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родинна) зберегла багато архаїчних рис, що дозволяють реконструювати най-
давніші вірування, світогляд народу. Календарні свята й обряди були одним із 
засобів спілкування людини з природою, регламентували трудовий рік селя-
нина-хлібороба, супроводжуючи зміну пір року, початок чи кінець важливих 
сільськогосподарських робіт. значна трансформація календарної обрядо-
вості відбулася під впливом літургійних циклів православної та греко-като-
лицької церков, які відігравали помітну роль у духовному житті українців 
словаччини. свята та обряди родинного циклу були спрямовані на підтрим-
ку індивідуума колективом, родиною в найважливіші моменти життя і мали 
сприяти його вдалому переходу на інший соціальний щабель, з одного світу в 
інший. у виданні простежується зв’язок календарної та сімейної обрядовості 
українців східної словаччини, висвітлюється їхня міфологічна складова.

ISBN 9789660288720 © IMФE ім. М. т. рильського
  НаН  україни, 2019

В–18

IM
FE

Календарна та сімейна обрядовість українців Сло

IM
FE

Календарна та сімейна обрядовість українців Сло
  / Йосиф Вархол   ; [голов. ред. 

IM
FE  / Йосиф Вархол   ; [голов. ред. г

IM
FEг. 

IM
FE.  с

IM
FEс

кра

IM
FEкраїни. Київ, 2019. 268 с. 

IM
FEїни. Київ, 2019. 268 с. 

Друкується за рішенням вченої ради Інституту мистецтвознавства,

IM
FEДрукується за рішенням вченої ради Інституту мистецтвознавства,

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 

IM
FE

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
(протокол № 1 від 29.01.2019 р.)

IM
FE

(протокол № 1 від 29.01.2019 р.)

Народна обрядовість – один із найбільш самобутніх, яскравих проя

IM
FE

Народна обрядовість – один із найбільш самобутніх, яскравих проя
уховної культури, що водночас слугує маркером етнічної ідентичності.IM

FE
уховної культури, що водночас слугує маркером етнічної ідентичності.

иційна обрядовість українців IM
FE

иційна обрядовість українців 
родинна) зберегла багато архаїчних рис, що дозволяють реконструювати найIM

FE
родинна) зберегла багато архаїчних рис, що дозволяють реконструювати най
давніші вірування, світогляд народу. Календарні свята й обряди були одним із IM

FE
давніші вірування, світогляд народу. Календарні свята й обряди були одним із 
засобів спілкування людини з природою, регламентували трудовий рік селяIM

FE
засобів спілкування людини з природою, регламентували трудовий рік селя
нина-хлібороба, супроводжуючи зміну пір року, початок чи кінець важливих IM

FE
нина-хлібороба, супроводжуючи зміну пір року, початок чи кінець важливих 

www.etnolog.org.ua



3

ВСТУП

духовна культура кожного народу вирізнається багатьма 
компонентами й видозмінами, які формувалися протягом ба-
гатьох століть. Матеріальне і духовне в них перепліталося, ви-
роблялося, поєднувалося в одне ціле, охоплюючи всі галузі сус-
пільного й сімейного життя, створюючи таким чином широкий 
і розмаїтий щоденний цикл, який найяскравіше відображаєть-
ся в народній духовній культурі  1. Кожне свято, як і кожен об-
ряд, тісно пов’язані цілою низкою народних вірувань та повір’їв. 
саме обряди, ритуали та свята є найважливішими складовими 
традиційної народної культури. злиденність, а  також відносна 
ізольованість досліджуваного регіону від більш розвинених в 
економічній і культурній сферах областей словаччини сприяли 
тому, що тут затрималися численні давні звичаї та обряди, навіть 
ті, що в інших областях давно відійшли в небуття.

об’єктом нашого зацікавлення є духовна культура українців 
Пряшівщини. Мета дослідження  – дати загальну картину про 
звичаї та обряди русинів-українців словаччини від кінця ХІХ  до 
перших десятиліть ХХІ ст., які в силу соціально-економічних та 
історичних обставин почали поступово заникати, втрачати своє 

1 Кожолянко г. духовна культура українців Буковини. Чернівці  : Прут, 
2007. с. 79.
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Йосиф Вархол

первісне значення. Вказати на специфічний географічний про-
стір, де віками перепліталися елементи словацької, української, 
польської та інших культур і які є спільною пограничною зоною 
двох світових культурних сфер – римської та візантійської 1, що 
знайшли свій відбиток і в сімейній та календарній обрядовості 
обстежуваного регіону.

Праця написана на основі довготривалих фольклорно-етно-
графічних дослідженнь у понад 200 селах Північно-східної сло-
ваччини, які виконувалися впродовж 1973–2010 років у рамках 
науково-дослідної діяльності словацького національного му-
зею – Музею української культури в свиднику, співробітника-
ми якого були автор цієї публікації з дружиною Надією Вархол 
(дівоче прізвище – Вар’ян). Ними була опублікована ціла низка 
наукових та науково-популярних статей, які вийшли друком у 
наукових збірниках словаччини, україни, Моравії, Польщі в 
різних фахових та популярних журналах, у місцевій регіональ-
ній пресі тощо 2. Крім того, духовну культуру українців східної 

1 сополига М. Народне житло українців східної словаччини / словацьке 
педагогічне видавництво в Братиславі, Відділ української літератути в Пря-
шеві. 1983. с. 9.

2 Вархол  Й. Ігри та забави при покійнику. Науковий збірник Державного 
музею українсько-руської культури у Свиднику 20 / М. сополига та колектив. 
Пряшів 1995. с. 215–238; Вархол Й. з родильної обрядовості снинщини. Нау-
ковий збірник Музею української культури у Свиднику 21 / М. сополига та ко-
лектив. Пряшів 1998. с. 171–200; Вархол Й. Молодіжні вечорниці. Науковий 
збірник Музею української культури у Свиднику 22 / М. сополига та колектив. 
Пряшів 2001. с. 237–262; Вархол Й. Полазник у звичаях карпатського регіону. 
Науковий збірник Музею української культури у Свиднику 24. Словацько-укра-
їнські взаємини в області історