі, клав на нього руку дівчини, зверху – руку хлопця і 
перев’язував їх рушником. Після цього молода перев’язу-
вала старостів рушниками, а всіх присутніх обдаровува-
ла хустками, полотном та сорочками. Опісля відбувалося 
урочисте благословення молодих їхніми батьками. Батьки 
хлібом-сіллю тричі благословляли наречених, а молоді, 
стоячи на рушнику, тричі вклонялися батькам, приймаю-
чи благословення. На ознаку того, що дівчина і хлопець 
заручені, вони обмінювалися перснями…»21. Ось як опи-
суються усі ці події у народній прозі Західного Полісся 
та західної частини Волині: «Ну весілля у нашому селі не 
дуже часто спрявляли, було це кілька раз на моїй пам’ті, 
але все було так, що хлопець, який хоче женитися, виби-
рає собі старших за себе, часто родичів своїх двох чоло-
вік і їде вечером з хлібом до дівчини. Кладуть хлібину на 
стіл і говорять «Добрий вечір, ми стрільці-молодці, ідем 
по сліду куниці – красивої дівиці, а сліди завернули у ваш 
двір». Дружби радяться з батьками дівчини, чи віддадуть 
її заміж за цього хлопця. І якщо батьки не проти, то ви-
кликають дівчину й питають, чи вона піде за нього. Коли 
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дівчина згодна, староста бере за праву руку молодого й 
молоду і з’єднує їх. Дівчина подає старостам рушники, а 
молодому – хустку. Вишиті рушники і хустку пов’язує че-
рез плече. Потім запивають могорич. Молода і молодий 
п’ють з одної чарки, щоб була згода між ними на все жит-
тя. Домовляються по весілля. Староста залишає на столі 
принесений ними хліб. На відході батьки дівчини у знак 
згоди дають свій хліб. Молода й батьки проводять їх аж до 
вулиці, де й прощаються. А дальше йде частування, танці 
та інші веселощі. Після сватання жених і наречена обміню-
валися обручками. Після цього жених вже міг ночувати в 
будинку нареченої. Члени сім’ї нареченої після святкової 
трапези обрізали косу нареченої. Для очищення молодих  
перед будинком іх проводили через вогонь або поливали 
водою»22. Українські дослідники, описуючи обряд зару-
чин, говорять про те, що «Заручини практично повторю-
ють сватання, але з тією відмінністю, що молоді сідають 
за столом на покуті, куди їх заводить староста, тримаючи 
середину рушника, а батьки благословляють молодих»23. 
А от ще один приклад, із села Качин Камінь-Каширського 
району  Волинської області: «Зазвичай, усе починалося зі 
сватання. До першого етапу весілля ставились дуже сер-
йозно, дотримувалися найдрібніших деталей, цю важливу 
справу не затівали в середу або п’ятницю, а, тим більше, 
– 13-го числа. Заходячи до хати, свати непомітно торкали-
ся до одвірка, щоб не винести через ті двері гарбуза. Після 
запрошення господарі намагалися сісти прямо під своло-
ком,  що мало сприяти успіху у сватанні. Під час застілля 
гості виходили на ганок і радилися про гідні сторони на-
реченої. Юнакові була дуже важлива думка батьків. У цьо-
му виявлялася споконвічна мудрість і міцність родинних 
взаємин, які виховувались десятиліттями і століттями.

Не менш важливим етапом  весільної обрядовості були 
заручини. Під час заручин відбувалося перше благосло-
віння молодих – обмін хлібом і сіллю. Між сватами була 
цілковита згода, випивали чарку за здоров’я молодих. 

Напередодні весілля влаштовували прощання нарече-
ної та нареченого з дівочою та парубоцькою свободою. 
Відбувалися вечорини окремо і молодої, і молодого. Не 
менш цікавим етапом весілля є понеділок. Цього дня до 
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батьків молодої приходили молотити жито. Цей захоплю-
ючий обряд має прадавнє коріння і культурну цінність. 
Ще з язичницьких часів рядилися (тобто перевтілювали-
ся) для того, щоб відігнати злих духів і задобрити тих, які 
стоять на стороні родини.

На жаль, у наші дні весілля докорінно змінилося і пе-
рестало бути народною виставою»24. Федір Вовк, гово-
рячи про обряд заручин, зазначає про те, що «Заручини 
починаються зовсім так само, як і сватання, з тою тільки 
різницею, що тепер батьки молодої, так само, як і її по-
други, що становлять дівочий хор, зібрані в батьківській 
хаті; молодий приходить туди в товаристві не тільки са-
мих старостів, як на сватанні, але з цілою своєю ріднею 
та з усіма гостями, що він їх закликав. Жіночий персонал 
має назву свах або свашок разом із тим хор з боку моло-
дого. Так само. як і на сватанні, молодого та його товари-
ство спочатку не пускають до хати, але потім, згодом, їх 
пускають, і тоді старости виголошують промови, наказу-
вані ритуалом, а після того близькі родичі молодої знову 
пов’язують їм рушники»25.

Як бачимо, у деяких народних оповіданнях згадується 
і про звичай влаштовування дівич-вечора та парубоць-
кого вечора.  Анатолій Пономарьов про ці обряди пише: 
«Дівич-вечір влаштовували напередодні весілля як сим-
вол прощання з самотнім життям і робили це окремо в 
оселях молодої та молодого. Особливою ліричністю ви-
значалися такі вечори у дівочій громаді. Виготовляли 
тут і квіти та вінки для молодих. Одягання вінків супро-
воджувалося певними ритуалами: на долівці розстеляли 
біле полотно, на нього ставили хлібну діжу, зверху клали 
подушку, і на все це сідала молода, яку мав розплести мо-
лодший брат»26. А так описано обмінювання перснями 
нареченими під час заручин у народній прозі: «Перед ве-
сіллям відбувався етап сватання. До хати молодої прихо-
дили свати і просили згоди на шлюб у батьків нареченої. 
На ознаку, що дівчина і хлопець засватані, вони обмі-
нювалися перснями»27. У народних переказах знаходи-
мо інформацію і про виготовлення дружками весільних 
квітів напередодні весілля, на дівич-вечорі. На території 
Волині й Полісся такий вечір називався «вінок»: «Перед 
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весіллям, у суботу, подружки молодої збиралися на ві-
нок: робили з кольорового паперу квітки для гостей, на 
другий день подружки-дівчата пришпилювали їх гостям. 
На другий день приходили дружки з молодим, «викупля-
ли» молоду. Потім їхали або ішли вінчатися»28.

Наступним етапом передвесільної обрядовості були 
запросини молодим та молодою з дружбами та дружками 
гостей на весілля. Анатолій Пономарьов про цей звичай 
пише таке: «Власне весілля розпочиналося із запросин, що 
включали урочисте виряджання дочки та сина та ритуал 
запрошення гостей. Запрошували переважно родичів. 
Близьких знайомих та сусідів, а у невеликих селах – усіх 
мешканців. Не годилося запрошувати під час випадкових 
зустрічей на вулиці»29. На території Західного Полісся та 
західної частини Волині молода одягалася у вишиту білу 
сорочку чи сукню. Одягала традиційний український ві-
нок на голову й йшла, разом із дружками, запрошувати 
гостей на весілля. Ось як описується цей звичай у народ-
ному переказі із села Несвіч Луцького району Волинської 
області: «Завжди в нас гуляли весілля два дні: в неділю та 
понеділок. За два тижні до весілля наречена одягалась в 
сукню, одягала віночок зі стрічками і з двома дружками 
ходила запрошувати людей»30. Етнографи говорять про 
те, що запросини «передбачали збирання весільного поїз-
да та запрошення гостей. Молода в національному вбран-
ні, з квітками та стрічками, обходила хати й дарувала гос-
подарям шишки, промовляючи: «Просили вас батьки, і я 
вас прошу прийти на малий час – на весілля до нас»31. До-
слідники української етнографії говорять про те, що «За-
прошує на весілля наречена, разом із старшою дружкою, 
ходячи по селу»32.

У народних оповіданнях та переказах теж описано об-
ряд запросин. При цьому молода з дружками завжди го-
ворили такі слова: «Просили батько, просила мати, і ми 
просимо, приходьте до нас на весілля». Ось як виглядає 
обряд запросин із народних оповідань, записаних у селі 
Верхи Камінь-Каширського району Волинської області 
та у місті Дубно Рівненської: «Перед днем весілля, мо-
лода і дружка йдуть по всій родині просити на весілля. 
В кожну хату до родичів заходили, кланялись і казали: 
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«Просили батько, просила мати, і ми просимо, приходь-
те до нас на весілля». На вінчання йшли до церкви, ба-
тюшка вінчає»33; «Ох, як я давно не була на весіллі, але 
один випадок пам’ятаю, це було років двадцять назад, не 
пам’ятаю, хто тоді одружувався, але вже не суть, спочат-
ку були заручини, потім хлопець йшов до своєї молодиці 
запрошувати батьків на сватання, за сватання хлопець 
домовлявся з найбільш поважними людьми у селі, щоби 
вони були його сватами та йшов з ними до хати дівчи-
ни. Свати тричі стукали у двері, заходили, а далі проси-
ли віддати дівчину – ”куницю-красну дівицю” – за свого 
“князя”.  Потім були запросини – це наречена з дружками 
або наречений з боярами ходили по селу і запрошували 
родичів та друзів на весілля, потім підготовка до весілля, 
а потім вже святкували і саме весілля»34.

Ще одним, надзвичайно важливим моментом передве-
сільного періоду було випікання короваїв. Досліджували 
обрядовий весільний хліб та печиво у своїх наукових пра-
цях М.Ф. Сумцов, В.Г. Кравченко, Л.Ф. Артюх, Н.І. Здоро-
вега, Г.Т. Пашкова, В. К.Борисенко.

Короваїв на території Західного Полісся та західної 
частини Волині робили багато. Етнографи говорять про 
те, що «Бгання короваю – один із найпоширеніших ве-
сільних обрядів, який символізував освячення громадою 
нової родини. Випікали багато видів весільного хліба: ко-
ровай, дивень, гільце, шишки, гуски, калачики. Головним 
весільним хлібом був коровай. Бгали його у п’ятницю або 
суботу в домі молодої. Нерідко в ритуалі брали участь ро-
дичі з обох боків»35.

Про звичай бгання короваю у регіонах Західного По-
лісся та західної частини Волині зібрано багато оповідань 
та переказів. Ось як описується обряд випікання коро-
ваю у оповіданні із села Деревок Любешівського району 
Волинської області: «У суботу в молодого пекли коровай. 
У цьому дійстві брали обов’язково участь хрещена мати, 
рідна мати, тітки, які були щасливі у шлюбі. Дівчата і вдо-
ви не допускалися. Випікали також пташечки, які наса-
джувалися на гілки, обкручені тістом і запечені. Коровай 
прикрашали гілочками ялівцю та причепленими до них 
саморобними квітками. 
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Коровай обперізували рушником, качалами і ставили 
у кутку на діжці в хаті, де було весілля. 

Існувала така прикмета: якщо коровай вдався пухким і 
не розколовся, значить молоді будуть жити щасливо, дов-
го, у мирі і злагоді. 

Коли готували коровай, то виспівували:
«– Ой, а де ж ти, Васильочку, воду брав?
Хто ж тобі коровайця розчинів?
– Брав я воду у борі.
Розчином коровай матері.
Брав я водицю в криниці. 
Розчиняли коровайця сестриці. 

Було у Іванка дві сестри. 
Хорошого коровайця іспекли. 
Хорошого коровайця іспекли, 
Кругом його золотом обложили, 
Всередину янгола посадили. 

Ой, де ж тії ковалі живуть,
Що гостриї сокіри кують,
Бо будемо піч рубати,
Коровайця діставати. 

Коровайночки, всі сестрички,
Підіть у садочки
Зеленого зілля рвати,
Коровай збирати»36.
Або як розповідається у оповіданні, записаному у селі 

Несвіч Луцького району Волинської області, «За тиж-
день до весілля збиралися господині готувати обід. Страв 
було дуже багато. Гнали самогон, пекли м`ясні страви, 
готували голубці, салати, холодець, варили кисіль, пекли 
пряники. В п’ятницю збирали жінок, 6-8 осіб, щоб було 
парне число, місили коровай. Вибирали таких жінок, що 
у любові і злагоді жили подружнім життям. Топили піч, 
місили тісто і випікали коровай. Був звичай, що коровай 
повинен пектися в домашній печі. Потім прикрашали ко-
ровай квітками з бумаги на дерев’яних палочках. Багато 
їх вставляли, густенько і обов’язково парне число»37. 
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Коровайний обряд займав особливе місце у весіль-
ній обрядовості населення західного Полісся та західної 
частини Волині. Надзвичайно велике образне значення 
хліба-короваю існує й дотепери у поліському та волин-
ському коровайному обрядах. Федір Вовк, описуючи 
звичаї випікання короваїв на Україні, говорить про таке: 
«найчастіше в неділю рано, але часом і кілька день перед 
вінчанням, розпочинають робити коровай. Коровай – це 
святий хліб, що має велике ритуальне значення та безпе-
речно жертовний характер. Коровай мають право робити 
лише заміжні жінки, та й з них тільки такі, що на ту пору 
мають чоловіка при собі (не тільки вдови, але й жінки, що 
їх чоловіки кудись від’їхали, в цьому обряді брати участь 
не можуть»38.

Етнографи стверджують, що коровай робили спеці-
ально запрошені жінки, які приносили з собою борош-
но, яйця, сало. Коровайниці мали перебувати у першому 
шлюбі та жити в злагоді. Коровайниць зв’язували руш-
ником, і вони мусили все робити разом: місити тісто, ви-
ліплювати оздобу, обмивати руки»39. 

Головні дійові особи коровайного обряду на території 
Західного Полісся та західної частини Волині – жінки-ко-
ровайниці, яких напередодні запрошують для випікання 
короваю. Після закінчення випікання коровайниць запро-
шували до столу, пригощали вечерею і горілкою. Вгощала 
їм  молода або її мати. Жінки сиділи за столом, аж поки не 
настане пора виймати коровай з печі. У зразках народної 
прози робота коровайниць описується так: «Саме весіл-
ля проходило три дні. За дня збиралися заміжні жінки та 
пекли коровай. Вони приходили з вузликами. У хустку 
зав’язували миску з мукою, зверху викладалися яйця і 
масло, а також клали шматок сала. Коровайниць приго-
щали різними стравами і горілкою. Після застілля були 
танці під гармошку з бубном. В кінці виносили коровай, 
який благословляли»41. Випікати коровай на Волині й По-
ліссі збиралися й у домі молодого. Випікали його як у домі 
нареченої, так і нареченого. Пекли короваї з шишками, 
уквітчували барвінком. Про прикрашання та уквітчуван-
ня короваїв Федір Вовк пише: «На український коровай 
приплітають зверху ще виліплених з тіста голубів, а іноді 
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й різних інших тварин та їх частини»42. У народних опові-
даннях та переказах процес прикрашання короваїв опи-
сується так: «У суботу старші жінки збиралися до хати 
молодого пекти коровай. Коровай пекли у печі, у великій 
посудині, пізніше почали заказувати на пекарні. Готовий 
коровай прикрашали квітками з кольорового паперу і 
шишками. Шишка – це рівна гілка з дерева довжиною 50-
60 см, негруба, обстругана від кори. Її обмотували тістом, 
«ковбаскою», пекли в печі. Потім шишку прикрашали 
барвінком, квітками і вставляли в коровай. Така шишка 
повинна була мати розгалуження з 2-х або 3-х гілок (на-
зивались «двійчани» або «трійчани»). Коровай повинні 
були вбирати заміжні жінки, але не вдовиці. Потім, як 
мали ділити коровай, шишки виймали і віддавали самій 
ближчій рідні обох молодих. Одну шишку виносили на-
двір людям, хто приходив побачити весілля, їх називали 
«запорожці»43; «Короваї пекли у високих каструлях. На 
них плели косичку. Короваї прикрашали квітами»44. Хат-
нє начиння, яке використовували під час випікання ко-
роваю: лопата, діжа, у якій сходило і замішувалось тісто, 
танець з пікною діжею перед початком випікання тіста 
– усе це символізувало майбутньє сімейне благополуччя. 
Коровайниці працювали спільно, згуртовано, виконували 
при випіканні короваю спільні ритуальні дії. Після того, 
як посадять коровай у піч, обов’язковим ритуалом коро-
вайниць було миття рук. Федір Вовк, описуючи спільну 
роботу коровайниць, зазначає про те, що «зібравшись на 
запрошення, коровайниці прикрашають свої голови бар-
вінком та миють руки. Потім вони кладуть муку у ночви. 
Розчинивши тісто, перекладають його до діжі, що став-
лять посеред хати, та починають місити»45. А так описа-
но процес випікання короваю в оповіданні, записаному у 
селі Головне Любомльського району Волинської області:  
«Пекли різні, але пекли з дотриманням старовинних тра-
дицій, в певні дні тижня (п’ятниця або субота). У чиєму 
будинку пекти коровай залежало від місцевих традицій. 
На Волині ми завжди печемо у родичів. В інших регіонах 
могли пекти у будь-якого з молодих. У виготовленні ве-
сільного короваю брали участь родички з обох родів, щоб 
поріднитися.
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Для випікання короваю запрошувалися жінки, які 
перебувають у щасливому шлюбі. Вони приносили свої 
продукти – сало, яйця, борошно. 

Спільна дружна робота коровайниць символізувала 
єдність і нерозривний зв’язок майбутньої молодої сім’ї. 
Всі дії, необхідні для замішування тіста і випікання хлі-
ба, коровайниці здійснювали, будучи пов’язаними між 
собою рушником. На результат їх роботи вказували на-
родні прикмети: якщо коровай вийде вдалим – високим, 
пишним, рівним, то майбутня сім’я житиме щасливо; 
якщо коровай під час випікання тріснув, то молодих че-
кає розлука або навіть розлучення; нерівний і погано під-
нявся коровай віщував труднощі в новій сім’ї. Тому коро-
вайниці для отримання вдалого короваю застосовували 
весь свій досвід і старання, а також впливали на нього 
обрядовими піснями та приказками. 

Піднялося тісто акуратно – ставили в піч, після чого 
слід було провести необхідні ритуальні дії. Старша з ко-
ровайниць брала хлібну лопату і стукала нею у всі чоти-
ри стіни кухні. Решта жінок разом брали діжку, в якій до 
цього змушували тісто, і здійснювали з нею ритуальний 
танець, при якому діжку потрібно було три рази стукну-
ти об стелю, як би показуючи, яким високим і вдалим по-
винен спектися коровай. 

Після участі у весільних обрядах коровай ставився на 
головне місце святкового столу та служив окрасою за-
стілля, символізуючи щастя і достаток. Наприкінці свят-
кування весілля коровай розрізали на частини і роздава-
ли всім гостям і родичам»46. 

Українські етнографи стверджують, що «До традицій-
них обрядів приготування до весілля належить обряд 
бгання короваю. Печуть його літні жінки, кожна з яких 
приносить трохи борошна, випікають коровай у хаті на-
реченого, супроводжуючи процес піснями»47. Як бачимо 
із зразків народної прози, у волинян та поліщуків існува-
ло повір’я, що: «якщо коровай вийде вдалим – високим, 
пишним, рівним, то майбутня сім’я житиме щасливо; 
якщо коровай під час випікання тріснув, то молодих че-
кає розлука або навіть розлучення; нерівний і погано під-
нявся коровай віщував труднощі в новій сім’ї»48.
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Про те, що короваї прикрашали барвінком – симво-
лічною квіткою щастя та випікали із тіста квіти і птахів, 
розповідається у народному переказі із села Подоляни 
Гощанського району Рівненської області: «Коли пекли 
коровай, то збиралися в одній хаті люди. які співали об-
рядові пісні протягом всього процесу. Короваї не були та-
кими, як зараз,  поверхневими, вони були круглі та висо-
кі, чимось схожі на мурашник. Прикрашали їх барвінком 
та вирізали з тіста птахів та квіти, змазували дуже добре 
яйцем, аби коровай був рум’яним, коли запечеться. Коли 
коровай допікався, миски, в яких місили тісто, заговорю-
вали і кидали через хату»49. Прикрашали  короваї на Во-
лині й Поліссі барвінком і квітами. Іноді в центр короваю 
вставляли верхівку ялинки чи зелену гілку, що мала на-
зву “їлко”, “їльце”, “гілце”, “хвойка”, “вітка”, “ялина”. При-
крашання короваю зеленню  було розповсюджене на усій 
території західного Поліссяя та західної частини Волині:

«Короваї випікали в печі, прикрашали різними само-
робними квітами, обв’язували вишитим рушником»50. 

Коровайницями могли бути лише жінки продуктивно-
го віку, які перебували у першому шлюбі, жили в злагоді зі 
своїми чоловіками і  мали дітей. Не могли  бути коровай-
ницями незаміжні дівчата, вдовиці, розлучені, жінки, які 
зле жили зі своїми чоловіками. До складу коровайниць 
обов’язково повинна була входити мати, хрещена мати, 
які й були старшими коровайницями: «Коровай, зазви-
чай, пекла кума, хрещена чи тітка одного з подружжя»51;   
«Короваї пекли хрещені батьки. Співали, кидали копійки 
хрещені батьки, а матері місили. Але місили матері ті, ко-
трі живуть із чоловіком. Якщо вона розвелася, не живе 
з чоловіком чи чоловік помер, то таку маму хрещену до 
короваю не допускають. Короваї були прості, пекли в ви-
соких каструлях і не дуже широка, коровай пекли в печі. 
Хто вмів, то зверху з тіста виробляли квіточки, листоч-
ки»52; «Коровай пекли за день до весілля. І для цього за-
прошувалися заміжні жінки. Протягом усього процесу у 
домі повинна панувати атмосфера щастя і радості. Коро-
ваї прикрашали квітами і листям, колосками, лебедями з 
тіста»53; «Перед весіллям пекли короваї. Запрошувалися 
лише заміжні жінки, спочатку вони молилися і лише тоді 



683

приступали до замішування тіста, для цього використо-
вували велике дерев’яне корито. Ще робили «шишки», 
короваї прикрашали фігурами з тіста, кольоровим папе-
ром»54. Замішували коровай звечора. Перед тим старша 
коровайниця просила благословення. Ось як розповіда-
ється про це у народному оповіданні із села Рудка-Козин-
ська Волинської області: «Для випікання короваю запро-
шувалися жінки, які перебувають у вділому, щасливому 
шлюбі. Зазвичай вони приносили свої продукти – сало, 
яйця, борошно. Кожна дія коровайниць в процесі замісу 
і випікання короваю мала символічне і магічне значення. 
Мало значення навіть кількість присутніх жінок. В одних 
місцевостях вважалося вдалим непарна кількість коро-
вайниць, особливо, якщо їх виявлялося семеро. В інших 
місцевостях запрошували парну кількість жінок, щоб мо-
лода пара жила весь вік в злагоді. Перед тим, як починати 
випікання короваю, жінки-коровайниці молилися, щоб 
коровай удався і просили Божого благословення. У на-
родних оповіданнях про це розповідається так: «Коровай 
пекли старші жінки, які обов’язково перебували у шлюбі. 
Роботу розпочинали з молитви. Під час замішування та 
випікання хліба співали пісні, жартували. Прикрашали 
калиною, квітами, з тіста робили віночок, пташок, коло-
си. Це означало заможне життя»56; Або, такий приклад: 
«Коровай – не просто білий святковий хліб. Він є окрасою 
весілля, справжнім художнім витвором. В обряді випі-
кання короваю немає нічого випадкового, зайвого. Кож-
ний рух, елемент, кожна дія, пісня, примовка мають риту-
альне значення, в них присутня глибока філософія наших 
предків, їх мудрість й вірування.

Традиційно весільний коровай пекли у четвер або в 
суботу (п’ятниця – «розвідниця»). На випікання короваю 
сходилися жінки, кожна з яких була заміжня і щаслива у 
сімейному житті та мала дітей. Вдовам, розлученим і без-
плідним жінкам заборонялось бути поблизу того місця, 
де його випікали, оскільки вважалось, що їхнє горе може 
перейти й на коровай, а з нього – на життя молодого по-
дружжя.  Молодиці одягали біленькі фартушки, зав’язу-
вали хустки і перед тим, як розчиняти тісто, просили Бо-
жого благословення.
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Тісто місять дві жінки. Майстерно замісити тісто і ви-
готовити з нього вироби – справа нелегка. Вона потре-
бує хисту і терпіння. Коровай змазували жовтком, щоб 
зарум’янився, хрестили і ставили у піч. Поки коровай 
печеться (це тривало умовно кілька годин), господиня 
пригощає коровайниць, а потім вони починають робити 
рогульки і квітки до них.

Існує прикмета: якщо на спеченому короваї з’являлася 
дірка – першою народиться дочка, якщо тріснув – молоді 
можуть розійтися»57. Про ці повір’я дослідники розпо-
відають так: «Існувало повір’я, що вдало спечений коро-
вай принесе молодим щастя, тріснутий – розлучення, а 
покручений – злу долю. Тому коровайниці «улещували» 
коровай приказками та піснями»58.

Коровайниці зазвичай приходили у гарному чистому  
одязі, приносили з собою миску борошна, яйця, масло 
або хлібину. Під час випікання короваю майстрині співа-
ли пісні до короваю. Федір Вовк, розповідаючи про піс-
ні, які співали коровайниці біля короваю, говорить про 
те, що «Вимішуючи тісто, співають пісень»59. У народних 
переказах про це розповідається так: «На весілля пекли 
коровай. Спочатку коровайниці пекли хлібину. Робили 
шишки: з сливки рубали оллячки, місили тісто, розка-
чували і обмотували ті оллячки тим тістом. Тиї шишки 
пообпікали перед полум’ям, як розтопили піч, то перед 
піччю обпікали ті шишки, ще квіточками украшали, ще й 
червоною ниткою обв’язували.

Колись, як коровайниці пекли коровай то все співали:  
Коровай, коровай, ноги має,
Сам у піч утикає,
А коровайницям на добраноч дає.
Ще до короваю співали:
Зажурився коровай
У новуй комори стояти,
Сами п’єте гуляєте,
А по мені не дбаєте»60.
Прикрашання короваю було найщасливішим і най-

суттєвішим моментом коровайного обряду. На території 
Західного Полісся та західної частини Волині коровайни-
ми прикрасами  були шишечки, голуби, пташки з тіста, 
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квіти та барвінок, паперові квіти та прикраси. У народній 
прозі про це говориться так: «Розчиняють, місять, і пе-
кли так, як зараз, тільки не було таких, як зараз, прикрас. 
Прикрашали коровай шишками печеними на паличках, 
плетіночку робили, вішали квітки»61. У селі Видричі Ка-
мінь-Каширського району Волинської області коровай 
прикрашали так: «На весілля пекли короваї із хліба, це 
був просто хліб, а на хлібові, якщо господиня з кращих, 
то робили два голуба і ставили них на коровай. Коровай 
обов’язково обв’язували кольоровою резинкою. А збоку 
в коровай прив’язували тоненькі палички, а на ті палички 
робили квіти з бумаги»62. Або: «Коровай пекли великий 
та вбирали його шишками (гілки дерев, замотані в тісто 
та запечені в печі)»63. А так прикрашали короваї у селі 
Чудля Володимирецького району Рівненської області: 
«За день до весілля старі жінки збиралися разом і пекли 
коровай у хаті молодого. Коровай пекли у печі у великій 
посудині. Готовий коровай прикрашали квітками і шиш-
ками. Шишка – це гілка з дерева, негруба, обстругана від 
кори. Її обмотували тістом, пекли в печі. Потім шишку 
прикрашали барвінком, квітками і вставляли в коровай.  
Коровай прикрашали заміжні жінки, але не вдови. Коли 
ділили коровай, шишки віддавали найближчим родичам 
наречених»64. Чи, ще один приклад: «Прикрашали само-
робними бумажними квітами, збитими білками, суцвіт-
тям та ягодами калини та робили різноманітні фігурки з 
прісного тіста»65. А так описують випікання коровайних 
шишок дослідники-етнографи: «Шишки – весільне обря-
дове печиво, яке випікалося з коровайного тіста. Розка-
чували смугу тіста й робили з одного боку насічки, зубці. 
Шишками оздоблювали коровай, ними пригощали на за-
стіллі гостей, яким не вистачало короваю, коровайниць, 
весільну челядь; ними запрошували на весілля. Шишки 
були чи не єдиною подякою молодої та молодого друж-
кам і боярам»66. 

Поліський та волинський короваї мали бути круглі і 
складатися з трьох частин. Нижню частину віддавали му-
зикам, середню – родині, а верхню – нареченим. Про це 
можна дізнатися й зі зразків народної прози: «Коровай 
мав бути неодмінно круглий, оскільки коло символізує 
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сонце з його силою і міццю. Вважається, що короваю на 
2 кг вистачає на 30-40 персон. У нас в сім’ї вірили: чим 
більший коровай на весіллі, тим довшим і благополучні-
шим буде життя молодих. Тому випікали величезний ви-
ріб величиною у стіл. А виносили його гостям 3-4 силь-
них чоловіки. Існувало також таке повір’я: хто з молодят 
відкусить більший шматок короваю, той і буде головою у 
домі»67; «На весіллі були великі та смачні короваї, які були 
в великій посудині»68; «Була завжди форма в нас така на 
коровай. Пекли коровай і вбирали його гарно, то квіточ-
ки робили, то ше шо. Рушника під низ застелювали і по-
верх лєнтою обв’язували»69; «На весілля короваї  пекли 
самі дома. Короваї були одно - або двох’ярусні. Прикра-
шали саморобними бумажними квітами, збитими білка-
ми, суцвіттям та ягодами калини та робили різноманітні 
фігурки з прісного тіста»70.

Коли коровай уже спечено, і він, прикрашений шиш-
ками, пташками, барвінком, фольгою і паперовими кві-
тами, стояв на столі, коровайницям дарували випечені 
ними шишки, квіти і пташок.

Говорячи про різновиди обрядового хліба, що його ви-
користовували у весільній традиції на території Західного 
Полісся та західної частини Волині, дослідники вказують 
на той факт, що серед великого розмаїття весільних об-
рядових хлібів та печива «Кожен із весільних хлібів мав 
своє призначення: з паляницею ішли свататися, з шишка-
ми та калачем запрошували на весілля, голубки та гуски 
дарували коровайницям»71. 

А так виглядає найтиповіший рецепт трьохповерхово-
го короваю, що його випікали на переважній більшості 
території Західного Полісся та західної частини Волині: 
«Коровай. Для випікання триярусного короваю знадо-
биться три каструлі: 12-літрова, 6-літрова та 1,5-літрова. 
Зсередини посуд змазати жиром або маслом. 

Для тіста: 1,5 л молока, 1,2 л цукру, 9 яєць, 1 пачка мар-
гарину, 200 г дріжджів, 100–150 г масла, 1 скл. домашньої 
сметани, 10 пачок ваніліну. Борошно неодмінно просіяти, 
його має бути стільки, щоб замісити легке тісто.

Аби сформувати триярусний коровай, у двох нижніх 
слід вирізати місце для верхніх. А щоб добре трималася 
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глазур, верхні скоринки на всіх булках треба рівненько 
зрізати і лише тоді прикрашати. Для оздоблення можна 
скористатися кулінарним шприцом або ж пергаментним 
кульком. 

Глазур. Порцію розраховано на великий триярусний 
коровай. Отож, 7–8 охолоджених білків збити міксером 
до стійкої піни. Не припиняючи збивати, поступово вси-
пати цівкою 800–900 г цукрової пудри. Її потрібно ще раз 
змолоти на кавомолці для того, щоб глазур була однорід-
ною. Як тільки вона загусне, додати 1 ч. ложку лимонної 
кислоти.

Квіти: 1–1,5 ч. ложки швидкорозчинного желатину за-
лити 3 ст. ложками перевареної води, поставити на во-
гонь, щоб розчинився. Додати 200–250 г цукрової пудри 
та харчової фарби (дозування вказано на упаковці). Усе 
ретельно вимішати до однорідної маси. З цього тіста фор-
мувати кульки, викладати на дошку й розкачувати качал-
кою. Потім згортати у формі пелюстки, а вже з пелюсток 
формувати квіти.  Цукрово-желатинову масу можна роз-
ділити на дві частини та зафарбувати в зелений і черво-
ний кольори. Потім виробляти з неї листочки та пелюст-
ки квітів»72.

8.2. Весільна та післявесільна обрядовість населення
Західного Полісся та західної частини Волині 
в народній прозі

Весілля – це наступна після сватання, заручин, запро-
син, дівич-вечора, випікання короваю частина весільного 
обряду на території Західного Полісся та західної частини 
Волині. Федір Вовк, описуючи основну частину весільної 
обрядовості – весілля, говорить про те, що «В загальних 
рисах весілля повторює ті самі обряди в сватанні та на 
заручинах, тільки в значно ширшій та завершеній фор-
мі. Так само, як і попередні акти, весілля починається з 
наподоблення спроби умикання, але на цей раз це напо-
доблення далеко повніше»73. Ось як відбуваються ці зви-
чаї у волинських та поліських селах: «Наречену ховали і 
вимагали викуп. Після викупу молодих благословляли 
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батьки, давали їм ікони і обсипали пшеницею, житом, які 
були перемішені з цукерками та грошима. У церкві наре-
чені ставали на рушник, який мала б вишити наречена. 
Перед тим, як випроводжати молодих до хати молодого, 
здійснювався обряд голосіння. Мати випроваджувала до-
чку, плачучи, сумуючи. У новій домівці молодій влашто-
вували іспити: розкидали дрова, на порозі кидали сміття. 
Це перевіряли, чи переступить, чи прибере»74. Або: «На-
речених вибирали зі свого села, і досить рідко – з сусідніх. 
Обов’язково мало бути батьківське благословення. Спе-
ціально до весілля шили одяг, який зберігали і шанува-
ли усе життя. Весілля починалося із запрошення гостей, 
молода ходила з дружками селом з віночком на голові, 
молодий з дружбами просив свою родину. Молодий ви-
рушав за молодою зі своїми родичами, хлопця обсипали 
«на щастя» – зерном, цукерками і дрібними грішми. Від-
бувався викуп нареченої на порозі її хати, дружки отри-
мували гроші та випивку. Після викупу молоді йшли до 
церкви на вінчання, а далі всі вертались до хати молодої 
на частування»75. Звичай викупляння молодої у народ-
ному оповіданні із села Городище-2 Луцького району 
Волинської області описується так: «Свита нареченого 
прямує до хати нареченої. Тут вже чекають традиційного 
викупу нареченої, коли наречений з друзями заходить в 
кімнату, де знаходиться наречена і починається веселий 
торг. Наречений ніякої участі в торзі і викупі не приймає. 
Свідок за допомогою дружки викупляє у подруг місце для 
нареченого поруч з нареченою. Він підносить їм напої та 
гостинці. Подруги вимагають викласти на столі доріжку 
до нареченої з грошей і не погоджуються поступитися до 
тих пір, поки їх прохання не буде виконана. “Косу нарече-
ної” продає брат або племінник нареченої. Під час торгу 
про суму викупу друзі нареченого намагаються пролізти 
під стіл і зняти з нареченої чобітки, та її подруги всіляко 
перешкоджають цьому. Якщо комусь із свити нареченого 
вдається це зробити, то наречену повинні віддати без ви-
купу. Зустрічається і звичай крадіжки посуду у нарече-
ної, посуд б’ють на порозі будинку нареченого. У цілому, 
процедура викупу багато в чому залежить від ступеня 
підготовленості подруг нареченої і свідка. Після того, як 
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наречена викуплена, жениха усаджують поряд з нею, він 
цілує свою обраницю і дарує їй квіти. Батьки обов’язково 
запитують нареченого: “Твоя наречена, не підмінили?” Бо 
бува усяке!»76.

Почесний похід молодого, разом із родиною, дружба-
ми і старостами, що ідуть селом викупляти молоду, на-
зивається весільним поїздом. Федір Вовк про це пише 
так: «…поїзд молодого готується до виправи. Пісні, що 
їх співають без перерви, з’ясовують цілком військовий 
характер обряду. Коли молода живе в другому селі або в 
далекому кутку того ж села, то парубки з її кутка або села 
роблять так звану перейму, цебто серед дороги ставлять 
стіл, накривають його скатертиною та кладуть на нього 
хліб. Молодий, що його парубки спершу не пускають, му-
сить дати їм трохи грошей, і вони цим задовольняються. 
І кортеж рушає далі, кепкуючи з того, що за кварту го-
рілки парубки перепустили молодого до його дівчини»77. 
Про звичай переймати наречену розповідається у бага-
тьох зразках народної прози:    «Весілля починалося в хаті 
кожного з молодят. Коли молодий вирушав за молодою, 
дорогою його зупиняли (і не один раз!), вимагаючи викуп 
за наречену: доводилося відкуповуватися символічною 
сумою або частуванням, горілкою. Торги проводились і у 
дворі молодої – відкуп вимагала ще й сім’я нареченої. На 
даний момент, з цієї традиції роблять цілу виставу, яка 
не тільки розважає гостей, а й перевіряє, наскільки наре-
чений оцінює свою долю. А далі – святкування, звичаї та 
вітання; тобто все те, що присутнє і тепер»78. Або: «І вже 
везуть молоду до молодого. По дорозі од молодої до моло-
дого по селі виносили столи, переймали молодих і не да-
вали дороги, шоб пропустили, то одкуплялися водкою»79. 
У народному оповіданні із села Видричі Камінь-Кашир-
ського району Волинської області викуп молодої описано 
так: «Перед походом до церкви в домі нареченої відбував-
ся викуп. На вулиці молодих щедро обсипали цукерками 
та пшеницею. На святкуванні обов’язково відбувалось 
викрадення нареченої та її туфельки. В кінці святкування 
молодій знімали фату та одягали хустку, як знак того, що 
вона тепер дружина»80. Почесний поїзд молодого оспіву-
вали весільними піснями по його до молодої: «Оспівува-
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ли молодого, коли йшов до нареченої. Обсіювали зерном, 
щоб були багаті. Як ішли до вінчання обсіювали цукерка-
ми, щоб життя було солодким»81.

А так описано звичай перейми у народному оповіданні 
із міста Ковель Ковельського району Волинської області: 
«У день весілля наречений їде до хати молодої, але доро-
гу йому перегороджують і наречений повинен викупити 
дівчину (тобто заплатити за неї). Після викупу молодята 
отримували благословення від батьків і після цього ви-
рушали на вінчання. У церкві відбувається скріплення 
перед Богом взаємних обіцянок майбутніх наречених. 
Під час звершення церемонії наречені тримають в руках 
запалені свічки. Після молитов молоді обмінюються об-
ручками, які перед цим освячували.

Після вінчання відбувається святкування. Наприкінці 
весілля відбувається покривання нареченої, що символі-
зує перехід молодої до заміжнього стану»82.

Молода, у переважній більшості, зустрічала молодого 
удома, сидячи на кріслі перед образами. Українські ет-
нографи про цей звичай пишуть: «Підготовка до шлюбу 
починалась у домі молодої, поки її прибирають дружки, 
музики грають. Традиційні обрдові дії виходу нареченої 
інколи супроводжуються «посадом». Молоду саджають 
на скриню з посагом, підстеляючи подушку, молодий, 
батько чи дружка розплітають їй косу»83. Таку ж інфор-
мацію знаходимо і у народних оповіданнях Волині й По-
лісся: «Приїжджав наречений до нареченої. Молода сіда-
ла на крісло перед образами, мати виходила і розчісувала 
дочці коси. При цьому співала пісні, а після того чіпляла 
корону. Тоді відбувалося весілля. Як молода «вибиралася» 
з дому, то обтанцьовувала усіх присутніх і співала: «Бу-
вайте здорові, келішки та склянки, бувайте здорові, мої 
колежанки. Бувайте здорові ви, мої віконця, я вас витира-
ла ще до сходу сонця». А так описано згадані звичаї у на-
родних оповіданнях та переказах: «Був такий звичай, що 
коли наречена була вже зібрана і вставала з крісла, туди 
повинна була сісти дружка: яка раніше сяде, та швидше 
вийде заміж»84.

Федір Вовк, описуючи обряд викупу молодої, зазначає, 
що він нагадував обряд сватання: «Молода під час усіх цих 
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церемоній, починаючи зі входу старостів до хати, сидить 
на посаді, схилившись на стіл. Діставши рушники, старо-
сти перестають мовчати та починають виголошувати ті 
ритуальні промови про куницю, мисливців тощо, що ми 
їх уже чули на сватанні та на заручинах і, посилаючись на 
те, що вони зв’язані, пропонують закінчити справу вику-
пом. Скоро, однак, почувши нові пропозиції викупу, бра-
ти погоджуються та, діставши кілька грошин та невелич-
кі подарунки, відходять, пролазячи під столом, ніби вони 
рятуються втечею. Ця втеча братів є очевидна симуляція 
страху, що вони колись мусили відчувати перед своїм ро-
дом за продаж сестри або за її умикання. Побачивши, що 
молоду покинули її родичі, дівчата також виходять з-за 
столу. Тоді староста вводить нарешті молодого й підво-
дить його до молодої»85.  У народних оповіданнях знахо-
димо підтвердження інформації, досліджуваної Федором 
Вовком: «Перед тим, як сісти за стіл, молодий повинен 
був викупити молоду у рідні за гроші. Перед тим місцем, 
де мали сидіти молоді, ставав брат чи хтось із рідні дівчи-
ни з рогачем і вимагав викуп. Якщо одержав викуп, тоді 
пропускав молодих за стіл і починалось весілля. Пізніше 
ще молодий повинен був помити тещі ноги, взути в нові 
чоботи або туфлі, одягти костюм і хустку. Потім молода 
кидала свій букет дівчатам: хто зловить, той мав скоро ви-
йти заміж. Свекруха зав’язувала невістці хустку»86; «Голо-
вними особами в організації весілля були кухарки: «Ми 
і перепої робили, зустрічали, розважали й проводжали 
гостей, роздаючи коровай». Коровай, зазвичай, пекла 
кума, хрещена чи тітка одного з подружжя.  На перепо-
ях наречений продавав зерно, картоплю, свиней, корів, 
спиртне та навіть паї, загалом все, що мав. Я часто була 
кухаркою на весіллях. Коли приходили гості, ми припро-
шували їх чаркою та українським самогоном та приймали 
подарунки для наречених. Як тільки гості розсідалися, я, 
як головна, мала говорити «Отче наш» та починати час-
тування. Після цього я поверталася на кухню готувати 
весільні страви». Трохи згодом всі кухарки виходили до 
гостей та заводили пісню до чарки, викрикуючи найкра-
щі побажання молодому подружжю»87; Або, ще прикла-
ди викупу молодої, що у кожному із сіл відбувалися по-
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різному: «Наречений повинен був викупити наречену у 
її рідні за гроші. Ще на весілля наречений повинен був 
вимити тещі ноги в кінці весілля, а свекруха нареченій 
зав’язати хустку на голову замість фати. Молода ще кида-
ла свій букет незарученим дівчатам, і яка зловить, невдо-
взі має вийти заміж»88;

«Молода посилала стрітників до молодого, забирали 
його і починали читати корону – то таке посланіє вели-
ке, там і до дружок, і до матерів, і до батьків звертання. 
Воно щиталося як обряд, то воно мусило бути. Тоді свят-
кували, вгощалися. Ділили коровай всім по-отдєльності, 
по сім’ях. Через тиждень після весілля в нас ще їхали на 
пироги до сім’ї молодого»89.

Після того, як молодий забирав наречену з дому, відбу-
валося вінчання у церкві. У народних переказах про цей, 
найважливіший етап у циклі весільної обрядовості у на-
родних переказах розповідається: «Вінчання відбувалося 
в церкві. До церкви йшли з образами. Під час вінчання 
дружка і сват тримали над головами наречених церков-
ний вінець, молоді обмінювалися обручками. Молода 
одягалася у білу сукню, на голові була фата. Молодий одя-
гав костюм»90. Чи, ще один приклад, «Молоді вінчались в 
храмі. На щастя, молоді під час вінчання ставали на ви-
шитий своїми руками рушник. Пекли великі короваї. Та-
кож був викуп нареченої»91.

Традиційне вінчання на Україні Федір Вовк описує так: 
«Вінчання, що звичайно буває рано в неділю, відбуваєть-
ся якось цілком поза всім етнографічним весільним об-
рядом. Молода просить благословення у батьків та у всіх 
своїх родичів, кланяючись кожному з них в ноги та тричі 
з ними цілуючись у губи. Потім з музиками та співами ве-
сільний поїзд вирушає до церкви, перед якою музики та 
співи припиняються. Після вінчання всі вертаються до-
дому»92. А так описано обряд вінчання у народному опо-
віданні, записаному у селі Деревок Любешівського райо-
ну Волинської області: «У неділю раненько менша сестра 
заплітала косу молодій, а батьки благословляли дочку на 
вінчання. Вбирання молодої супроводжувалося піснями. 
Наприклад: «Проводжала матінка до вінця – розплелася 
косонька до кінця». По дорозі до церкви молода запро-
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шувала свою родину на весілля, а молодий – свою. У наш 
час на весілля запрошують батьки наречених за 2-3 неділі 
наперед, а молода в день весілля «кланяється» – заходить 
в хату до своїх родичів зі старшою дружкою, тричі покло-
нившись промовляє: «Просили батько й мати, і я прошу 
до нас на весілля». Ті ж, щиро подякувавши, благословля-
ють на щасливе життя.

У церкві старша дружка молодій розплітала косу і чі-
пляла на голову вінка. Вінки для наречених виготовляла 
у 50-60-ті роки Ниципорик Марія Григорівна, 1921 років 
народження.

Під вінець дівчата йшли у спеціально пошитому жа-
кеті, спідниці з «гальонами» (стрічками, пришитими до 
спідниці внизу) і блузі, з крамного полотна і обов’язко-
во вишитій. Взувалися у чорні черевики чи туфлі і білі, 
вив’язані зі смужками темного кольору.

«Свати» ж і «перезвєни» одягалися всі однаково: ви-
шита блуза чи сорочка, спідниця з «гальонами», само-
робний пояс, фартух, вишитий або мережений, а також 
«крамна» хустка, обов’язково вишита. Взували білі само-
робні шкарпетки з чорними смужками і чорні черевики, 
рідко туфлі. Голови дівчат прикрашалися яскравими і різ-
нокольоровими стрічками.

Повінчавшись, молоді та гості (частина гостей від мо-
лодого та дружки від молодої) направлялися до молодої 
на коротеньку гостину. По дорозі співали:

«Виглянь, матухно, у віконце –
Везем тобі дитятко, як сонце.
Виглянь в другоє –
Везем тобі дитятка обоє.

Дякуймо попойку, як на нашому батейку,
Що нашиї дітки звінчав і немніжко грошей узяв.
Приїхали з церквойки з-під вінця,
Розсипали золото з рукавця.
Вийшла її матухна вітати,
Нагнулася золото збирати.
«Ой, не збереглися, матухна, не збереш,
Бо ти мої правдойку сказала,
З ким я в церкві на рушнику стала».
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Виїхали з церквоньки на пісок,
Та подамо матухне голосове.
Нехай наша матухна зачує,
Хай нам сніданок готує.

Під’їхавши кіньми під поріг (колись молодих возили 
тільки кіньми), співали:

«Приїхали з церквоньки під поріг,
Та й спитали в матухни,
Чи весь рід.
«Чи ж є моя матухна хрещена,
Бо вже ж я, моя матухно, звінчана.»

Сонечко колесом з неба йде –
Ніночка з вінчання йде.
Матухна перейшла, питає:
«Дітятко, а де ж ти була?»
«Матухно, я в церкві була.
Пречиста віночки звила.
Я їх на церкву дала.
Була я, матухно, в божім домі,
Да не рада була йому.
Тут мене дружечки пудвіли:
Мені косойку розплели.
Дайте дружечкам меду й вина,
Щоб мені косойку заплели».

Зайшовши в хату, хрещений батько, дружка, наречені 
обходили три рази стіл, за яким сидітимуть молоді. А в 
цей час лунало:

«Надокола стола (2р.) Пречиста ходила.
В чисті полі (2р.) пшениця родила.
Прочитавши молитву, сідали, співаючи:
По цьому «отченаші» випивати батьки наші,
І нам приказали, щоб по повній випивали».

Усі випивали, але лишень по п’ятдесят грамів за все ве-
сілля. Добре пообідавши, піснями вихваляли наречену:

«Смачнеє сніданнячко, що нашая Ніночка варила,
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Хоч ніченьку недоспала, таке смачне сніданнячко згур-
тувала».

Погостившись, дружки починали співати:
«Дружечку-коханчику, веди нас до танчику.
Ми дружки молодиї, погуляти радиї.
Першими виходили танцювати батьки молодої з хлі-

бом.
Дружки співали пісню:
Батько, мати наперід,
А за їми увесь рід».
Потанцювати – і молодий збирався додому. Там його 

виглядала мати.
«Василькові мати по двору ходить,
З Богом говорить:
– Щось мого синочка так довго немає.
Чи не звінчано, чи коней не дано?
Його звінчано і коней дано.
Йому молоду Ніночку не дано».

Родина молодого і відповідно молодої «спомагали» 
(обдаровували молодих).

А голосисті жінки виспівували:
«Ой,роде, роде хороший,
Не стій, роде, надворі,
Да ходи до хати
Молодого Іванка спомагати.
Хто його споможе,
Поздоровлення його Боже»93.

Як бачимо, обряд вінчання супроводжувався весіль-
ним співом, обрядом розплітання коси, обрядовими ве-
сільними букетами та квітами. Про обряд вінчання на 
Україні етнографи пишуть: «Перед тим, як іти до церкви, 
молоді просили з хлібом-сіллю в батьків благословен-
ня. Виходячи з храму, молоді з’їдали хліб, щоб жилося 
багато»94. У текстах народних переказів знаходимо під-
твердження цієї інформації: «Без вінчання не могло бути 
жодного весілля, тому повінчалися в городищенській  
церкві згідно традиції. Обручки – це символ подружжя 
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(так казала прабабуся Катерина), тому в знак вірності та 
кохання вони носили обручки»95. Або: «До вінчання них 
веде старший сват, якого молода перев’язала рушниками 
і молодий з молодою, тримаючись за той рушник, ідуть до 
вінчання. Приходять до церкви, для них стелять рушник, 
на який вони стають. Тоді батюшка них вінчає, перев’язує 
руки, благословляє них на довге життя»96. 

У чому ж ішли наші бабусі й дідусі вінчатися, який одяг 
був найпопулярнішим у весільній обрядовості волинян та 
поліщуків? У народних переказах про це розповідається 
так: «Коли молодий ішов до молодої, то він був одягнений 
у капелюхові, на якому була перина, якщо не було пери-
ни, то була квітка, був обутий у чоботях. А дівчина була 
одягнена у вінкові (який був зроблений власноруч, він 
був кольоровий, з стрічками), в нашитій сорочці, а на со-
рочці була вив’язана жилетка  і спідниця в пришитки»97. 
Або: «У молодої був віночок, в молодого квітка. Плаття як 
зараз у молодої не було, а вдягали вишиванку або щось 
гарне, нарядне та вельона. Наречений був одягнений в со-
рочку та штани»98.

Як бачимо із багатьох зразків народної прози, біла сук-
ня, весільний вельон або фата, чорний костюм молодого 
з’явилися пізніше, а до того вінчалися й одружувалися у 
традиційних українських вишиванках, на голові у наре-
ченої був український вінок із кольоровими стрічками: 
«Вінчались, а потім святкували. У молодої був віночок, в 
молодого – квітка. Плаття, як зараз, у молодої не було, а 
вдягали вишиванку або щось гарне, нарядне та вельона. 
Наречений був одягнений в сорочку та штани»99.

А так описано традиційний весільний одяг молодих у 
оповіданні, записаному у селі Більська Воля  Володими-
рецького району  Рівненьської області: «Ох, хіба колись 
було таке, як тепер. Молода накладала спідницю з паса-
манами. Хвартух вишитий був. Сорочка вишита була і 
рукави, і чохли, і геть все вишите. Пацьорок на шию на-
вішають багато, тепер таких нема, як колись. Вінок був 
високий. До вінка причіпляли застежки да лєнти всякі, 
щоб багато такого було. На ногах були чоботи не кирзові, 
а поросінови. Багато чого тоді не було да позичали один в 
одного. Тоді ж не було костюмів. Молодий надівав штани, 
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рубашку. Рубашка  була вишита, пазушки були на рубаш-
ці і комірі, до рубашки пришивали віночка. А на ногах 
були черевики»100.

І навіть пізніше, коли у традицію весільного одягу на 
території Західного Полісся та західної частини Волині 
увійшли біла сукня та фата, на голову нареченій одягали 
український вінок із паперових квітів, увішаний стрічка-
ми: «Молода була в білому платті, віночок і лєнти різно-
кольорові висіли. Віночок був до вуха в квітах, а там, вза-
ду, чиплялися лєнти. Молодий був в костюмі»101.

Із середини 20-го століття волинські та поліські наре-
чені почали одягати білі плаття, чорні костюми, на голо-
ву – вельон або фату, взувати білі весільні туфлі. Ось як 
розповідається про це в народній прозі: «Молода була у 
білому платті і туфлях, у фаті, а молодий – у чорному кос-
тюмі і білій сорочці»102; «Молода одягалася у білу сукню, 
на голові була фата. Молодий одягав костюм»103; «Молода 
одягалася завжди в плаття весільне, і вельон в нас тоді ка-
зали, а не фата. Молодий в костюмові, сорочка біла»104.

Перед вінчанням, як правило, молоді знову брали бла-
гословення у батьків, а тоді йшли до церкви вінчатися: 
«На перший день, коли викупили молоду, тоді молодого 
і молоду садять за стіл і на кожне угло кладуть хліб, тоді 
батьки підходять і благословляють дітей йти до вінчання, 
проводять три рази кругом стола, цілують хліб, сідають, 
встають і йдуть до вінчання105.

Після вінчання молоді поверталися у село, до дому мо-
лодого чи молодої, де і відбувалося, безпосередньо, саме 
весілля: «У селі весілля проходило скромно та за певних 
традицій. Саме весілля проходило в шалаші»106.

На весіллі співали безліч весільних пісень, у весільно-
му обряді неабияку роль виконували дружки і дружби. 
Ось як говориться про це у народній фольклорній тради-
ції Західного Полісся та західної частини Волині:

«Ой, пошлю сокола з ясного неба
По родину, шо треба,
Зозуленьку на Вкраїноньку
По всюю родиноньку».
«Весілля починалося з того, що молодий їхав до мо-

лодої. Дорогою співали всякі пісні на весілля. А вже, як 
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приїде молодий по молоду, то молоду садять за піч да за-
ступлять молоду і співають:

«Запали, дружечку, свічку,
Заглянь за пічку.
Молоду шукати,
На посад сажати».
А дружок відпихає людей і молоду за стіл веде. Да по-

сидять за столом (але їсти нічого не їдять, поки не звінча-
ються) і їдуть на вінчання. Молоду викупляли, як моло-
дий приїде по речі молодої, послі того, як повінчаюца вже 
забирають молоду з свахами. Сядає брат молодої за стіл з 
вилками. А свахи викупляють молоду, а брат вилками не 
допускає, а шо вже платили, то я забула. Да й співали:

«Розкидай, Боже, братову хату
По одній деревинці,
Як він розкидав мою косу
По одній волосинці».
Бо брат розплітає косу молодої, такий був звичай. А 

після того співали:
«– А де матьонка поділася?
– Побігла в пуклітец,
По тонкий намітец».
Тоді мати приносить із хижки намітец і окручує голову 

молодої намітцем.
Тоді вже сядають свахи за стіл, обідають і співають:
«Місяць з хмари вибиваєца,
Зять од тещи вибираєца.
– Пожди зятьок, хоч годинку
Подивлюся на дитинку.
– Треба було не хвалитиса
А поставити і дивитися».
І вже везуть молоду до молодого. По дорозі од молодої 

до молодого по селі виносили столи, переймали молодих 
і не давали дороги, шоб пропустили, то одкуплялися вод-
кою.

А вже, як завезуть молоду до молодого, то співають:
«Мати сина вітає,
Про невістку питає.
– Здоров, мій синоньку,
Чи привіз дружиноньку?».
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То знов сядають за столи. Ше мажуть скібочки медом і 
перед молодими становлять. Да й знов співають:

«Посипно рябуй курочци сім’єчка,
Щоб привикала до нашого півничка.
Поставно молодуй медочку,
Щоб привикала до нашого родочку».
Багато чого співали, я вже багато не спомню. Ще спі-

вали:
«Голуб голубку перепиває,
Свікор невістку поздоровляє».
Вже його батько до молодої підходить і молоду поздо-

ровляє співаючи:
«Поздоров, Боже, невістку мою,
Розпусти долю по мему полю,
А біле личенько...».
На весіллі багато співали:
– Пийте, гости, гости гуляйте,
Але а халяви не ховайте,
Бо в нас така сучка є,
Що з халяв достає.

– Йдіте, подивітеса,
Як найдете – подавітеса.
Йдіте, шукайте, як найдете – нахлистайте».
Як я була молода, то мені співали:
«Думай, думай, Наталко,
Думай, як проплисти Дунай,
Як проплисти ріки
До свекрухи навіки».
Співали таке весілля:
«Хто тебе билив,
Хто тебе билив,
Білая билиненько?
Хто тебе вкрашав,
Хто тебе вкрашав,
Молода княгинько?
Били мене дрібнії дощі
З лютими морозами.
Вкрашала мене моя матінка
з лютими морозами».
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А ще співали:
«Вибіг зайчик на доріженьку да й побіг.
Просить теща свого зятенька, щоб провів.
Ой проведи, мій зятеньку, проведи,
Кидаю тобі свою доненьку дай ляди.
Кидаю доненьку дай ляди, не здавай на чужі матері.
Щоб не була комиренька за хату,
Щоб не була сусідочка за матер,
Щоб не була комиренька за хату,
Щоб не стояла цілу ниченьку під окном,
Щоб не втирала сльози рукавом».
Як вже кончаєца весілля, то перезванки ведуть свою 

молоду у хижку і знімають намітку, да накладали кибарку 
і хустку. Вже молода без хустки не ходить, вже должна як 
день, як ніч у хустці бути. Тепер такого вже нема»107.

Як бачимо, у народних оповіданнях, записаних на 
території Західного Полісся та західної частини Волині, 
описано обряди  обтанцьовування та покривання моло-
дої, зав’язування хустки, знімання вельона та фати. Ось 
як про цей звичай йдеться у народному оповіданні. запи-
саному у селі Верхи Камінь-Каширського району Волин-
ської області: «Молода обдаровувала подарками роди-
чів молодого: свекруху, свекра, братів, сестер, хрещених 
батьків. Свекруха дає подарок невістці. Потім забирають 
молоду від молодого, виходили хазяйкі з каструльою, 
черпаком, ложкою, хто з чим, барабанять і приймають 
молоду у жінки. Була дівка молода, а тепер у жінки її 
приймають. В кінці весілля обтанцьовували молоду, була 
гарна пісня, ту пісню співають. Стають в круг незаміжні 
дівчата, беруться за руки, ходять по колу, а в колі – моло-
да. Молода приходить спочатку до дружки, запрошує її, 
заводить на середину круга, знімала свого валяна і наді-
вала на голову дружці, танцює з нею. Відпускає її назад до 
кола, а потім по черзі молода з кожною дівчиною танцює. 
Але після дружки, якщо є сестра, то спочатку до сестри, 
і якщо є сестра молодого, то потім ще до неї. А потім вже 
всіх інших»108. Або: Молода виходила, свекруха знімала 
з неї завиванець і зав’язувала хустку. Всім вклонившись 
низенько, молодий подавав руку, а молода з кожним зі 
своєї родини цілувалася, а їй у фартушок клали гроші, 
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подарунки, солодощі. Пізніше молода солодощі роздава-
ла дітям.

Молода віталася, а весільні жінки виводили:

Не ластовейка по застілічку літає
Ой, то молода свою родину вітає.
Її матухна потихеньку питає:
«Може, донечко, яку шкоду зробила?»
«Пішла по воду й нове відерце втопила».
Вдосталь погостившись, гості виходили танцювати. 

Першими починали молоді.
Усю ніч гості веселилися»109.
Як бачимо, обряди обтанцьовування з весільною фа-

тою дівчат, одягання нареченій свекрухою хустки «покри-
вання», приймання заміжніми жінками молодої у коло 
одружених жінок – усі вони свідчать про перехід дівчини, 
нареченої до нового статусу.

Дослідники української етнографії, описуючи обряд 
покривання молодої, говорять про те, що «Покривання 
символізувало перехід молодої до заміжнього стану»110.

На другий і третій день весілля танцювали, співали ве-
сільних пісень. Просто веселилися: «На другий день при-
ходила молодь, та починалася саме весілля. До 12-ї вечора 
старалися забрати молоду до свекрухи. Разом з нею їхали 
приданки (жінки, які везли придане молодої), а по приїзді 
до молодого свекруха зі свекром викуплювали в них при-
дане. Третій день весілля був у молодого. Зранку нарече-
ний, з музикою, ішов до хрещених запрошувати до себе 
на весілля, а потім – до батьків молодої. В цей день люди 
просто гуляли, співали, танцювали та пили горілку»111.

Весілля на території Західного Полісся та Західної час-
тини Волині справляли, зазвичай, до ранку, а вранці діли-
ли коровай та обтанцьовували молоду. Ось як відбували-
ся такі обряди у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області: «Молодий і всі його гості приїжджали до 
молодої. Весілля тривало до ранку, тоді всі гості розходи-
лися, а на ранок знову приходили до нареченої і їх знову 
вгощали. Ділили коровай, і наречений забирав наречену 
зі своїми гостями до себе додому. Коли їхали і зустрічали 
на дорозі курку, наприклад, чи качку, то сват старався її 



702

зловити і забирали туди, куди їхали. Приблизно через дві 
години після того від молодої до молодого їхала перезва. 
Це їхали батьки молодої, її хрещені і везли придане: по-
душки, перини, рушники і т.д.

Ділили коровай на частини, «дружко», перев’язаний 
рушником, давав по шматочку на тарілку сватам. Вони 
танцювали і оголошували: «Десь тут має бути, нехай 
дасться чути… (і називали ім’я тієї людини, якій давали 
коровай)». Кому вже дали шматок короваю, на тарілку 
клав гроші або подарунок, а сват знову танцював з тією 
тарілкою. Так називали і обтанцьовували усіх людей»112.

У народному оповіданні із села Радомишль Луцького 
району Волинської області так описано обряд покриван-
ня молодої: «Покривання – найдраматичніший весільний 
обряд, який символізував перехід молодої до заміжнього 
стану. З молодої знімали весільний вінок та  покривали 
очіпком, хустиною. За ритуалом, вона мала двічі його зри-
вати і тільки на третій раз корилася долі. З цього моменту 
наречена переходила у стан жінки з відповідними нор-
мами поведінки. Вони підкреслювалися, зокрема, вбран-
ням: заміжня жінка збирала волосся у жмут й запиналася 
хусткою або вдягала очіпок. З того часу одружена жінка 
не мала права показатися на люди з непокритою головою. 
Обряд покривання був останнім, що виконувався в домі 
нареченої. Після нього молодий забирав молоду до свого 
дому, а разом і її посаг»113. Обряд покривання та обтан-
цьовування молодої у селі Несвіч Луцького району Во-
линської області відбувався так: На вечір молода обтан-
цьовувала дружок, а потім свекруха знімала їй вельон і 
одягала хустку. В хустині танцює з господинями, садять її 
на крісло і гойдають, що тепер вона стала жінкою»114. Або, 
ще один приклад: «На весіллі наречений мив ноги (часто 
горілкою) своїй тещі та одягав їй нове взуття. Свекруха 
знімала з молодої віночок та зав’язувала їй хустку»115. 

Обряд покривання молодої, як стверджують дослідни-
ки, «був продовженням посаду молодих, а розпочинався 
розподілом короваю. Поділ весільного хліба і спільного 
його з’їдання молодими символізували створення нової 
сім’ї»116. Коровай на Волині й Поліссі ділили пізно уночі 
або під ранок. Розподіл короваю відбувався за типовим 
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прикладом: «Ділили коровай на частини, «дружко», пе-
рев’язаний рушником, давав по шматочку на тарілку сва-
там. Вони танцювали і оголошували: «Десь тут має бути, 
нехай дасться чути … (і називали ім’я тієї людини, якій 
давали коровай)». Кому вже дали шматок короваю, на та-
рілку клав гроші або подарунок, а сват знову танцював 
з тією тарілкою. Так називали і обтанцьовували усіх лю-
дей»117.

При розподілі короваю співали спеціальні, призначені 
лише для цього випадку пісні: «Перед ранком починали 
ділити коровай. 

Молодиці співали:

«– Де ж ти був, що ж ти чув,
Славний короваю?
– Був я в місті, чув я вісті – 
Покидайте пити, їсти. 

Нагнівався коровай,
В комору стоячи,
Що п’ємо, гуляємо,
Про коровай не дбаємо. 

Дружка, пританцьовуючи під музику, вносив коровай 
й починайте усім ділити. 

Родина молодої співала:

Ой, не їдь, батейку, додому,
А поїдьте, батейку, до Ковля
Та купи раннього солов’я,
Щоб він раненько щебетав,
Мене молодою пробуждав,
Бо в мене свекруха – не мати,
Да не піде в комору будити. 
Вона піде до сусідки судити. 

Всі, хто одержав короваю гілочки, співали:

Поділили коровай –
Осталось зілля. 
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Ой Божейку, батейку,
Де ж наше весілля?

Поділили коровай –
Зосталася Лобода. 
Ой Божейку, батейку,
Де ж наша молода?

Мати мололого, пританцьовуючи, співала-раділа:

«Ой, тепер я висока,
Ой, тепер я широка. 
Ой, тепер я рада стала,
Бо невісточку діждала»118. 
Коли розносили коровай, то в обмін на нього гості 

клали на тарілку гроші або подарунки. Роздавали коро-
вай завжди з музикою, яку граали окремо для кожного 
гостя, і для кожного окремого гостя роздавали весільний 
хліб з примовками та приповідками, призначеними осо-
бисто для нього: «В кінці ріжуть коровай. Сват розносить 
коровай і говорить: «Десь у нашої молодої є сестра (брат,-
тітка). Музика – гоп за нього (за неї)». Музика грає, а сват, 
танцюючи, несе для них коровай. В обмін на це дають 
якийсь подарунок чи гроші. Був звичай, що шматок ко-
роваю з квіткою мав дістатись хрещеній або хрещеному. І 
ще: якщо в сімї це була остання дитина, яку вони видали 
заміж, то батьків садили на крісло, надягали на шию ве-
ликі вінки з живих квітів і гойдали їх, вітали. На весіллі 
завжди були перебиранці, що розважали усіх»119.

А так ділили коровай у селі Сатишів  Дубенського ра-
йону Рівненської області. Наприкінці весілля, яке,  гуляли 
до ранку і не один день, кухарки обтанцьовували моло-
дих та били посуд на щастя. Роздавали коровай «по-стар-
шинству» – від батьків до знайомих. Весілля завершува-
лось тим, що усі гості заводили одну пісню гуртом, що 
символізувало їх щасливе подружнє життя. Якщо весілля 
справляли не один день, то перший день були гості від на-
реченої, другий – від нареченого, а на третій день кухарки 
з самого ранку скликали гостей на «боргу» або ще, як ка-
зали, «перезви», де звершували обряди, які стосувались 
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батьків. До прикладу: тещу садили на віз, прикрашений 
живими квітами та зеленню, також вітками різних дерев 
і везли навкруги села. Везти її мав сват, а потім – навпа-
ки»120.

У різних селах обряд від’їзду молодої до хати свекрухи 
відбувався по-різному, але у всіх випадках присутні еле-
менти возити тещу і тестя у возах навколо села, одягнув-
ши а голову вінки, украсти по дорозі до хати молодого 
півня чи курку та ін.: «якщо в сім’ї це була остання дити-
на, яку вони видали заміж, то батьків садили на крісло, 
надягали на шию великі вінки з живих квітів і гойдали 
їх, вітали. На весіллі завжди були перебиранці, що роз-
важали усіх»121; 

«Коли забирали молоду до свекрухи, хлопці старали-
ся вкрасти півня у батьків нареченої, а в приданки везли 
вбрану курку, яку по приїзді пускали під піч»122; «Після 
весілля молоду виряджали додому чоловіка. Її родичі пе-
редавали родичам нареченого посах (подушки, перини, 
посуд і, навіть,  могла бути корова)»123; «Був звичяй, що 
хлопці-свати у дворі нареченого ловили щось з хазяйства:  
курей, качок, могли порося забрати і йти до двору наре-
ченої. Гуляли весілля далі. Обідали, співали пісні, танцю-
вали124. 

Наступного дня, із самого ранку, коли молода пере-
ночувала у хаті молодого, молодий забирав до себе роди-
ну молодої. Цей обряд на території Західного Полісся та 
західної частини Волині називався «перезов» або «пере-
зва». У народному оповіданні, записаному у селі Деревок 
Любешівського району Волинської області про цей зви-
чай розповідається так: “Наступного дня «ішов перезов» 
– молодий з свахами та «циганами» забирав до себе на 
гостину родину молодої. По дорозі співали, жартували”. 

«Ой сватоньки да й голубойко, просимо вас,
Чи не залишила наша утойка та й до вас. 
Наша знакомистая між вами –
По плечку коски, по личку сльози, то – вона». 

Коли були вже під дверима хати молодого, співали:
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«Ой, добрий день да й добрий вечор до хати. 
Ой, хто ж буде гети гостуйки приймати?
Єсть у нас да й зозуленька рабая, 
То й буде вона гетим гостуйкам радая. 

Ой, поросли вербойки, поросли, 
Куди нашу Ніночку повезли. 
Ой, поросли вербойки високо,
Та завезли Ніночку далеко,
Та будемо вербойки рубати,
Та й будемо Ніночку шукати. 

Ми не хочемо вашого пиття,
Покажіте нам наше дитя,
Що з нами годувалося,
Розуму набиралося, 
Що з нами пило, їло,
Та й від нас полетіло. 
Полетіло, як тетеройка, –
Покажіте нам теперойка. 
Полетіло тетерицею –
Покажіте молодицею. 

Вийди, Ніночко, вийди, 
Чи нема тобі кривди. 
Пожурися родойку –
Заберем додомойку». 

Батьки молодого запрошували гостей до своєї госпо-
ди. Молодий з молодою з’являлися після пісні:

«Дивно нам, дивно, що зятя не видно. 
Десь коням їсти носить, що гостей не просить»125. 
Федір Вовк стверджує, що обряд перезви «…є заключ-

ним акордом українського весілля. У дійсності перезва 
починається вже з посольства до матері молодої про щас-
ливий вислід шлюбної ночі»126. 

Якщо наречений ішов жити до нареченої, то у таких 
випадках перезов відбувався навпаки: «У нас в селі був 
звичай: якщо наречений іде жити до нареченої, то спочат-
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ку гуляли весілля в молодого, а на другій день – в молодої. 
В неділю йшли до сільської ради розписуватись, в той час, 
як я виходила заміж, вінчатися було заборонено. Потім 
йшли до хати молодого і гуляли весілля. Часто бувало 
й таке, що весілля гуляли до самого рання. В понеділок 
зранку ще у молодого подавали сніданок, потім збирали 
посох (подушку, покривало, одяг) і зі всіма гостями йшли 
до молодої127.  

Яким же було меню весільних столів? Які ще страви, 
крім звичаєвих короваїв, готували у наших родинах на 
весілля? Про вигляд весільного столу, про те, що готува-
ли, що їли, з чого їли і чим прикрашали весільний стіл 
дізнаємося із народного оповіданн.. записаного у селі Ви-
дричі Камінь-Каширського району Волинської області: 
«Тоді збирали родину молодого  і молодої. Меню на весіл-
лі було таке: квашана капуста, огірки, картопля. Найма-
ли музик, це був хтось з гармошкою і барабаном. Коли 
молодий ішов до молодої, то він був одягнений у капелю-
хові, на якому була перина, якщо не було перини, то була 
квітка, був обутий у чоботях. А дівчина була одягнена у 
вінкові ( який був зроблений власноруч, він був кольо-
ровий, з стрічками), в нашитій сорочці, а на сорочці була 
вив’язана жилетка  і спідниця в пришитки. 

На весілля пекли короваї із хліба, це був просто хліб, 
а на хлібові, якщо господиня з кращих, то робили два 
голуба і ставили них на коровай. Коровай обов’язково 
обв’язували кольоровою резинкою. А збоку в коровай 
прив’язували тоненькі палички, а на ті палички робили 
квіти з бумаги. Весілля святувалося два дня. Один день – 
у молодої, сватання; другий день – у молодого. На другий 
день, поки прийде родина молодої, то родина молодого 
повинна була вже подаруватися. А тоді, коли вже родина 
молодої прийшла, то вони даруються, і коли дарувалися 
хрещені батьки, то брали знімали з коровая ту паличку і 
давали ним. 

Сервірування столів: горілку пили з наперстків, та-
рілки були глиняні або бляшані миски128. Або, ще один 
приклад весільного меню: «Весільне меню було просте: 
запечене або варене м’ясо, холодець, голубці, вінегрет, 
риба, пироги, обов’язково пончики, які смажили на олії і 
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посипали цукром, коржики, кисіль густий. Старші люди 
кажуть, що раніше давали вермішель, борщ, кашу греча-
ну»129. 

До весілля готувалися довго. До весілля, як і до інших 
свят, кололи кабана або інших домашніх тварин, робили 
багато м’ясних страв, печива, випікали короваї: «Перед 
святом господарі обов’язково кололи кабана, аби забез-
печити святковий стіл м’ясними виробами. Головним на 
весіллі був коровай, а після нього – хліб. Обов’язково на 
столі були голубці, вареники, борщ, холодець. Подавали 
також овочі просто нарізані на різні тарілки, консервова-
ні огірки та помідори. 

На десерт була булка з молоком або просто булка без 
нічого та фрукти, які виймали з узвару (узвар також по-
давали на стіл). Пили на весіллі горілку, яку чоловіки ро-
били напередодні свята. Столи прикрашали фруктами, а 
також можна було зустріти квіти»130; «На весілля різали 
овечку. А до м’яса варили такий сос: те м’ясо варили, да 
кришили, да мукою пудбивали. Да й опальки пекли, тоді 
ж не пекли було хліба, да чорний, да тими опальками вма-
чали той сос. Сира назбирають, нарозтирають, да вмача-
ли опускають окуском хліба той сир. Ніяких салатів тоді 
не було. Ну де капусту стушать із тею овечкою, да деяко 
холодцу ізварять, да й такий обід був, ще варили борщ, а 
ще й яку кашу»131.

Для весільного столу готували багато м’ясних страв. 
М’ясо нарізали і подавали потім гарячим. Холодці, м’ясні 
рулети та багато інших видів запеченого м’яса обов’яз-
ково входили до складу весільного меню: «На весілля 
запікали багато м’яса на нарізку. М’ясо подавали гаря-
чим. Переважно весільне меню складалося з таких страв: 
вареники, пельмені, картопля, голубці, салати, сири»132; 
«М’ясо, ковбаси, голубці, холодець, картопля. Батьки за-
казували хазяйок, родичів, сусідів. Ті хазяйкі, що пекли, 
варили, жарили, ті ставили на стіл»133; «На весілля готу-
вали пироги, голубці, холодець, м’ясо, ковбасу, кисіль та 
інші страви. На столах ставили тарілки зі стравами. Для 
кожного гостя миску не ставили, всі їли з загальних та-
рілок»134.

На традиційних волинських та поліських весіллях, 



709

крім багатьох різновидів м’ясних страв, можна було по-
бачити ще й вареники, голубці, тушену капусту, пироги, 
сири, киселі, картоплю, салати та вінегрети: «На весіль-
ному столі був холодець, тушена капуста, горох, вінегрет, 
картопля»; «На весілля готували хто, що хотів. М’ясо, хо-
лодець, голубці, вінегрет, риба, пироги, коржики, кисіль 
густий. Старіші люди говорили, що раніше давали вермі-
шель, борщ, кашу гречану»135; «Холодець, голубці, карто-
шка, майонез, м’ясо одварували. Тарілочки кожному ше 
не ставили окремо, ложки положили всім, але всі брали 
їли з одної миски. Бо ще тоді не було посуди стільки»136; 
«Весільне меню. Гарячі страви: голубці, капуста, карто-
пля, вареники з капустою, картоплею, пшоном. Холодні: 
ковбаси, холодець, огірки, помідори, хрін, смажена риба, 
пампушки, налисники. Сервірування: ставили загальні 
тарілки, індивідуальних не було»137;

У текстах переказів ідеться і про те, що на весілля 
випікали багато печива: «На весілля готували святкові 
страви: пекли пироги, тушили капусту, робили домашню 
ковбасу, запікали м’ясо та сало, варена картопля (тукма-
чі) з котлетами, салати з городини, і обов’язково багато 
солодкого. Обов’язковим було весільне печиво «пара» 
– два невеликих хлібці, спечені разом і политі зверху ме-
дом»138.

Отже, обряд створення нової родини на території За-
хідного Полісся та західної частини Волині супроводжу-
вався великою кількістю народних звичаїв та обрядів, 
що супроводжувалися рушниками, образами, квітами, 
короваями, різними видами ритуальних весільних хлібів 
та печива. У весільній обрядовості населення Західного 
Полісся та західної частини Волині брали участь коро-
вайниці, свати, свашки, старости, дружби, дружки, пере-
званки та ін. Весільна обрядовість населення Західного 
Полісся та західної частини Волині збереглася і до наших 
часів.
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1950-ті роки. Маневицький район Волинської області 

Весілля в с. Лідаво Здолбунівського району
 Рівненської області. 1971 р. 
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Весілля на хуторі Зелений Клин, 1971 р. 



713

Весілля. 
Cело Хоцунь 
Любешівського 
району Волинської 
області, 1962 р. 
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Весілля. Cело Хоцунь Любешівського району 
Волинської області,1950 р. 



715

8.3. Народження та хрещення дітей населенням 
Західного Полісся та західної частини Волині 
в народній прозі
 
Звичаї та обряди  по усій території Захдного Полісся та 

західної частини Волині, що так чи інакше пов’язані з на-
родженням та хрещенням дітей, розглядалися як ритуал 
прийняття новонародженої людини у громаду, рід, село, 
місто чи містечко.

Поява на світ нової людини була для всієї родини вели-
кою радістю і оформлялася різними обрядами. 

Народження дитини на території Волині й Полісся, як 
стверджує Олександра Кондратович «то не лише попо-
внення тієї чи іншої сім’ї, але й щось значно більше, то 
– явище космічне, нова планета, а, може, й Галактика у 
Всесвіті, принаймні так вважали наші предки…»139.

Після народження дитини на території Західного По-
лісся та західної частини Волині відбувався обряд відвід-
ин, що передував безпосередньо хрещенню. Етнографи 
стверджують, що по усій Україні основним елементом 
обряду відвідин була бабина каша. «Жінки приносили на 
родини горщики каші з молоком або цю кашу готувала 
баба-повитуха. Горщечок з кашею прикрашали «квіткою» 
- букетиком з пшеничних колосків і кетяга калини»140. На 
території Західного Полісся та західної частини Волині 
така каша називалася «омачкою»: «Після того, як наро-
дила мати дитину, найперше – це було відвідини. Старші 
жінки готували омачку. Для приготування омачки брали 
молоко і яйце запікали в мисці у печі. Коли омачка було 
готова, то зверху з’являлась така плівочка. Ще готували 
кисіль з сушених груш або яблук. І йшли до породіллі, від-
відувати її, це називалися «родини». Потім обговорювали 
і вирішували, коли будуть хрестити дитину. Батьки оби-
рали кумів, це були різні люди, хтось сусідів брав, хтось 
друзів, хтось родичів. Коли несли хрестити дитину до ба-
тюшки, то якщо була дівчинка, то давали на руки  кумові, 
а якщо хлопчик, то кумі. Приходять до церкви і тоді ба-
тюшка хрестить дитину. Якщо дитину ще не похрестили, 
то старалися її нікому не показувати, надвір не виносити. 
А вже коли похрестили, приносять додому, і тоді куми на 
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батьків кажуть: «Нате ваще рождьоне, а наше хрещене». 
Але перед хрещенням ще їздили до батюшки і домовля-
лися з ним, коли можна буде похрестити дитину.  Ім’я для 
дитятки обирав батюшка. Якщо в хороших стосунках з 
батюшкою, то гарне ім’я дасть, а якщо посварені, то може 
й Козидоєю назвати»141.

Основою усієї родинної обрядовості були і є хрестини, 
які на Волині й Поліссі влаштовувались за загально хрис-
тиянськими принципами: «Дітей хрестили у церкві або у 
священика вдома, якщо церкви не було в селі. Кум і кума 
потім не повинні були женитися»142; «Приходить батюш-
ка і хрестить. Зазвичай батюшка приходить до хати. Свя-
тить головку, ручки, ножки. Хрестить хрестиком і водич-
кою свяченою, трошки її на головку»143; «Хрестили дітей в 
церкві. Брали хрещених батьків. Отець освячував дитину 
святою водою та давав їй хрестик, як символ віри»144. 

Хрещені батьки, як бачимо із зразків народної прози, 
кум і кума, були, як стверджують дослідники «…голо-
вними дійовими особами обряду»145. Олександра Кон-
дратович про вибір кумів для хрещення дитини у полісь-
ких селах пише так: «Кого і за якими критеріями добира-
ли в куми? Зазвичай поліщуки дотримувались принципу 
постійності: обрану для хрещення першої дитини пару 
кумів запрошували і в подальшому, тобто один і той же 
чоловік і жінка в подальшому могли хрестити і всіх на-
ступних дітей. Звичаю запрошувати по кілька пар кумів 
не було. Він з’явився в повоєнні роки минулого століття. 
Добираючи хрещених своїм дітям, батьки сподівались в 
їх особі знайти нащадкам оборонців, які б у разі нещастя 
могли б прийти на допомогу, замінити їм рідних батьків. 
Подекуди діти на Святвечір носили хрещеним батькам 
вечерю, ходили на Великдень ранцювати. На хрестинах 
першими за святковий стіл запрошувалися куми, де вони 
займали найпочесніші місця. Під час весільних урочис-
тостей їх зараховували до найближчої родини. Хреще-
ні батьки, в свою чергу, теж дуже відповідально стави-
лись до своїх почесних обов’язків. У критичний момент 
приходили на допомогу. На другий день Пасхи хрещена 
мати з подарунками, серед яких конче мало бути по дві 
крашанки для кожного, обходила своїх хрещеників. Цих 
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звичаїв дотримуються й у наш час»146. Кумів або хресних 
батьків на території Західного Полісся та західної части-
ни Волині вибирали багато. Про це свідчать зразки на-
родної прози: «Привозили батюшку до хати, кумів було 
багато, пар десіть. Ну і хрестив батюшка так, як всіх дітей 
хрестять»147; «Колись хрестини були заборонені. Тому 
це був таємний обряд. Він здійснювався у церкві, бать-
кам дитини було заборонено приходити, були присутні 
тільки хрещені батьки, зазвичай брали дві пари. Хреще-
ні батьки давали обітницю оберігати дитину протягом 
усього життя»148. Про кількість пар кумів, які вибирали 
на території Західного Полісся Олександра Кондратович 
пише: «Якщо ж до кумівства запрошується кілька пар, 
господарі визначають також і їх по черговість: перша, 
друга, третя…Звідси «Кум у перших», «кума в других» 
і т.д. Найголовнішою, звісно ж, вважається перша пара, 
але й обов’язків у них щодо хрещеників теж найбільше. 
Тож найчастіше для цього обирали родичів або найкра-
щих, найвірніших друзів»149.

Про те, що до вибору хресних батьків на Волині й По-
ліссі відносилися із великою відповідальністю, говорить 
ся і у зразках народної прози: «Дуже ретельно відноси-
лись до вибору хресних батьків, для похресника куми 
були другими батьками, оскільки вони повинні були до-
помагати виховувати дитину, зазвичай це було дві пари. 
Хресна мама повинна була мати «крижму» – біле полот-
но, на якому тримали дитину під час хрещення. У церкві 
дитині давалося ім’я, здебільшого орієнтувалися за цер-
ковним календарем. Після хрещення до хати сходилися 
родичі та сусіди, не можна було приходити з порожніми 
руками. Частування проходило весело та з піснями»150. 
Етнографи про ці ж події пишуть таке: «Усіх кумів вважа-
ють членами родини, вони повинні опікуватись дитиною 
не менше за рідних. Головними дійовими особами обря-
ду є кум і кума. На Україні відомі дві форми кумівства: 
одна пара і кілька (до 20). Приходили куми на хрестини із 
«крижмом»  - шматком білого полотна, яким під час обря-
ду покривали дитину, а потім робили пелюшки, і обов’яз-
ково приносили хліб»151. 

Матерям, які народили дитину, заборонялося бути 
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присутніми під час хрещення. Поки дитина неохрещена, 
не можна було виносити її на вулицю. Про це розповіда-
ється у багатьох зразках народної прози: «Часто хрестили 
дітей удома. Спершу обирали хрещених батьків, запрошу-
вали священика. На обряді могли бути присутні всі, крім 
мами. У той час вона готувала святковий стіл на кухні. На 
обряді дитину омивали у воді, а хрещені батьки читали 
за неї молитви»152; «Через деякий час після народження 
дитини її відносять до церкви на хрещення. Вибирались 
хресні батьки. Під час цього обряду мамі дитини не мож-
на було бути присутньою в церкві. Поки дитина не хре-
щена, заборонялось вивішувати дитячі речі надворі, гу-
ляти з нею»153. 

Олександра Кондратович про хрещення дітей на те-
риторії Західного Полісся пише: «Попередньо батько 
домовлявся зі служителем церкви, який визначав дату і 
приблизну пору дня. У визначений час кум з кумою при-
ходили до господи майбутнього хрещеника. Вирушаючи 
до церкви, брали від матері шматочок хліба, загорнутого 
в хустинку. По поверненні додому надягнутий на стрічку 
хрестик прив’язували в голівках до колиски чи неньки та 
клали хлібчик, який служив оберегом»154. 

Чимало згадок у переказах із мотивами хрещення ді-
тей про ті часи, коли хрестити дітей заборонялося, і цей 
обряд виконували таємно. Ось як про це розповідається 
у народній прозі: «Спочатку дітей відкрито хрестили у 
церкві. З часом це було заборонено, але усі були хреще-
ні, бо почали хрестити дітей таємно»155; «Я пам’ятаю: як 
була маленька, мою меншу сестричку Ніну, яка була зо-
всім маленька, батька і кілька наших родичів забрали від 
мене (я тоді дуже плакала) і повезли кудись, повернулись 
вночі. Вже коли я виросла, то запитувала в мами: куди ж 
возили мою сестричку? А возили її в сусіднє село до свя-
щеника,щоб охрестити. Це все робили вночі,тому що, як 
я казала раніше,що було заборонена релігія, а мій батько 
працював в колгоспі касиром, тому боялись, що можуть 
звільнити, тому все таїнство проходило навіть не в храмі, 
а в священика в будинку»156; «Дітей христили вночі або 
рано-вранці, щоб ніхто не знав, бо коли я народилась, 
були страшні безбожні часи»157. Часто у таких випадках 
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дітей возили хрестити у сусідні села: «Їздили у Мохро до 
церкви, хрестили дитинку бажано до року»158.

Дітей на території Західного Полісся та західної час-
тини Волині народжували багато, народжували усіх ді-
тей, бо вважали, що діти – то дар Божий. Вагітність не 
переривали, бо вважали це великим гріхом. Хрестили ді-
тей завжди у церкві. Навіть у ті часи, коли хрестити дітей 
заборонялося, поліщуки та волиняни хрестили дітей та-
ємно. Народження дитини вважалося нормою, бажаним 
подарунком долі.
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ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ

Весільна та родинна обрядовість 
у народній прозі населення Західного Полісся 

та західної частини Волині

Весільна обрядовість у народних оповіданнях.
Сватання, весілля, випікання короваю, одяг молодих, 

весільні звичаї та обряди

Сватання
«Весілля! Слово це, мов той хміль, п’янить і веселить 

людські серця юних – чеканням щастя, літніх – згадкою 
про незабутню днину своєї молодості.

Традиційно весілля у Дереву розпочиналося і розпо-
чинається сватанням, яке ще називають «міняти хліб» 
або «запоїни». Молоді люди бажають поєднати свої долі. 
Про це вони повідомляють своїх батьків, які й вирішу-
ють, коли буде сватання. 

У призначений час свати та наречений приходять до 
молодої. В число сватів входять батько та мати молодого, 
брат, сестра… Про кількість сватів повідомляють моло-
дій. 

Першим входить до хати просватай. У нього в руках 
– довга палиця, засмалена з одного кінця, а під рукою – 
загорнута в рушник або білу хустину хлібина. У сінях він 
стукає у двері палицею, таким чином питаючи дозволу 
ввійти. Зайшовши в хату, говорили:

– Вечір добрий, добрі люди! Чи у вас є на продаж те-
личка?

– У нас немає на продаж телички. У нас є тільки дочка 
Ніночка.

– О-о-о! Нарешті ми знайшли, кого шукали. То ж не 
тримайте нас на порозі, а приймайте хліб святий та садо-
віть за стіл, а там уже ладком якось  договоримось.

Батьки нареченої запрошують гостей до столу. Сват 
кладе на стіл хлібину, ставить дві пляшки горілки, пе-
рев’язані червоною стрічкою. (Цю горілку випивають на 
«пирогах»). Від молодого для частування приносять го-
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рілку, а молода ставить на стіл закуску. Починається час-
тування. 

Наливається перша чарка. Сват говорить:
– Дай, Боже, в добрий час почати та добре закінчити. 

Нехай у нашій справі помагають нам Бог і добрі люди. 
Щоб у здоров’ї та щасті дочекалися весілля.

Другу чарку піднімають за молодих, аби вони були здо-
рові, щасливі, щоб у добрі та злагоді дочекалися весілля. 
Третя чарка п’ється за батьків. Висловлюється їм подяка 
за те, що дітей народили, виростили, в люди вивели, а та-
кож побажання дочекатись онуків. 

Щодо цієї події побутує пісня:
«Прийшла я з ягудок,
Аж мене запивають,
Мед-горілку носять,
Мого батька просять. 
Мед-горілку поносили,
Мого батька упросили». 
Батьки молодих домовляються про дату весілля, а та-

кож про кількість гостей. 
Весільних пісень на сватанні не співали. 
Весілля колись розпочиналося тільки в неділю»1. 

Випікання короваю
«У суботу в молодого пекли коровай. У цьому дійстві 

брали обов’язково участь хрещена мати, рідна мати, тіт-
ки, які були щасливі у шлюбі. Дівчата і вдови не допус-
калися. Випікали також пташечки, які насаджувалися на 
гілки, обкручені тістом і запечені. Коровай прикрашали 
гілочками ялівцю та причепленими до них саморобними 
квітками. 

Коровай обперізували рушником, качалами і ставили 
у кутку на діжці в хаті, де було весілля. 

Існувала така прикмета: якщо коровай вдався пухким і 
не розколовся, значить молоді будуть жити щасливо, дов-
го, у мирі і злагоді. 

Коли готували коровай, то виспівували:
«– Ой, а де ж ти, Васильочку, воду брав?
Хто ж тобі коровайця розчинів?
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– Брав я воду у борі.
Розчином коровай матері.
Брав я водицю в криниці. 
Розчиняли коровайця сестриці. 

Було у Іванка дві сестри. 
Хорошого коровайця іспекли. 
Хорошого коровайця іспекли, 
Кругом його золотом обложили, 
Всередину янгола посадили. 

Ой, де ж тії ковалі живуть,
Що гостриї сокіри кують,
Бо будемо піч рубати,
Коровайця діставати. 

Коровайночки, всі сестрички,
Підіть у садочки
Зеленого зілля рвати,
Коровай збирати»2.

Вінчання
«У неділю раненько менша сестра заплітала косу моло-

дій, а батьки благословляли дочку на вінчання. Вбирання 
молодої супроводжувалося піснями. Наприклад: «Прово-
джала матінка до вінця – розплелася косонька до кінця».

По дорозі до церкви молода запрошувала свою родину 
на весілля, а молодий – свою. У наш час на весілля запро-
шують батьки наречених за 2-3 неділі наперед, а молода в 
день весілля «кланяється» – заходить в хату до своїх ро-
дичів з старшою дружкою, тричі поклонившись промов-
ляє:

«Просили батько й мати, і я прошу до нас на весілля». 
Ті ж, щиро подякувавши, благословляють на щасливе 
життя.

У церкві старша дружка молодій розплітала косу і чі-
пляла на голову вінка. Вінки для наречених виготовляла 
у 50-60-ті роки Ниципорик Марія Григорівна, 1921 років 
народження.

Під вінець дівчата йшли у спеціально пошитому жа-
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кеті, спідниці з «гальонами» (стрічками, пришитими до 
спідниці внизу) і блузі, з крамного полотна і обов’язко-
во вишитій. Взувалися у чорні черевики чи туфлі і білі, 
вив’язані зі смужками темного кольору.

«Свати» ж і « рійчаки  » одягалися всі однаково: вишита 
блуза чи сорочка, спідниця з «гальонами», саморобний 
пояс, фартух, вишитий або мережений, а також «крам-
на» хустка, обов’язково вишита. Взували білі саморобні 
шкарпетки з чорними смужками і чорні черевики, рідко 
туфлі. Голови дівчат прикрашалися яскравими і різноко-
льоровими стрічками.

Повінчавшись, молоді та гості (частина гостей від мо-
лодого та дружки від молодої) направлялися до молодої 
на коротеньку гостину. По дорозі співали:

«Виглянь,  рійчаки, у віконце –
Везем тобі дитятко, як сонце.
Виглянь в другоє –
Везем тобі дитятка обоє.

Дякуймо  рійчак, як на нашому батейку,
Що нашиї дітки звінчав і немніжко грошей узяв.
Приїхали з церквойки з-під вінця,
Розсипали золото з рукавця.
Вийшла її  рійчаки вітати,
Нагнулася золото збирати.
«Ой, не збереглися,  рійчаки, не збереш,
Бо ти мої  рійчаки  сказала,
З ким я в церкві на рушнику стала».

Виїхали з церквоньки на пісок,
Та подамо  рійчак голосове.
Нехай наша  рійчаки зачує,
Хай нам сніданок готує.
Під’їхавши кіньми під поріг (колись молодих возили 

тільки кіньми), співали:
«Приїхали з церквоньки під поріг,
Та й спитали в  рійчаки,
Чи весь рід.
«Чи ж є моя  рійчаки хрещена,
Бо вже ж я, моя  рійчаки, звінчана.»
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Сонечко колесом з неба йде –
Ніночка з вінчання йде.
Матухна перейшла, питає:
«Дітятко, а де ж ти була?»
«Матухно, я в церкві була.
Пречиста віночки звила.
Я їх на церкву дала.
Була я,  рійчаки, в божім домі,
Да не рада була йому.
Тут мене дружечки  рійчак:
Мені  рійчак розплели.
Дайте дружечкам меду й вина,
Щоб мені  рійчак заплели».

Зайшовши в хату, хрещений батько, дружка, наречені 
обходили три рази стіл, за яким сидітимуть молоді. А в 
цей час лунало:

«Надокола стола (2 р.) Пречиста ходила.
В чисті полі (2 р.) пшениця родила.
Прочитавши молитву, сідали, співаючи:
По цьому « рійчаки » випивати батьки наші,
І нам приказали, щоб по повній випивали».

Усі випивали, але лишень по п’ятдесят грамів за все ве-
сілля. Добре пообідавши, піснями вихваляли наречену:

«Смачнеє сніданнячко, що нашая Ніночка варила,
Хоч ніченьку недоспала, таке смачне сніданнячко згур-

тувала».

Погостившись, дружки починали співати:
«Дружечку-коханчику, веди нас до танчику.
Ми дружки молодиї, погуляти радиї.
Першими виходили танцювати батьки молодої з хлі-

бом.
Дружки співали пісню:
Батько, мати  рійчак,
А за їми увесь рід».
Потанцювати – і молодий збирався додому. Там його 

виглядала мати.
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«Василькові мати по двору ходить,
З Богом говорить:
– Щось мого синочка так довго немає.
Чи не звінчано, чи коней не дано?
Його звінчано і коней дано.
Йому молоду Ніночку не дано».

Родина молодого і відповідно молодої «спомагали» 
(обдаровували молодих).

А голосисті жінки виспівували:
«Ой,роде, роде хороший,
Не стій, роде, надворі,
Да ходи до хати
Молодого Іванка спомагати.
Хто його споможе,
Поздоровлення його Боже»3.

Свати
«Молодий забирав усю свою родину і з короваєм на-

правлявся до молодої. 

«Батеньку мій ріднесенький,
Стань же ти на пороженьку,
Благослови мені дороженьку,
Бо я їду на чужиноньку
Забирати свою дружиноньку».

Ой, проїхав Іванко три мости
Та й попав до тещоньки в гости.
Приїхав Іванко під ворота,
Впала його шапонька золота. 
Вийшла його тещонька вітати
Та й хотіла шапоньку підняти». 
«Ой не бери, тещонько, хай лежить,
Поки моя Ніночка прибіжить.»
Ой вибігла Ніночка молода,
Золотую шапоньку підняла. 
Золотую шапоньку підняла,
Взяла його за рученьку й повела. 
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«Ходи, ходи, Іваночку, до хати,
Буде тебе мій батенько вгощати,
Солодкий медочок давати.
Солодкий медочок давати,
Буде тебе зятейком звати».

Коли свахи заходили в хату до молодої (наречену друж-
ки ховали на зачіпку або в коморі), співали:

«Ой, ти, рибонько краснопірая, надала,
Що в морі на дні ти головоньку сховала. 
Ми, рибаченьки премудриї, ідемо,
Тебе, рибонько, на дні моря знайдемо.
Що ти, Ніночко молоденькая, надала:
Лиш свати надвір – ти в комору тікала.
Ми сватоньки молоденькиї ідемо,
Тебе, Ніночко, в коморойці знайдемо.

Запали, дружко, свічку,
Піди по зачіпку. 
Запали,  рійча, лучину,
Піди по дівчину». 

Старший дружка повинен був викупити віночки, шап-
ку для себе і молоду.

Після цього молода танцювала з дружкою, щоб її по-
бачили усі родичі молодого. Після танцю наречена вкло-
нялася їм. 

Батьки молодої запрошували усіх гостей до хати на 
гостину. Через якийсь час там лунало:

 «Сваха свахи не знає,
До столу не приступає,
Горілкою не вітається,
Здоров’я не питається». 

Приходила мати з пляшкою відбірної горілки і вітали-
ся – наливала у склянку горілку, подавала її кожному, ці-
лувалася або просто потискувала руку. 

Перед тим, як молоду «вивозили», мати замотувала на 
шию «завиванець» – добрий шмат (4-5 метрів) домотка-
ного тонкого полотна. 
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А в цей час лунало:
«Дай же мені сто локон полотна,
Щоб я не була у свекрухи должна,
Бо чужа мати не рідна –
Не піде в  рійчаки   будити,
А піде по сусідах судити:
« У мене невістка лінива,
У мене невістка сонлива».

Після цієї пісні молода падала батькам у ноги, просячи 
у них благословення.

А в цей момент звучали такі слова:

«Ой, чи тебе,  рійчаки, не пече,
Що від тебе дитиночка утече?
Ой чи тебе,  рійчаки, не крає,
Що від тебе дитиночка втикає?

Дайте Ніночці цибульку в очи,
Щоб ішла від матера плачучи. 

Думай,  рійчаки, думай –
Веземо дочку за Дунай. 
Заберемо та й ручейками,
Повеземо коничийками. 

Сипте пшеницю в нове корито
Та корміте коней в далеку дорогу. 
В далекій дорозі нам добре буде,
Як зачують люди, нам слава буде». 

Коли привозили молоду до свекрухи, співали:

«Хоч би ми й ніченьку не спали,
Таки привезли свої дитятка у парі. 
Вийди, вийди,  рійчаки, огляди,
Що тобі свашечки привезли. 

Привезли скринечку кувану,
Привезли невісточку кохану»4. 
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Перезов
Наступного дня «ішов перезов» – молодий зі свахами 

та «циганами» забирав до себе на гостину родину моло-
дої. По дорозі співали, жартували. 

«Ой сватоньки да й голубойко, просимо вас,
Чи не залишила наша  рійча та й до вас. 
Наша знакомистая між вами –
По плечку коски, по личку сльози, то – вона». 

Коли були вже під дверима хати молодого, співали:

«Ой, добрий день да й добрий вечор до хати. 
Ой, хто ж буде гети гостуйки приймати?
Єсть у нас да й зозуленька рабая, 
То й буде вона  рійч гостуйкам радая. 

Ой, поросли вербойки, поросли, 
Куди нашу Ніночку повезли. 
Ой, поросли вербойки високо,
Та завезли Ніночку далеко,
Та будемо вербойки рубати,
Та й будемо Ніночку шукати. 

Ми не хочемо вашого пиття,
Покажіте нам наше дитя,
Що з нами годувалося,
Розуму набиралося, 
Що з нами пило, їло,
Та й від нас полетіло. 
Полетіло, як тетеройка, –
Покажіте нам теперойка. 
Полетіло тетерицею –
Покажіте молодицею. 

Вийди, Ніночко, вийди, 
Чи нема тобі кривди. 
Пожурися родойку –
Заберем додомойку». 
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Батьки молодого запрошували гостей до своєї госпо-
ди. Молодий з молодою з’являлися після пісні:

«Дивно нам, дивно, що зятя не видно. 
Десь коням їсти носить, що гостей не просить»5. 

Молода виходила, свекруха знімала з неї завиванець і 
зав’язувала хустку. Всім вклонившись низенько, молодий 
подавав руку, а молода з кожним зі своєї родини цілува-
лася, а їй у фартушок клали гроші, подарунки, солодощі. 
Пізніше молода солодощі роздавала дітям. 

Молода віталися, а весільні жінки виводили:

Не ластовейка по застілічку літає
Ой, то молода свою родину вітає. 
Її  рійчаки потихеньку питає:
«Може, донечко, яку шкоду зробила?»
«Пішла по воду й нове відерце втопила.»

Вдосталь погостившись, гості виходили танцювати. 
Першими починали молоді. 

Усю ніч гості веселилися»6. 

Коровай
Перед ранком починали ділити коровай. 
Молодиці співали:

«– Де ж ти був, що ж ти чув,
Славний короваю?
– Був я в місті, чув я вісті –
Покидайте пити, їсти. 

Нагнівався коровай,
В комору стоячи,
Що п’ємо, гуляємо,
Про коровай не дбаємо. 

Дружка пританцьовуючи під музику, вносив коровай 
й починайте усім ділити. 
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Родина молодої співала:

Ой, не їдь, батейку, додому,
А поїдьте, батейку, до Ковля
Та купи раннього солов’я,
Щоб він раненько щебетав,
Мене молодою пробуждав,
Бо в мене свекруха – не мати,
Да не піде в комору будити. 
Вона піде до сусідки судити. 

Всі, хто одержав короваю гілочки, співали:

Поділили коровай –
Осталось зілля. 
Ой Божейку, батейку,
Де ж наше весілля?

Поділили коровай –
Зосталася Лобода. 
Ой Божейку, батейку,
Де ж наша молода?

Мати мололого, пританцьовуючи, співала-раділа:

«Ой, тепер я висока,
Ой, тепер я широка. 
Ой, тепер я рада стала,
Бо невісточку діждала»7. 

Весільна обрядовість
«Перед весіллям, у суботу, подружки молодої збира-

лися на вінок: робили з кольорового паперу квітки для 
гостей, на другий день подружки-дівчата пришпилювали 
їх гостям. На другий день приходили дружки з молодим,  
«викупляли» молоду. Потім їхали або ішли вінчатися»8.

«Молода обдаровувала подарками родичів молодого: 
свекруху, свекра, братів, сестер, хрещених батьків. Све-
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круха дає подарок невістці.  Потім забирають молоду від 
молодого, виходили хазяйкі з каструльою, черпаком, лож-
кою, хто з чим, барабанять і приймають молоду у жінки. 
Була дівка молода, а тепер у жінки її приймають.

В кінці весілля обтанцьовували молоду,  рійч гарна піс-
ня, ту пісню співають. Стають в круг незаміжні дівчата, 
беруться за руки, ходять по колу, а в колі –молода. Молода 
приходить спочатку до дружки, запрошує її, заводить на 
середину круга, знімала свого валяна і надівала на голо-
ву дружці, танцює з нею. Відпускає її назад до кола, а по-
тім по черзі молода з кожною дівчиною танцює. Але після 
дружки, якщо є сестра, то спочатку до сестри, і якщо є 
сестра молодого, то потім ще до неї. А потім вже всіх ін-
ших»9.

«Перед весіллям відбувався етап сватання. До хати мо-
лодої приходили свати і просили згоди на шлюб у бать-
ків нареченої. На ознаку, що дівчина і хлопець засаватані, 
вони обмінювалися перснями. 

У день весілля наречений їде до хати молодої, але до-
рогу йому перегороджують і наречений повинен викупи-
ти дівчину (тобто заплатити за неї). Після викупу моло-
дята отримували благословення від батьків і після цього 
вирушали на вінчання. У церкві відбувається скріплення 
перед Богом взаємних обіцянок майбутніх наречених. 
Під час звершення церемонії наречені тримають в руках 
запалені свічки. Після молитов молоді обмінюються об-
ручками, які перед цим освячували.

Після вінчання відбувається святкування. Наприкінці 
весілля відбувається покривання нареченої, що символі-
зує перехід молодої до заміжнього стану»10.

«Приїжджав наречений до нареченої. Молода сідала на 
крісло перед образами, мати виходила і розчісувала дочці 
коси. При цьому співала пісні, а після того чіпляла коро-
ну. Тоді відбувалося весілля. Як молода «вибиралася» з 
дому, то обтанцьовувала усіх присутніх і співала: «Бувай-
те здорові, келішки та склянки, бувайте здорові, мої коле-
жанки. Бувайте здорові ви, мої віконця, я вас витирала ще 
до сходу сонця».
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Вінчання відбувалося в церкві. До церкви йшли з об-
разами. Під час вінчання дружка і сват тримали над голо-
вами наречених церковний вінець, молоді обмінювалися 
обручками. Молода одягалася у білу сукню, на голові була 
фата. Молодий одягав костюм»11.

«Був такий звичай, що коли наречена була вже зібрана 
і вставала з крісла, туди повинна була сісти дружка: яка 
раніше сяде, та швидше вийде заміж.

Молодий і всі його гості приїжджали до молодої. Ве-
сілля тривало до ранку, тоді всі гості розходилися, а на 
ранок знову приходили до нареченої і їх знову вгощали. 
Ділили коровай, і наречений забирав наречену зі своїми 
гостями до себе додому.  Коли їхали і зустрічали на дорозі 
курку, наприклад, чи качку, то сват старався її зловити і 
забирали туди, куди їхали. Приблизно через дві години 
після того від молодої до молодого їхала перезва. Це їхали 
батьки молодої, її хрещені і везли придане: подушки, пе-
рини, рушники і т.д.

Ділили коровай на частини, «дружко», перев’язаний 
рушником, давав по шматочку на тарілку сватам. Вони 
танцювали і оголошували: «Десь тут має бути, нехай 
дасться чути … (і називали ім’я тієї людини, якій дава-
ли коровай)». Кому вже дали шматок короваю, на тарілку 
клав гроші або подарунок, а сват знову танцював з тією 
тарілкою. Так називали і обтанцьовували усіх людей»12.

«На сватанні, якщо дівчина була проти одруження, то 
вона вручала молодому гарбуза. На заручинах руки мо-
лодих  рійча’язували вишитим рушником. На своє весілля 
наречена повинна була власноруч вишити рушника. Ко-
роваї обов’язково пекли заміжні жінки у вдалому, щас-
ливому шлюбі. Після викупу молодої відбувається обси-
пання наречених зерном. Мати повинна обійти молодят 
тричі за годинниковою стрілкою. Перед початком свят-
кування молоді розривали коровай, аби визначити хто з 
них буде головою у сім’ї»13.

«У нас всі весільні обряди починаються зі сватання. 
З першої спроби сватання могло закінчитись нічим. Це 
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не означало, що батьки проти шлюбу, просто не хотіли 
спішно віддавати дочку заміж. Якщо молодий не подо-
бався, батьки просили прийти іншим разом і посилалися 
на мале придане. Бували, однак, випадки, коли дівчина не 
давала згоди на одруження і повертала старостам прине-
сений ними хліб або ж підносила молодому гарбуз»14.

«Викуп» молодої
«Перед тим, як сісти за стіл, молодий повинен був 

викупити молоду у рідні за гроші. Перед тим місцем, де 
мали сидіти молоді, ставав брат чи хтось із рідні дівчи-
ни з рогачем і вимагав викуп. Якщо одержав викуп, тоді 
пропускав молодих за стіл і починалось весілля. Пізніше 
ще молодий повинен був помити тещі ноги, взути в нові 
чоботи або туфлі, одягти костюм і хустку. Потім молода 
кидала свій букет дівчатам: хто зловить, той мав скоро 
вийти заміж. Свекруха зав’язувала невістці хустку»15.

«Оспівували молодого, коли йшов до нареченої. Обсі-
ювали зерном, щоб були багаті. Як ішли до вінчання об-
сіювали цукерками, щоб життя було солодким»16.

Заручини у селі
«Молодий засилав сватів до молодої. Призначали день 

весілля. Молода вдягалася в українську форму, а на голові 
вінок, а молодий в українську вишиванку. Йшли до церк-
ви, до вінчання, повинен бути дружок та дружка і старші 
свати»17.

«Спочатку йшов свататись молодий хлопець, потім за-
силали сватів, сватались, намічали день весілля. Святку-
вали два дня, перший день ідуть до нареченої на весілля, 
другий день – до  рійчаки   . Молода  рійч в білому платті, ві-
ночок і лєнти різнокольорові висіли. Віночок був до вуха 
в квітах, а там, взаду, чиплялися лєнти. Молодий був в 
костюмі»18. 

«Перед днем весілля, молода і дружка йдуть по всій ро-
дині просити на весілля. В кожну хату до родичів заходи-
ли, кланялись і казали: «Просили батько, просила мати і 
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ми просимо,  приходьте до нас на весілля».  На вінчання 
йшли до церкви, батюшка вінчає»19.

«Тож перед весіллям йдуть у свати. В мене були такі 
свати: мати його одна прийшла, з матір’ю перелаяли, по-
вечеряли, хліб поміняли, дай усе. А перед весіллям до 
сповіді йдуть»20.

Весілля
«Ой, пошлю сокола з ясного неба
По родину, шо треба,
Зозуленьку на Вкраїноньку
По всюю родиноньку».
«Весілля починалося з того, що молодий їхав до мо-

лодої. Дорогою співали всякі пісні на весілля. А вже, як 
приїде молодий по молоду, то молоду садять за піч да за-
ступлять молоду і співають:

«Запали, дружечку, свічку,
Заглянь за пічку.
Молоду шукати,
На посад сажати».
А дружок відпихає людей і молоду за стіл веде. Да по-

сидять за столом (але їсти нічого не їдять, поки не звінча-
ються) і їдуть на вінчання. Молоду викупляли, як моло-
дий приїде по речі молодої, послі того, як повінчаюца вже 
забирають молоду з свахами. Сядає брат молодої за стіл з 
вилками. А свахи викупляють молоду, а брат вилками не 
допускає, а шо вже платили, то я забула. Да й співали:

«Розкидай, Боже, братову хату
По одній деревинці,
Як він розкидав мою косу
По одній волосинці».
Бо брат розплітає косу молодої, такий був звичай. А 

після того співали:
«– А де матьонка поділася?
– Побігла в пуклітец,
По тонкий намітец».
Тоді мати приносить із хижки намітец і окручує голову 

молодої намітцем.
Тоді вже сядають свахи за стіл, обідають і співають:
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«Місяць з хмари вибиваєца,
Зять од тещи вибираєца.
– Пожди зятьок, хоч годинку
Подивлюся на дитинку.
– Треба було не хвалитиса
А поставити і дивитися».
І вже везуть молоду ло молодого. По дорозі од молодої 

до молодого по селі виносили столи, переймали молодих 
і не давали дороги, шоб пропустили, то одкуплялися вод-
кою.

А вже, як завезуть молоду до молодого, то співають:
«Мати сина вітає,
Про невістку питає.
– Здоров, мій синоньку,
Чи привіз дружиноньку?».
То знов сядають за столи. Ше мажуть скібочки медом і 

перед молодими становлять. Да й знов співають:
«Посипно рябуй курочци сім’єчка,
Щоб привикала до нашого півничка.
Поставно молодуй медочку,
Щоб привикала до нашого родочку».
Багато чого співали, я вже багато не  рійча. Ще співа-

ли:
«Голуб голубку перепиває,
Свікор невістку поздоровляє».
Вже його батько до молодої підходить і молоду поздо-

ровляє співаючи:
«Поздоров, Боже, невістку мою,
Розпусти долю по мему полю,
А біле личенько...».

На весіллі багато співали:
– Пийте, гости, гости гуляйте,
Але а халяви не ховайте,
Бо в нас така сучка є,
Що з халяв достає.

– Йдіте, подивітеса,
Як найдете – подавітеса.
Йдіте, шукайте, як найдете – нахлистайте». 
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Як я була молода, то мені співали:
«Думай, думай, Наталко,
Думай, як проплисти Дунай, 
Як проплисти ріки
До свекрухи навіки».

Співали таке весілля:
«Хто тебе билив,
Хто тебе билив,
Білая билиненько?
Хто тебе вкрашав,
Хто тебе вкрашав,
Молода княгинько?
Били мене дрібнії дощі
З лютими морозами.
Вкрашала мене моя матінка
з лютими морозами».

А ще співали:
«Вибіг зайчик на доріженьку дай побіг.
Просить теща свого зятенька, щоб провів.
Ой проведи, мій зятеньку, проведи,
Кидаю тобі свою доненьку дай ляди.
Кидаю доненьку дай ляди, не здавай на чужі матері.
Щоб не була комиренька за хату,
Щоб не була сусідочка за матер,
Щоб не була комиренька за хату,
Щоб не стояла цілу ниченьку під окном,
Щоб не втирала сльози рукавом».
Як вже кончаєца весілля, то перезванки ведуть свою 

молоду у хижку і знімають намітку, да накладали кибарку 
і хустку. Вже молода без хустки не ходить, вже должна як 
день, як ніч у хустці бути. Тепер такого вже нема»21.

«Вінчались, а потім святкували. У молодої був віночок, 
в молодого –  квітка. Плаття, як зараз, у молодої не було, 
а вдягали вишиванку або щось гарне, нарядне та вельона. 
Наречений був одягнений в сорочку та штани»22.

«Перед тим, як повинно було бути весілля, йшли на 
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договір свати. Треба було прийти парубкові у свати і по-
сватати дівку. І вже, коли  прийшли свати до дівчини, то 
дівчина маму і тата перев’язувала рушниками, це було 
знаком на згоду на рахунок сватання. А якщо вона не хо-
тіла виходити заміж за того парубка, то коли приходили 
свататися, то вона виносила гарбуза. Тоді перш замовля-
ли сватів, свати домовлялися. Коли приходили до хати, то 
казали: «Ой, ішли ми дорогою, стомилися, та й зайшли до 
вас відпочити. Чули, у вас молода теличка продається. А 
нам треба її купити». Так говорили свати.  А коли вже до-
мовилися, посватали дівчину, тоді готувалися до весілля. 
Тоді збирали родину молодого  і молодої. Меню на весіллі 
було таке: квашана капуста, огірки, картопля. Наймали 
музик, це був хтось з гармошкою і барабаном. Коли мо-
лодий ішов до молодої, то він був одягнений у капелю-
хові, на якому була перина, якщо не було перини, то була 
квітка, був обутий у чоботях. А дівчина була одягнена у 
вінкові (який був зроблений власноруч, він був кольоро-
вий, з стрічками), в нашитій сорочці, а на сорочці була 
вив’язана жилетка  і спідниця в пришитки. 

На весілля пекли короваї із хліба, це був просто хліб, 
а на хлібові, якщо господиня з кращих, то робили два 
голуба і ставили них на коровай. Коровай обов’язково 
обв’язували кольоровою резинкою. А збоку в коровай 
прив’язували тоненькі палички, а на ті палички робили 
квіти з бумаги. Весілля  рійчаки   т два дня. Один день – у 
молодої, сватання; другий день – у молодого. На другий 
день, поки прийде родина молодої, то родина молодого 
повинна була вже подаруватися. А тоді, коли вже родина 
молодої прийшла, то вони даруються, і коли дарувалися 
хрещені батьки, то брали знімали з коровая ту паличку і 
давали ним. 

Сервірування столів: горілку пили з наперстків, та-
рілки були глиняні або бляшані миски. На перший день, 
коли викупили молоду, тоді молодого і молоду садять за 
стіл і на кожне угло кладуть хліб, тоді батьки підходять 
і благословляють дітей йти до вінчання, проводять три 
рази кругом стола, цілують хліб, сідають, встають і йдуть 
до вінчання. До вінчання них веде старший сват, яко-
го молода перев’язала рушниками і молодий з молодою, 
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тримаючись за той рушник, ідуть до вінчання. Приходять 
до церкви, для них стелять рушник, на який вони стають. 
Тоді батюшка них вінчає, перев’язує руки, благословляє 
них на довге життя»23. 

«Весілля починалося зі сватання. Батьки молодого 
приходили до молодої з хлібом. Якщо дівчина була згодна 
виходити заміж, то вона рійчав’язувала сватів вишити-
ми рушниками, а молодому на рукав хустку зав’язували. 
Саме весілля проходила три дні. Першого дня збирали-
ся заміжні жінки та пекли коровай. Вони приходили з 
вузликами. У хустку зав’язували миску з мукою, зверху 
викладалися яйця і масло, а також клали шматок сала. 
Коровайниць пригощали різними стравами і горілкою. 
Після застілля були танці під гармошку з бубном. В кінці 
виносили коровай, який благословляли. 

На другий день приходила молодь, та починалася саме 
весілля. До 12-ї вечора старалися забрати молоду до све-
крухи. Разом з нею їхали приданки (жінки, які везли при-
дане молодої), а по приїзді до молодого свекруха зі све-
кром викуплювали в них придане.  

Третій день весілля був у молодого. Зранку наречений, 
з музикою, ішов до хрещених запрошувати до себе на ве-
сілля, а потім – до батьків молодої. В цей день люди про-
сто гуляли, співали, танцювали та пили горілку»24.

«Ну весілля у нашому селі не дуже часто спрявляли, 
було це кілька раз на моїй пам’ті, але все було так, що хло-
пець, який хоче женитися, вибирає собі старших за себе, 
часто родичів своїх двох чоловік і їде вечером з хлібом до 
дівчини. Кладуть хлібину на стіл і говорять «Добрий ве-
чір, ми стрільці-молодці, ідем по сліду куниці – красивої 
дівиці, а сліди завернули у ваш двір». Дружби радяться з 
батьками дівчини, чи віддадуть її заміж за цього хлопця. 
І якщо батьки не проти, то викликають дівчину і пита-
ють, чи вона піде за нього. Коли дівчина згодна, староста 
бере за праву руку молодого и молоду і з’єднує їх. Дівчина 
подає старостам рушники, а молодому – хустку. Вишиті 
рушники і хустку пов’язує через плече. Потім запивають 
могорич. Молода і молодий п’ють з одної чарки, щоб була 
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згода між ними на все життя. Домовляються про весілля. 
Староста залишає на столі принесений ними хліб. На від-
ході батьки дівчини у знак згоди дають свій хліб. Молода 
й батьки проводять їх аж до вулиці, де й прощаються. А 
дальше йде частування, танці та інші веселощі. Після сва-
тання жених і наречена обмінювалися обручками. Після 
цього жених вже міг ночувати в будинку нареченої. Чле-
ни сім’ї нареченої після святкової трапези обрізали косу 
нареченої. Для очищення молодих  перед будинком іх 
проводили через вогонь або поливали водою»25.

«Коли забирали молоду до свекрухи, хлопці старали-
ся вкрасти півня у батьків нареченої, а в приданки везли 
вбрану курку, яку по приїзді пускали під піч»26.

«Наречений повинен був викупити наречену у її рідні 
за гроші. Ще на весілля наречений повинен був вимити 
тещі ноги в кінці весілля, а свекруха нареченій зав’язати 
хустку на голову замість фати. Молода ще кидала свій бу-
кет дівчатам, і яка зловить, невдовзі має вийти заміж»27.

«Молода посилала  рійчаки   до молодого, забирали його 
і починали читати корону – то таке посланіє велике, там і 
до дружок, і до матерів, і до батьків звертання. Воно щита-
лося як обряд, то воно мусило бути. Тоді святкували, вго-
щалися. Ділили коровай всім по-отдєльності, по сім’ях. 
Через тиждень після весілля в нас ще їхали на пироги до 
сім’ї молодого»28.

«Перед походом до церкви в домі нареченої відбувався 
викуп. На вулиці молодих щедро обсипали цукерками та 
пшеницею. На святкуванні обов’язково відбувалось ви-
крадення нареченої та її туфельки. В кінці святкування 
молодій знімали фату та одягали хустку, як знак того, що 
вона тепер дружина»29.

«У селі весілля проходило скромно та за певних тради-
цій. Саме весілля проходило в шалаші»30.

«Молоді вінчались в храмі. На щастя, молоді під час 
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вінчання ставали на вишитий своїми руками рушник. 
Пекли великі короваї. Також був викуп нареченої»31.

«Завжди в нас гуляли весілля два дні: в неділю та поне-
ділок. За два тижні до весілля наречена одягалась в сукню, 
одягала віночок зі стрічками і з двома дружками ходила 
запрошувати людей. 

За тиждень до весілля збиралися господині готувати 
обід. Страв було дуже багато. Гнали самогон, пекли м`яс-
ні страви, готували голубці, салати, холодець, варили ки-
сіль, пекли пряники. В п’ятницю збирали жінок, 6-8 осіб, 
щоб було парне число, місили коровай. Вибирали таких 
жінок, що у любові і злагоді жили подружнім життям. То-
пили піч, місили тісто і випікали коровай. Був звичай, що 
коровай повинен пектися в домашній печі. Потім прикра-
шали коровай квітками з бумаги на деревяних палочках. 
Багато їх вставляли, густенько і парне число. 

У нас в селі був звичай: якщо наречений іде жити до 
нареченої, то спочатку гуляли весілля в молодого, а на 
другій день – в молодої. В неділю йшли до сільської ради 
розписуватись, в той час, як я виходила заміж, вінчатися 
було заборонено. Потім йшли до хати молодого і гуляли 
весілля. Часто бувало й таке, що весілля гуляли до самого 
рання. В понеділок зранку ще у молодого подавали сніда-
нок, потім збирали посох (подушку, покривало, одяг) і зі 
всіма гостями йшли до молодої. 

Був звичяй, що хлопці-свати у дворі нареченого лови-
ли щось з хазяйства:  курей, качок, могли порося забрати і 
йти до двору нареченої. Гуляли весілля далі. Обідали, спі-
вали пісні, танцювали. На вечір молода обтанцьовувала 
дружок, а потім свекруха знімала їй вельон і одягала хуст-
ку. В хустині танцює з господинями, садять її на крісло 
і гойдають, що тепер вона стала жінкою. В кінці ріжуть 
коровай. Сват розносить коровай і говорить: «Десь у на-
шої молодої є сестра (брат,тітка). Музика – гоп за нього 
(за неї)». Музика грає, а сват, танцюючи, несе для них ко-
ровай. В обмін на це дають якийсь подарунок чи гроші. 
Був звичай, що шматок короваю з квіткою мав дістатись 
хрещеній або хрещеному. І ще: якщо в сімї це була остан-
ня дитина, яку вони видали заміж, то батьків садили на 
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крісло, надягали на шию великі вінки з живих квітів і гой-
дали їх, вітали. На весіллі завжди були перебиранці, що 
розважали усіх»32.

«Прадавній обряд весілля містить у собі красу зовніш-
ню і велич духовну, чарівне єднання земного і небесного. 
Весілля в Україні з давніх часів було своєрідною народною 
виставою з певною послідовністю  рійчаки  і обов’язковим 
пісенним супроводом. Тривало воно впродовж кількох 
днів або навіть і тижнів і мало багато етапів: сватання, 
заручини, дівич-вечір, розплітання коси, посад, покри-
вання молодої, її від’їзд з батьківського дому. До кожної 
обрядодії народ створив безліч пісень.

Зазвичай, усе починалося зі сватання. До першого ета-
пу весілля ставились дуже серйозно, дотримувалися най-
дрібніших деталей, цю важливу справу не затівали в се-
реду або п’ятницю, а, тим більше, – 13-го числа. Заходячи 
до хати, свати непомітно торкалися до одвірка, щоб не ви-
нести через ті двері гарбуза. Після запрошення господарі 
намагалися сісти прямо під сволоком,  що мало сприяти 
успіху у сватанні. Під час застілля гості виходили на га-
нок і радилися про гідні сторони нареченої. Юнакові була 
дуже важлива думка батьків. У цьому виявлялася спо-
конвічна мудрість і міцність родинних взаємин, які ви-
ховувались десятиліттями і століттями.

Не менш важливим етапом  весільної обрядовості були 
заручини. Під час заручин відбувалося перше  рійчаки   ть 
молодих – обмін хлібом і сіллю. Між сватами була цілко-
вита згода, випивали чарку за здоров’я молодих. 

Напередодні весілля влаштовували прощання нарече-
ної та нареченого з дівочою та парубоцькою свободою. 
Відбувалися вечорини окремо: і молодої і молодого. Не 
менш цікавим етапом весілля є понеділок. Цього дня до 
батьків молодої приходили молотити жито. Цей захоплю-
ючий обряд має прадавнє коріння і культурну цінність. 
Ще з язичницьких часів рядилися (тобто перевтілювали-
ся) для того, щоб відігнати злих духів і задобрити тих, які 
стоять на стороні родини.

На жаль, у наші дні весілля докорінно змінилося і пе-
рестало бути народною виставою»33.
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«Головними особами в організації весілля були кухар-
ки : «Ми і перепої робили, зустрічали, розважали й про-
воджали гостей, роздаючи коровай». Коровай, зазвичай, 
пекла кума, хрещена чи тітка одного з подружжя.  На 
перепоях наречений продавав зерно, картоплю, свиней, 
корів, спиртне та навіть паї, загалом все, що мав. Я час-
то була кухаркою на весіллях. Коли приходили гості, ми 
припрошували їх чаркою та українським самогоном та 
приймали подарунки для наречених. Як тільки гості роз-
сідалися, я, як головна, мала говорити «Отче наш» та по-
чинати частування. Після цього я поверталася на кухню 
готувати весільні страви». Трохи згодом всі кухарки ви-
ходили до гостей та заводили пісню до чарки, викрикую-
чи найкращі побажання молодому подружжю.

Наприкінці весілля, яке гуляли до ранку і не один день, 
кухарки обтанцьовували молодих та били посуд на щас-
тя. Роздавали коровай «по-старшинству» – від батьків до 
знайомих. Весілля завершувалось тим, що усі гості за-
водили одну пісню гуртом, що символізувало їх щасливе 
подружнє життя. Якщо весілля справляли не один день, 
то перший день були гості від нареченої, другий – від на-
реченого, а на третій день кухарки з самого ранку скли-
кали гостей на «боргу» або ще, як казали, «перезви», де 
звершували обряди, які стосувались батьків. До прикла-
ду: тещу садили на віз, прикрашений живими квітами 
та зеленню, також вітками різних дерев і везли навкруги 
села. Везти її мав сват, а потім – навпаки»34.

 
«Спочатку приходили свати з хлібом та сіллю та запи-

тували, чи віддасть батько дочку свою за їхнього парубка. 
Коли батько погоджувався, дівчина виходила і перв’язу-
вала рушниками сватів, це означало, що домовилися. 
Старости домовлялися про дату весілля. Зазвичай весіл-
ля гуляли два дні: перший – у молодої, другий – у моло-
дого. Одяг молодих був більш-менш сучасний. Наречена 
одягала біле плаття (або вишиване полотняне) наречений 
– сорочка, штани»35.

«Наречену ховали і вимагали викуп. Після викупу мо-
лодих благословляли батьки, давали їм ікони і обсипа-
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ли пшеницею, житом, які були перемішені з цукерками 
та грошима. У церкві наречені ставали на рушник, який 
мала б вишити наречена. Перед тим, як випроводжати 
молодих до хати молодого, здійснювався обряд голосіння. 
Мати випроваджувала дочку, плачучи, сумуючи. У новій 
домівці молодій влаштовували іспити: розкидали дрова, 
на порозі кидали сміття. Це перевіряли, чи переступить, 
чи прибере»36.

«Наречених вибирали зі свого села, і досить рідко – з 
сусідніх. Обов’язково мало бути батьківське благословен-
ня. Спеціально до весілля шили одяг, який зберігали і 
шанували усе життя. Весілля починалося із запрошення 
гостей, молода ходила з дружками селом з віночком на 
голові, молодий з дружбами просив свою родину. Моло-
дий вирушав за молодою зі своїми родичами, хлопця об-
сипали «на щастя» – зерном, цукерками і дрібними гріш-
ми. Відбувався викуп нареченої на порозі її хати, дружки 
отримували гроші та випивку. Після викупу молоді йшли 
до церкви на вінчання, а далі всі вертались до хати моло-
дої на частування»37. 

«На весіллі наречений мив ноги (часто горілкою) своїй 
тещі та одягав їй нове взуття. Свекруха знімала з молодої 
віночок та зав’язувала їй хустку. Після весілля молоду ви-
ряджали додому чоловіка. Її родичі передавали родичам 
нареченого посах (подушки, перини, посуд і, навіть, мо-
гла бути корова)»38.

«Ох, як я давно не була на весіллі, але один випадок 
пам’ятаю, це було років двадцять назад, не пам’ятаю, хто 
тоді одружувався, але вже не суть, спочатку були заручи-
ни, потім хлопець йшов до своєї молодиці і запрошува-
ти батьків на сватання, за сватання хлопець домовлявся 
з найбільш поважними людьми у селі, щоби вони були 
його сватами та йшов з ними до хати дівчини. Свати три-
чі стукали у двері, заходили, а далі просили віддати дівчи-
ну – «куницю-красну дівицю» – за свого «князя». 

Потім були запросини – це наречена з дружками або 
наречений з боярами ходили по селу і запрошували ро-
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дичів та друзів на весілля, потім підготовка до весілля, а 
потім вже святкували і саме весілля. 

Весілля починалося в хаті кожного з молодят. Коли 
молодий вирушав за молодою, дорогою його зупиняли (і 
не один раз!), вимагаючи викуп за наречену: доводилося 
відкуповуватися символічною сумою або частуванням, 
горілкою. Торги проводились і у дворі молодої – відкуп 
вимагала ще й сім’я нареченої. На даний момент, з цієї 
традиції роблять цілу виставу, яка не тільки розважає 
гостей, а й перевіряє, наскільки наречений оцінює свою 
долю. А далі – святкування, звичаї та вітання; тобто все 
те, що присутнє і тепер»39.

Вінчання
«Без вінчання не могло бути жодного весілля, тому  

повінчалися в городищенській церкві згідно традиції. 
Обручки-це символ подружжя (так казала прабабуся Ка-
терина), тому в знак вірності та кохання вони носили об-
ручки»40.

 «Кожен із весільних хлібів мав своє призначення: з па-
ляницею йшли свататися, з шишками та калачем запро-
шували на весілля, голубки та гуски дарували коровай-
ницям. Коровай був окрасою весільного столу, як символ 
достатку й щастя, а наприкінці весілля його розподіляли 
між усіма присутніми».

Викуп нареченої
«Свита нареченого прямує до хати нареченої. Тут вже 

чекають традиційного викупу нареченої, коли наречений 
з друзями заходить в кімнату, де знаходиться наречена і 
починається веселий торг. Наречений ніякої участі в тор-
зі і викупі не приймає. Свідок за допомогою дружки ви-
купляє у подруг місце для нареченого, поруч з нареченою. 
Він підносить їм напої та гостинці. Подруги вимагають 
викласти на столі доріжку до нареченої з грошей і не по-
годжуються поступитися до тих пір, поки їх прохання не 
буде виконане. «Косу нареченої» продає брат або племін-
ник нареченої. Під час торгу про суму викупу друзі на-
реченого намагаються пролізти під стіл і зняти з нарече-
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ної чобітки, та її подруги всіляко перешкоджають цьому. 
Якщо комусь із свити нареченого вдається це зробити, то 
наречену повинні віддати без викупу. Зустрічається і зви-
чай крадіжки посуду у нареченої, посуд б’ють на порозі 
будинку нареченого. У цілому, процедура викупу багато 
в чому залежить від ступеня підготовленості подруг на-
реченої і свідка. Після того, як наречена викуплена, же-
ниха усаджують поряд з нею, він цілує свою обраницю і 
дарує їй квіти. Батьки обов’язково запитують нареченого: 
«Твоя наречена, не підмінили?» Бо бува усяке!»41.

Покривання нареченої
«Покривання – найдраматичніший весільний обряд, 

який символізував перехід молодої до заміжнього стану. 
Він був продовженням посаду молодих, а розпочинав-
ся розподілом короваю. Ритуали розподілу весільного 
хліба і спільного його з’їдання молодими символізували 
створення нової сім’ї. Молоду садовили на діжу, знімали 
весільний вінок та  покривали очіпком, хустиною. За ри-
туалом, вона мала двічі його зривати і тільки на третій 
раз корилася долі. З цього моменту наречена переходила 
у стан жінки з відповідними нормами поведінки. Вони 
підкреслювалися, зокрема, вбранням: заміжня жінка зби-
рала волосся у жмут й запиналася хусткою або вдягала 
очіпок. З того часу одружена жінка не мала права пока-
затися на люди з непокритою головою. Обряд покриван-
ня був останнім, що виконувався в домі нареченої. Після 
нього молодий забирав молоду до свого дому, а разом і її 
посаг»42.

Весільні прикмети
«Масивні весільні обручки – до багатства, статків. 

Женитися з батьківськими обручками – повторити їхні 
сімейні стосунки. Доторкнутися до обручок нареченого 
і нареченої на весіллі – незабаром на своєму весіллі гуля-
тимеш. Дати поміряти обручку – до нещасної долі. Якщо, 
надягаючи обручку, наречений або наречена впускають 
її – бути зраді. Коли молодят зустрічають хлібом-сіллю, 
хто відірве більший шматок  і з’їсть, той і буде в домі гос-
подарем. У сніжний день весілля – до заможного, благо-
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получного життя. Гарною ознакою в день весілля вважа-
ється дощ. Якщо в день весілля сильний вітер – життя в 
молодих буде вітряним. Якщо весілля на Масницю справ-
ляють, значить, у домі завжди статок буде й веселе життя. 
Як тільки наречений і наречена стануть до аналоя, ніхто 
не повинен проходити між ними аж до виходу з церкви, 
інакше молоді згодом розійдуться.  Для попередження 
можливого чарівництва під час проходження до вінця 
мати нареченої або інша близька родичка зав’язує в ган-
чірочку голівку цибулі або часнику й кладе в кишеню на-
реченої. Щоб нареченій добре жилося в заміжжі, сережки 
їй надягає щаслива заміжня подруга. Якщо наречений 
вступив у калюжу перед будинком нареченої – жити їй 
з п’яницею. Коли батьки благословляють молодих, на-
речений і наречена повинні стати разом на один рушник 
(спеціально виготовлений для цієї церемонії), щоб жили 
мирно з родичами й між собою. Молодих за столом треба 
посадити на шубу, вивернуту нагору вовною, щоб жили 
багато. Монети, покладені під час весілля в чарки нарече-
ному й нареченій, потрібно зберігати вдома під скатерти-
ною, тоді родина буде жити багато. Хто переступить пер-
шим поріг будинку, той і буде господарем, тому краще, 
якщо наречений переносить наречену через поріг на ру-
ках.  Після весілля наречена повинна зберегти фату, щоб 
накривати нею хвору дитину, тоді вона швидко видужає 
(при цьому все-таки не забудьте звернутися до лікаря). 
На весілля не дарують набори ножів і виделок, щоб не 
було сварок у родині»43.

Одяг молодих
«Молода була у білому платті і туфлях, у фаті, а моло-

дий – у чорному костюмі і білій сорочці»44. 

«Молода одягалася у білу сукню, на голові була фата. 
Молодий одягав костюм»45.

«Молода була в білому платті, віночок і лєнти різноко-
льорові висіли. Віночок був до вуха в квітах, а там, взаду, 
чиплялися лєнти. Молодий був в костюмі»46. 
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Одяг молодої
«Ох, хіба колись було таке, як тепер. Молода накладала 

спідницю з пасаманами. Хвартух вишитий був. Сорочка 
вишита була і рукави, і чохли, і геть все вишите. Пацьо-
рок на шию навішають багато, тепер таких нема, як ко-
лись. Вінок був високий. До вінка причіпляли застежки 
да лєнти всякі, щоб багато такого було. На ногах були чо-
боти не кирзові, а поросінови. Багато чого тоді не було да 
позичали один в одного»47.

Одяг молодого
«Тоді ж не було костюмів. Молодий надівав штани, ру-

башку. Рубашка  була вишита, пазушки були на рубашці 
і комірі, до рубашки пришивали віночка. А на ногах були 
черевики»48.

«У молодої був віночок, в молодого квітка. Плаття як 
зараз у молодої не було, а вдягали вишиванку або щось 
гарне, нарядне та вельона. Наречений був одягнений в со-
рочку та штани»49.

«Коли молодий ішов до молодої, то він був одягнений у 
капелюхові, на якому була перина, якщо не було перини, 
то була квітка, був обутий у чоботях. А дівчина була одяг-
нена у вінкові ( який був зроблений власноруч, він був 
кольоровий, з стрічками), в нашитій сорочці, а на сорочці 
була вив’язана жилетка  і спідниця в пришитки»50.

«Молода одягалася завжди в плаття весільне, і вельон в 
нас тоді казали, а не фата. Молодий в костюмові, сорочка 
біла»51. 

Випікання короваю, види короваїв 
у народних оповіданнях та переказах населення 

Західного Полісся та західної частини Волині

«У суботу старші жінки збиралися до хати молодого, 
пекти коровай. Коровай пекли у печі, у великій посудині, 
пізніше почали заказувати на пекарні. Готовий коровай 
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прикрашали квітками з кольорового паперу і шишками. 
Шишка – це рівна гілка з дерева довжиною 50-60 см, не-
груба, обстругана від кори. Її обмотували тістом, «ковбас-
кою», пекли в печі. Потім шишку прикрашали барвінком, 
квітками і вставляли в коровай. Така шишка повинна 
була мати розгалуження з 2-х або 3-х гілок (називались 
« рійчаки »). Коровай повинні були вбирати заміжні жін-
ки, але не вдовиці. Потім, як мали ділити коровай, шишки 
виймали і віддавали самій ближчій рідні обох молодих. 
Одну шишку виносили надвір людям, хто приходив по-
бачити весілля, їх називали «запорожці»52. 

«Короваї пекли у високих каструлях. На них плели ко-
сичку. Короваї прикрашали квітами»53.

«Пекли різні, але пекли з дотриманням старовинних 
традицій, в певні дні тижня (п’ятниця або субота). У чиє-
му будинку пекти коровай, залежало від місцевих тради-
цій. На Волині  ми завжди печемо  у родичів. В інших регі-
онах могли пекти у будь-якого з молодих. У  виготовленні 
весільного короваю брали участь родички з обох родів, 
щоб поріднитися.

Для випікання короваю запрошувалися жінки, які 
перебувають у щасливому шлюбі. Вони приносили свої 
продукти – сало, яйця, борошно. 

Спільна дружна робота коровайниць символізувала 
єдність і нерозривний зв’язок майбутньої молодої сім’ї. 
Всі дії, необхідні для замішування тіста і випікання хлі-
ба, коровайниці здійснювали, будучи пов’язаними між 
собою рушником. На результат їх роботи вказували на-
родні прикмети: якщо коровай вийде вдалим – високим, 
пишним, рівним, то майбутня сім’я житиме щасливо; 
якщо коровай під час випікання тріснув, то молодих че-
кає розлука або навіть розлучення; нерівний і погано під-
нявся коровай віщував труднощі в новій сім’ї. Тому коро-
вайниці для отримання вдалого короваю застосовували 
весь свій досвід і старання, а також впливали на нього 
обрядовими піснями та приказками. 

Піднялося тісто акуратно – ставили в піч, після чого 
слід було провести необхідні ритуальні дії. Старша з ко-
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ровайниць брала хлібну лопату і стукала нею у всі чоти-
ри стіни кухні. Решта жінок разом брали діжку, в якій до 
цього змушували тісто, і здійснювали з нею ритуальний 
танець, при якому діжку потрібно було три рази стукну-
ти об стелю, як би показуючи, яким високим і вдалим по-
винен спектися коровай. На Полтавщині було прийнято 
розбивати діжку, в якій вимішувати тісто для весільного 
короваю. Після участі у весільних обрядах коровай ста-
вився на головне місце святкового столу та служив окра-
сою застілля, символізуючи щастя і достаток. Наприкінці 
святкування весілля коровай розрізали на частини і роз-
давали всім гостям і родичам»54.

«Короваї пекли хрещені батьки. Співали, кидали копій-
ки хрещені батьки, а матері місили. Але місили матері ті, 
котрі живуть із чоловіком. Якщо вона розвелася, не  рійч з 
чоловіком чи чоловік помер, то таку маму хрещену до ко-
роваю не допускають. Короваї були прості, пекли в висо-
ких каструлях і не дуже широка, коровай пекли в печі. Хто 
вмів, то зверху з тіста виробляли квіточки, листочки»55.

«Коровай пекли за день до весілля. І для цього запро-
шувалися заміжні жінки. Протягом усього  рійчаки у домі 
повинна панувати атмосфера щастя і радості. Короваї при-
крашали квітами, листям, колосками, лебедями з тіста»56.

«Короваї випікали в печі, прикрашали різними само-
робними квітами, обв’язували вишитим рушником»57. 

«Перед весіллям пекли короваї. Запрошувалися лише 
заміжні жінки, спочатку вони молилися і лише тоді при-
ступали до замішування тіста, для цього використовува-
ли велике дерев’яне корито. Ще робили «шишки», короваї 
прикрашали фігурами з тіста, кольоровим папером»58. 

Як пекли короваї на весілля
«Для випікання короваю запрошувалися жінки, які 

перебувають у вдалому, щасливому шлюбі. Зазвичай 
вони приносили свої продукти – сало, яйця, борошно. 
Кожна дія коровайниць у процесі замісу і випікання ко-
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роваю мала символічне і магічне значення. Мало значен-
ня навіть кількість присутніх жінок. В одних місцевостях 
вважалося вдалим непарна кількість коровайниць, осо-
бливо, якщо їх виявлялося семеро. В інших місцевостях 
запрошували парну кількість жінок, щоб молода пара 
жила весь вік в злагоді. Спільна дружня робота коровай-
ниць символізувала єдність і нерозривний зв’язок май-
бутньої молодої сім’ї. Всі дії, необхідні для замішування 
тіста і випікання хліба, коровайниці здійснювали, будучи 
пов’язаними між собою рушником. Якщо коровай вийде 
вдалим, високим, пишним, рівним, то майбутня сім’я жи-
тиме щасливо. Після участі у весільних обрядах  коровай 
ставився на місце святкового столу та служив окрасою 
застілля. Наприкінці святкування весілля коровай розрі-
зали на частини і роздавали всім гостям і родичам»59. 

Короваї
«Коли пекли коровай, то збиралися в одній хаті люди. 

які співали обрядові пісні протягом всього процесу. Ко-
роваї не були такими, як зараз,  поверхневими, вони були 
круглі та високі, чимось схожі на мурашник. Прикрашали 
їх барвінком та вирізали з тіста птахів та квіти, змазували 
дуже добре яйцем, аби коровай був рум’яним, коли за-
печеться. Коли коровай допікався, миски, в яких місили 
тісто, заговорювали і кидали через хату»60.

«Коровай мав бути неодмінно круглий, оскільки коло 
символізує сонце з його силою і міццю. Вважається, що 
короваю на 2 кг вистачає на 30-40 персон. У нас в сім’ї ві-
рили: чим більший коровай на весіллі, тим довшим і бла-
гополучнішим буде життя молодих. Тому випікали вели-
чезний виріб величиною у стіл. А виносили його гостям 
3-4 сильних чоловіки. Існувало також таке повір’я: хто з 
молодят відкусить більший шматок короваю, той і буде 
головою у домі»61.

Коровай
«На весілля пекли коровай. Спочатку коровайниці пе-

кли хлібину. Робили шишки: з сливки рубали оллячки, 
місили тісто, розкачували і обмотували ті оллячки тим 
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тістом. Тиї шишки пообпікали перед полум’ям, як розто-
пили піч, то перед піччю обпікали ті шишки, ще квіточка-
ми украшали, ще й червоною ниткою обв’язували.

Колись, як коровайниці пекли коровай то все співали:  
Коровай, коровай, ноги має,
Сам у піч утикає,
А коровайницям на добраноч дає.
Ще до короваю співали:
Зажурився коровай
У новуй комори стояти,
Сами п’єте гуляєте,
А по мені не дбаєте»62.

«Розчиняють, місять, і пекли так, як зараз, тільки не 
було таких, як зараз прикрас. Прикрашали коровай шиш-
ками печеними на паличках, плетіночку робили, вішали 
квітки»63.

«На весілля пекли короваї із хліба, це був просто хліб, 
а на хлібові, якщо господиня з кращих, то робили два 
голуба і ставили них на коровай. Коровай обов’язково 
обв’язували кольоровою резинкою. А збоку в коровай 
прив’язували тоненькі палички, а на ті палички робили 
квіти з бумаги»64.

«Коровай пекли великий та вбирали його шишками 
(гілки дерев, замотані в тісто та запечені в печі)»65. 

«За день до весілля старі жінки збиралися разом і пе-
кли коровай у хаті молодого. Коровай пекли у печі у ве-
ликій посудині. Готовий коровай прикрашали квітками і 
шишками. Шишка – це гілка з дерева, негруба, обстругана 
від кори. Її обмотували тістом, пекли в печі. Потім шишку 
прикрашали барвінком, квітками і вставляли в коровай.  
Коровай прикрашали заміжні жінки, але не вдови. Коли 
ділили коровай, шишки віддавали найближчим родичам 
наречених»66.

«На весіллі були великі та смачні короваї, які були в 
великій посудині»67.
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«Була завжди форма в нас така на коровай. Пекли ко-
ровай і вбирали його гарно, то квіточки робили, то ше шо. 
Рушника під низ застелювали і поверх лєнтою обв’язува-
ли»68. 

«На весілля короваї пекли самі дома. Короваї були одно 
– або двох’ярусні. Прикрашали саморобними бумажними 
квітами, збитими білками, суцвіттям та ягодами калини 
та робили різноманітні фігурки з прісного тіста»69.

«Коровай – не просто білий святковий хліб. Він є 
окрасою весілля, справжнім художнім витвором. В об-
ряді випікання короваю немає нічого випадкового, за-
йвого. Кожний рух, елемент, кожна дія, пісня, примовка 
мають ритуальне значення, в них присутня глибока філо-
софія наших предків, їх мудрість й вірування.

Традиційно весільний коровай пекли у четвер або в 
суботу (п’ятниця-«розвідниця»). На випікання короваю 
сходилися жінки, кожна з яких була заміжня і щаслива у 
сімейному житті та мала дітей. Вдовам, розлученим і без-
плідним жінкам заборонялось бути поблизу того місця, 
де його випікали, оскільки вважалось, що їхнє горе може 
перейти й на коровай, а з нього – на життя молодого по-
дружжя. Молодиці одягали біленькі фартушки, зав’язу-
вали хустки і перед тим, як розчиняти тісто, просили Бо-
жого благословення.

Тісто місять дві жінки. Майстерно замісити тісто і ви-
готовити з нього вироби – справа нелегка. Вона потре-
бує хисту і терпіння. Коровай змазували жовтком, щоб 
зарум’янився, хрестили і ставили у піч. Поки коровай 
печеться (це тривало умовно кілька годин), господиня 
пригощає коровайниць, а потім вони починають робити 
рогульки і квітки до них.

Існує прикмета: якщо на спеченому короваї з’являлася 
дірка – першою народиться дочка, якщо тріснув – молоді 
можуть розійтися»70. 

«Коровай пекли старші жінки, які обов’язково перебу-
вали у шлюбі. Роботу розпочинали з молитви. Під час за-
мішування та випікання хліба співали пісні, жартували. 
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Прикрашали калиною, квітами, з тіста робили віночок, 
пташок, колоси. Це означало заможне життя»71.

 
Коровай

«Для випікання триярусного короваю знадобиться три 
каструлі: 12-літрова, 6-літрова та 1,5 –літрова. Зсередини 
посуд змазати жиром або маслом. 

Для тіста: 1,5 л молока, 1,2 л цукру, 9 яєць, 1 пачка мар-
гарину, 200 г дріжджів, 100–150 г масла, 1 скл. Домашньої 
сметани, 10 пачок ваніліну. Борошно неодмінно просіяти, 
його має бути стільки, щоб замісити легке тісто. 

Аби сформувати триярусний коровай, у двох нижніх 
слід вирізати місце для верхніх. А щоб добре трималася 
глазур, верхні скоринки на всіх булках треба рівненько 
зрізати і лише тоді прикрашати. Для оздоблення можна 
скористатися кулінарним шприцом або ж пергаментним 
кульком. 

Глазур
Порцію розраховано на великий триярусний коровай. 

Отож, 7–8 охолоджених білків збити міксером до стійкої 
піни. Не припиняючи збивати, поступово всипати цівкою 
800–900 г цукрової пудри. Її потрібно ще раз змолоти на 
кавомолці для того, щоб глазур була однорідною. Як тіль-
ки вона загусне, додати 1 ч. ложку лимонної кислоти.

Квіти
1–1,5 ч. ложки швидкорозчинного желатину залити 3 

ст. ложками перевареної води, поставити на вогонь, щоб 
розчинився. Додати 200–250 г цукрової пудри та харчової 
фарби (дозування вказано на упаковці). Усе ретельно ви-
мішати до однорідної маси. З цього тіста формувати куль-
ки, викладати на дошку й розкачувати качалкою. Потім 
згортати у формі пелюстки, а вже з пелюсток формувати 
квіти.  Цукрово-желатинову масу можна розділити на дві 
частини та зафарбувати в зелений і червоний кольори. 
Потім виробляти з неї листочки та пелюстки квітів»72.

Бгання короваю
«Бгання короваю – один із найпоширеніших весільних 

обрядів, який символізував освячення громадою ново-
створеної родини. Українці пекли багато видів весільного 
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хліба: коровай, дивень, теремок, гільце, лежень, полюбов-
ники, шишки, гуски, калачики, кожен з яких виконував 
специфічну обрядову функцію. Головним весільним хлі-
бом був коровай, який виготовлявся з дотриманням пев-
ного сценарію. Бгали його у п’ятницю чи суботу в домі 
молодої. Нерідко у цьому ритуалі брали участь родичі з 
обох боків, що символізувало поріднення сімей. Бгали 
коровай спеціально запрошені заміжні жінки, вони при-
носили з собою для тіста власне борошно, яйця. Процес 
випікання короваю обставлявся ритуальними і магічни-
ми діями. Доброю ознакою вважалося, коли була непарна 
кількість коровайниць. Щоправда,  запрошували й парне 
число жінок: щоб молоді увесь вік прожили в парі. При 
цьому коровайниці повинні були перебувати у першому 
шлюбі і жити в злагоді. Коровайницею не могла бути жін-
ка, у якої не все гаразд у подружньому житті, яка б була 
розлученою або вдовою. Доброю ж ознакою вважалося, 
коли одна з коровайниць була при надії. Спільність дій під 
час бгання короваю мала символізувати єдність майбут-
ньої сім’ї. Для цього коровайниць зв’язували рушником і 
вони мусили все робити разом: місити тісто, виліплювати 
оздобу, обмивати руки. Існувало повір’я, що вдало спе-
чений коровай принесе молодим щастя, тріснутий віщує 
розлучення, а покручений — злу долю. Тому коровайниці 
«улещували» коровай приказками та піснями, випікали 
щасливе життя молодятам і мали працювати в доброму 
гуморі, весело, вправно та злагоджено»73.

Меню весільного стола
Весільні страви у народних переказах та рецептах

«Весільне  меню було просте: запечене або варене м’я-
со, холодець, голубці, вінегрет, риба, пироги, обов’язково 
пончики, які смажили на олії і посипали цукром, коржи-
ки, кисіль густий. Старші люди кажуть, що раніше давали 
вермішель, борщ, кашу гречану»74. 

«На весільному столі був холодець, тушена капуста, 
горох, вінегрет, картопля». 
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«На весілля запікали багато м’яса на нарізку. М’ясо по-
давали гарячим. Переважно весільне меню складалося з 
таких страв: вареники, пельмені, картопля, голубці, сала-
ти, сири»75.

«М’ясо, ковбаси, голубці, холодець, картопля. Батьки 
заказували хазяйок, родичів, сусідів. Ті хазяйкі, що пе-
кли, варили, жарили, ті ставили на стіл»76.

«На весілля готували пироги, голубці, холодець, м’ясо, 
ковбасу, кисіль та інші страви. На столах ставили тарілки 
зі стравами. Для кожного гостя миску не ставили, всі їли 
з загальних тарілок»77.

«На весілля готували хто, що хотів. М’ясо, холодець, 
голубці, вінегрет, риба, пироги, коржики, кисіль густий. 
Старіші люди говорили, що раніше давали вермішель, 
борщ, кашу гречану»78. 

«Холодець, голубці, картошка, майонез, м’ясо одвару-
вали. Тарілочки кожному ше не ставили окремо, ложки  
положили всім, але всі брали їли з одної миски. Бо ще тоді 
не було посуди стільки»79.

«Весільне меню. Гарячі страви: голубці, капуста, карто-
пля, вареники з капустою, картоплею, пшоном. Холодні: 
ковбаси, холодець, огірки, помідори, хрін, смажена риба, 
пампушки, налисники. Сервірування: ставили загальні 
тарілки, індивідуальних не було»80.

Весільне меню
«Перед святом господарі обов’язково кололи каба-

на, аби забезпечити святковий стіл м’ясними виробами. 
Головним на весіллі був коровай, а після нього – хліб. 
Обов’язково на столі були голубці, вареники, борщ, хо-
лодець. Подавали також овочі просто нарізані на різні 
тарілки, консервовані огірки та помідори. На десерт була 
булка з молоком або просто булка без нічого та фрук-
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ти, які виймали з узвару (узвар також подавали на стіл). 
Пили на весіллі горілку, яку чоловіки робили напередодні 
свята. Столи прикрашали фруктами, а також можна було 
зустріти квіти»81. 

Весільне меню
«На весілля різали овечку. А с то м’яса варили такий 

сос: те м’ясо варили, да кришили, да мукою  рійчаки . Да 
й опальки пекли, тоді ж не пекли було хліба, да чорний, 
да тими опальками вмачали той сос. Сира назбираю-
ть,  рійчаки   ть,  рійчаки   опускають окуском хліба той сир. 
Ніяких салатів тоді не було. Ну де капусту стушать із тею 
овечкою, да деяко холодцу ізварять, да й такий обід був.
ще варили борщ, а ще й яку кашу»82.

«Кашу, сир, холодець, м’ясо, якщо було. Застеляли ска-
тертю, ставили страви та пороздавали ложки, якими їли»83.

«Сервірування столів: горілку пили з наперстків, та-
рілки були глиняні або бляшані миски»84.

«На весілля готували святкові страви: пекли пироги, 
тушили капусту, робили домашню ковбасу, запікали м’я-
со та сало, варена картопля (тукмачі) з котлетами, салати 
з городини, і обов’язково багато солодкого. Обов’язко-
вим було весільне печиво «пара» – два невеликих хлібці, 
спечені разом і политі зверху медом»85.

«Перед святом господарі обов’язково кололи каба-
на аби забезпечити святковий стіл м’ясними виробами. 
Головним на весіллі був коровай, а після цього – хліб. 
Обов’язково на столі були голубці, вареники, борщ, хо-
лодець. Подавали також овочі, просто нарізали на різні 
тарілки, консервовані огірки чи помідори. На десерт була 
булка з маком або просто булка без нічого та фрукти, які 
виймали з узвару (узвар також подавали на стіл). Пили 
на весіллі горілку, яку чоловіки робили напередодні свя-
та. Столи прикрашали (якщо пора року літо було) фрук-
тами, які виросли на господарстві і можна було зустріти 
квіти»86.
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Народження та хрещення дітей населення 
Західного Полісся та західної частини Волині 

в народній прозі

«Дітей хрестили у церкві або у священика вдома, якщо 
церкви не було в селі. Кум і кума потім не повинні були 
женитися»87.  

 
«Хрестили дітей в церкві. Брали хрещених батьків. 

Отець освячував дитину святою водою та давав їй хрес-
тик, як символ віри»88. 

«Приходить батюшка і хрестить. Зазвичай батюшка 
приходить до хати. Святить головку, ручки, ножки. Хрес-
тить хрестиком і водичкою свяченою, трошки її на голо-
вку»89. 

«Часто хрестили дітей удома. Спершу обирали хреще-
них батьків, запрошували  рійчаки  . На обряді могли бути 
присутні всі, крім мами. У той час вона готувала святко-
вий стіл на кухні. На обряді дитину омивали у воді, а хре-
щені батьки читали за неї молитви»90.

«Спочатку дітей відкрито хрестили у церкві. З часом 
це було заборонено, але усі були хрещені, бо почали хрес-
тити дітей таємно»91.

«Їздили у Мохро до церкви, хрестили дитинку бажано 
до року»92.

 «Після того, як народила мати дитину, найперше – це 
було відвідини. Старші жінки готували омачку. Для при-
готування омачки брали молоко і яйце запікали в мисці 
у печі. Коли  рійчак було готова, то зверху з’являлась така 
плівочка. Ще готували кисіль з сушених груш або яблук.  І 
йшли до породіллі, відвідувати її, це називалися «родини».  
Потім обговорювали і вирішували, коли будуть хрестити 
дитину. Батьки обирали кумів, це були різні люди, хтось 
сусідів брав, хтось друзів, хтось родичів. Коли несли хрес-
тити дитину до батюшки, то якщо була дівчинка, то дава-
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ли на руки  кумові, а якщо хлопчик, то кумі. Приходять до 
церкви і тоді батюшка хрестить дитину. Якщо дитину ще 
не похрестили, то старалися її нікому не показувати, на 
двір не виносити. А вже коли похрестили, приносять до-
дому і тоді куми на батьків кажуть: «Нате ваще рождьоне, 
а наше хрещене». Але перед хрещенням ще їздили до ба-
тюшки і домовлялися з ним, коли можна буде похрестити 
дитину. Ім’я для дитятки обирав батюшка. Якщо в хоро-
ших стосунках з батюшкою, то гарне ім’я дасть, а якщо 
посварені, то може й Козидоєю назвати»93.

«Привозили батюшку до хати, кумів було багато, пар 
десіть. Ну і хрестив батюшка так, як всіх дітей хрестя-
ть»94.

«Через деякий час після народження дитини її відно-
сять до церкви на хрещення. Вибирались хресні батьки. 
Під час цього обряду мамі дитини не можна було бути 
присутньою в церкві. Поки дитина не хрещена, забороня-
лось вивішувати дитячі речі на дворі, гуляти з нею»95. 

«Я пам’ятаю: як була маленька, мою меншу сестрич-
ку Ніну, яка була зовсім маленька, батька і кілька наших 
родичів забрали від мене (я тоді дуже плакала) і повезли 
кудись, повернулись вночі. Вже коли я виросла, то запи-
тувала в мами: куди ж возили мою сестричку? А возили її 
в сусіднє село до священика, щоб охрестити. Це все роби-
ли вночі,тому що, як я казала раніше,що було заборонена 
релігія, а мій батько працював в колгоспі касиром, тому 
боялись, що можуть звільнити, тому все таїнство прохо-
дило навіть не в храмі, а в священика в будинку»96.

«Колись хрестини були заборонені. Тому це був таєм-
ний обряд. Він здійснювався у церкві, батькам дитини 
було заборонено приходити, були присутні тільки хреще-
ні батьки, зазвичай брали дві пари. Хрещені батьки дава-
ли обітницю оберігати дитину протягом усього життя»97. 

«Дуже ретельно відносились до вибору хресних бать-
ків, для похресника куми були другими батьками, оскіль-
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ки вони повинні були допомагати виховувати дитину, за-
звичай це було дві пари. Хресна мама повинна була мати 
«крижму» – біле полотно, на якому тримали дитину під 
час хрещення. У церкві дитині давалося  ім’я, здебільшого 
орієнтувалися за церковним календарем. Після хрещення 
до хати сходилися родичі та сусіди, не можна було прихо-
дити з порожніми руками. Частування проходило весело 
та з піснями»98.

«Дітей христили вночі або рано-вранці, щоб ніхто не 
знав, бо коли я народилась, були страшні безбожні ча-
си»99.

Словник діалектизмів до теми «Весільна та родинна 
обрядовість у народній прозі населення 

Західного Полісся та західної частини Волині»

Батейку – батькові.
Був обутий у чоботях – взутий у чоботи.
Билив – білив.
Билиненько – билинонько.
Валяна – вельона, фату.
Вельон – весільна фата нареченої.
В другоє – у друге.
Вербойки – вербоньки.
Взаду  рійчаки  лєнти – позаду чіпляли стрічки.
Вибиваєца – вибивається, виглядає.
Виглянь,  рійчаки, у віконце – виглянь, матінко, у вікон-
це.
Від матера – від матері.
Вкрашав – прикрашав.
Вкрашала – прикрашала.
В коморойці – у коміроньці.
В круг – у коло.
В нашитій сорочці – у вишитій сорочці.
Втикає – уткає.
В очи – у очі.
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В шалаші – у спеціально обладнаному для весілля ша-
трі.
Гети гостуйки – ці гості.
Гости – гості.
Гостриї сокіри – гострі сокири.
Голубойко – голубонько.
Да – та.
Да деяко холодцу ізварять – та зварять трохи холодцю.
Да мукою підбивали – та й мукою заправляли.
Дай ляди – та й гляди.
Да й опальки пекли – спеціальний хліб.
Даруються – обмінюються подарунками.
Два голуба – два голуби.
Двійчани або  рійчаки – коровайна шишка, що мала роз-
галуження з 2-х або 3-х гілок.
Дивитиса – дивитися.
Добрий вечор – добрий вечір.
До вінка причіпляли застежки да лєнти всякі – до вінка 
кріпили застібки та різні стрічки.
Должна – винна.
Должна – повинна.
Дякуймо попойду – дякуємо священикові.
Завиванець – добрий шмат (4-5 метрів) домотканого тон-
кого полотна.
За матер – за матір.
Запоїни – заручини.
Запорожці – незапрошені люди, які приходили дивитися 
на весілля і їм виносили коровай.
Застелювали – застеляли.  
Золотом обложили – обклали золотом.
Зять од тещи вибираєца – зять від тещі вибирається.
И питають – і питають.
Із тею овечкою – з тією овечкою.
Йдіте, подивітеса – ідіть, подивіться.
Квашана капуста – квашена капуста.
Квіти з бумаги – квіти з паперу.
Кибарку і хустку – очіпок і хустку.
Комиренька – коміронька.
Коничийками – кониченьками.
Корміте коней – годуйте коней.
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«Крамна» хустка –  велика красива хустка із дорогої тка-
нини.
Краснопірая – красноперая.
Колоси – колосся, коровайна прикраса.
Косойку – кісоньку.
Колежанки – подружки.
Коморойку – комороньку.
Крижмо – біле полотно, на якому тримали дитину під час 
хрещення.
Кругом – навколо.
Лєнти – стрічки.
Матухна – хрещена мати молодої.
Матьонка – матінка.
Міняти хліб – сватання.
Молода княгинько – молода княгиненько.
Молоденькиї – молоденькії.
Молодий в костюмові – нарече ний у костюмі.
Молодиї – молоді.
Надівав – одягав.
Надокола стола – скраю стола.
Накладала спідницю з пасаманами – одягала спідницю із 
стрічками.
На кожне угло – на крен куток.
Намітец – хустка, що її надягали молодій після того, як 
закінчиться весілля.
Намічали день весілля – призначали дату весілля.
Наперід – уперед.
Нахлистайте – відлупцюйте.
Наша знакомистая – наша знайома.
Не втирала – не витирала.
Не крає – не болить.
Не сповню – не згадаю.
Них вінчає – їх вінчає.
Одкуплялися водкою – відкуплялися горілкою.
Одягнена у вінкові – на ній був вінок.
Окуском хліба – шматком хліба.
Оллячки – гіллячки.
Пацьорок – намиста.
Перезв єни – дружби молодого.
Перезов — молодий з свахами та «циганами» забирав до 
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себе на гостину родину молодої.
Перелаяли – домовилися.
Перина – перо птаха.
Поверх – зверху.
Подарками – подарунками.
Покажіте – покажіть.
Положили – поклали.
Поставно молодуй медочку – постав молодій медочку.
Перезванки – дружки молодої.
Поросінови чоботи – чоботи із свинячої шкіри.
По мему полю – по моєму полю.
По-отдєльності – окремо для кожного.
Прийшла я з ягудок – повернулася після збирання ягід.
Премудриї – премудрії.
Проплисти – перепливти.
Пудвіли – підвели.
Пуклітец – хижка, маленька хатка, літня кухня.
Просватай – головний сват.
Радиї – раді.
Рождьоне – народжене.
Розчиняли коровайця – розчинили коровай.
Рогульки – коровайні прикраси.
Рубашка була вишита – була сорочка вишита.
Ручейками – рученьками.
Рябуй курочци сім’єчка – рябій курочці насіннячка.
Сира назбирають – назбирають сиру.
Скринечку кувану – ковану скриньку.
Сос – соус.
Спідниця з «гальонами» – спідниця з нашитими унизу 
кольоровими стрічками.
Спомагати – обдаровувати молодих.
Становлять – викладають.
Сто локон полотна – міра довжини, якою міряли полот-
но.
С то м’яса – із тоого м’яса. 
Сядає – сідає.
Сядають – сідають.
Таки привезли свої дитятка у парі – повінчали своїх ді-
тей.
Теличка – наречена.
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Теперойка – зараз, тепер.
Тетеройка – тетеронька.
Тещонька – теща.
Тиї шишки пообпікали – ті шишки обпікали.
Тукмачі – варена картопля.
Хазяйкі – хазяйки.
Хвалитиса – хвалитися.
Хвартух вишитий – фартушок вишитий.
Христили – хрестили.
Цілу ниченьку під окном – цілу ніченьку під вікном.
Чиплялися лєнти – чіпляли стрічки.
Ше мажуть скібочки медом – ще мажуть скибочки ме-
дом.
Шишки – коровайні прикраси із тіста.
Щиталося як обряд – вважалося обрядом.
У вділому, щасливому шлюбі – у вдалому, щасливому 
шлюбі.
Утойка – качечка.
У хижку – у літню кухню, комірку.
Як вже кончаєца весілля – коли весілля закінчується.
Як повінчаюца – як звінчаються.

Примітки

1 Записала Кривчук Марія у селі Деревок Любешівського 
району Волинської області від Світу Єфросинії Хомівни (1936 
р.н.), Любежанін Марини Трохимівни (1937 р.н.), Кузьмінчук 
Домни Василівни (1930 р.н.).

2 Записала Кривчук Марія у селі Деревок Любешівського 
району Волинської області від Світу Єфросинії Хомівни (1936 
р.н.), Любежанін Марини Трохимівни (1937 р.н.), Кузьмінчук 
Домни Василівни (1930 р.н.).

3 Записала Кривчук Марія у селі Деревок Любешівського 
району Волинської області від Світу Єфросинії Хомівни (1936 
р.н.), Любежанін Марини Трохимівни (1937 р.н.), Кузьмінчук 
Домни Василівни (1930 р.н.).

4  Записала Кривчук Марія у селі Деревок Любешівського 
району Волинської області від Світу Єфросинії Хомівни (1936 
р.н.), Любежанін Марини Трохимівни (1937 р.н.), Кузьмінчук 
Домни Василівни (1930 р.н.).
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5  Записала Кривчук Марія у селі Деревок Любешівського 
району Волинської області від Світу Єфросинії Хомівни (1936 
р.н.), Любежанін Марини Трохимівни (1937 р.н.), Кузьмінчук 
Домни Василівни (1930 р.н.).

6 Записала Кривчук Марія у селі Деревок Любешівського 
району Волинської області від Світу Єфросинії Хомівни (1936 
р.н.), Любежанін Марини Трохимівни (1937 р.н.), Кузьмінчук 
Домни Василівни (1930 р.н.).

7 Записала Кривчук Марія у селі Деревок Любешівського 
району Волинської області від Світу Єфросинії Хомівни (1936 
р.н.), Любежанін Марини Трохимівни (1937 р.н.), Кузьмінчук 
Домни Василівни (1930 р.н.).

8 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р. н. у с. Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

9 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові Кос-
тянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського райо-
ну Волинської області.

10 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни,1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

11 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівни, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Во-
линської області.

12 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівни, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Во-
линської області.

13 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни,1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. у м. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

14 Записав О. Теребейко від Теребейка Олексія у селі Милу-
шин Луцького району Волинської області.

15 Записала Малюк Вікторія від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі  Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

16 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

17 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у с. Видричі Камінь-Каширського району Волинської області.
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18 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

19 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

20 Записала Клімук Софія від Клімук Наталії Василівни, 
1929р.н. у селі Більська Воля  Володимирецького району  Рів-
неньської області, весілля 1947р.

21 Записала Клімук Софія від Клімук Наталії Василівни, 
1929р.н. у селі Більська Воля  Володимирецького району  Рів-
неньської області, весілля 1947р.

22 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі  Дольск Любешівського району Волинської 
області.

23 Записала А.П. Мартинюк  від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

24 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни,  
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

25 Записав Кожан Богдан від Кожана Миколи, 1942 р.н. у 
селі Нагоряни Дубенського району Рівненської обл.

26 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни,  
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

27 Записала Малюк Вікторія від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р. н. у с. Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

28 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького районуВолинськорї області.

29 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлівни, 
1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.

30 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р.н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

31 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р.н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

32 Записала Бродович Наталія від Шемшей Ганни, 1947 р.н. 
у селі Несвіч Луцького району Волинської області.
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33 Записав Войтюк Олег від Сіжук Тетяни Андріївни, 1944 
р.н., у селі Качин Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

34 Записала Жадан Дарина від Дичук Клавдії Петрівни, 1933 
р.н. у селі Сатишів  Дубенського району Рівненської області.

35 Записала Дихавка О.О.  від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від  Акулини 
Герасимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

36 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від  Акулини 
Герасимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

37 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н.у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

38 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

39 Записав Кожан Богдан від  Странської Галини, 1956 р. н. у 
місті Дубно Рівненської області Рівненського району.

40 Записала Муха Вікторія від Ковальчук Катерини та Ко-
вальчука Дмитра у селі Городище-2 Луцького району Волин-
ської області.

41 Записала Муха Вікторія від Ковальчук Катерини та Ко-
вальчука Дмитра у селі Городище-2 Луцького району Волин-
ської області.

43 Записала Муха Вікторія від Ковальчук Катерини та Ко-
вальчука Дмитра у селі Городище-2 Луцького району Волин-
ської області.

44 Записала Малюк Вікторія від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р. н. у селі Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

45 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівни, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Во-
линської області.

46 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

47 Записала Клімук Софія від Клімук НаталіЇ Василівни, 
1929р.н. у селі Більська Воля  Володимирецького району  Рів-
неньської області, весілля 1947р.
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48 Записала Клімук Софія від Клімук Наталії Василівни, 
1929 р.н. у селі Більська Воля  Володимирецького району  Рів-
неньської області, весілля 1947 р.

49 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі Дольск Любешівського району Волинської 
області.

50 Записала А.П. Мартинюк від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

51 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького району Волинської області.

52 Записала Малюк Вікторія від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

53 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

54 Записала Шнайдер Софія від Микитюк Олени Василів-
ни, 1949 р.н. у селі Головне Любомльського району Волинської 
області.

55 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

56 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. ум. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

57 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівни, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Во-
линської області.

58 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

59 Записав Бурачук Максим Васильович від Бурачук Надії 
Василівни, 1949 р.н. у с. Рудка-Козинська Волинської області.

60 Записала Шевчук Ольга від Лобач Лідії Федорівни у селі 
Подоляни Гощанського району Рівненської області.

61 Записав О.Теребейко від Теребейка Олексія у селі Милу-
шин Луцького району Волинської області.

62 Записала Клімук Софія від Клімук Наталії Василівни, 
1929 р.н. у селі Більська Воля Володимирецького району Рів-
неньської області, весілля 1947 р.
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63 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р. н. у селі  Дольск Любешівського району Волинської 
області.

64 Записала А.П. Мартинюк  від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

65 Записала Бутова Марія від Бутової Любові Василівни,  
1964 р.н. у селі Нова Руда Маневицького району Волинської 
області.

66 Записала Малюк Вікторія від Малюк Людмили Олексіїв-
ни, 1956 р.н. у селі Чудля Володимирецького району Рівнен-
ської області.

67 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р.н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.

68 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького району Волинської області.

69 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлівни, 
1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.

70 Записано від Тарасюк Ольги Олексіївни, 1957 р.н. у селі 
Буцинь Старовижівського району Волинської  області.

71 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від Акулини Ге-
расимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

72 Записано від Тарасюк Ольги Олексіївни, 1957 р.н. у селі 
Буцинь Старовижівського району Волинської  області.

73 Записала Муха Вікторія від Ковальчук Катерини та Ко-
вальчука Дмитра у селі Городище-2 Луцького району Волин-
ської області.

74 Записала Малюк Вікторія від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі  Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

75 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни,1956 р.н. 
у с. Видричі Камінь-Каширського району Волинської області.

76 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

77 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівн, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Волин-
ської області.
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78 Записала Малюк Вікторія від Малюк Людмили Олексіїв-
ни, 1956 р.н. у селі Чудля Володимирецького району Рівнен-
ської області.

79 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького районуВолинськорї області.

80 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від Акулини Ге-
расимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

81 Записала Шевчук Ольга від Лобач Лідії Федорівни у селі 
Подоляни Рівненької області.

82 Записала Клімук Софія від Клімук НаталіЇ Василівни, 
1929 р.н. у селі Більська Воля Володимирецького району  Рів-
неньської області, весілля 1947 р.

83 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
ни, 1939 р.н. у селі  Дольск Любешівського району Волинської 
області.

84 Записала А.П. Мартинюк від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

85 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

86 Записала Шевчук Ольга від Лобач Лідії Федорівни у селі 
Подоляни Рівненської області Гощанського району.

87 Записала Малюк Вікторія  від Логацької Галини Кузьмів-
на, 1955 р.н. у селі Довговоля Володимирецького району Рів-
ненської області.

88 Записала Остапук Анастасія від Остапук Ганни, 1956 р.н. 
у селі Видричі Камінь-Каширського району Волинської об-
ласті.

89 Записала Побережна Дарина від Побережної Любові 
Костянтинівни, 1945 р.н. у селі Верхи Камінь-Каширського 
району Волинської області.

90 Записала Голюк Ольга від Голюк Галини Миколаївни, 
1979 р.н., Голюк Надії Василівни, 1941 р.н., Голюка Володими-
ра Миколайовича, 1972 р.н. ум. Ковель Ковельського району 
Волинської області.

91 Записала Мирулюбова Тетяна від Мирулюбової Ірини 
Семенівни, 1944 р.н. у селі Радомишль Луцького району Во-
линської області.

92 Записала Комзюк Олександра від Савчук Надії Григорів-
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ни, 1939 р. н. у селі  Дольск Любешівського району Волинської 
області.

93 Записала А.П. Мартинюк від Сороки Катерини Іванівни, 
1962 р.н. у селі Видричі Камінь-Каширського району Волин-
ської області.

94 Записала Яцук Ілона від Шкабко Людмили, 1952 р.н. у с. 
Прилісне Маневицького району Волинської області.

95 Записала Городь Анастасія від Городь Марії Михайлівни, 
1950 р.н. у селі Мар’янівка Горохівської району Волинської 
області.

96 Записав Ліщук Михайло від Толмачової (Круглій) Ольги 
Йосипівни, 1955 р.н. у селі Жиричі Ратнівського району Во-
линської області.

97 Записала Дихавка О.О. від Яремчук Надії Іванівни, 1949 
р.н., у селі Володимирець, Рівненської області від Акулини Ге-
расимівни Яремчук 14.05.1914 р.н., у селі Озеро Володимир-
ського району Рівненської області.

98 Записала Воєвода Аліна від Гонтар Феоктісти Федорівни, 
1933 р.н. у селі Журавичі Ківерцівського району Волинської 
області.

99 Записав Мельничук Сергій Сергійович від Підлісної 
Олександри Авксентіївни, 1938 р.н. у селі Полиці Володими-
рецького району Рівненської області.
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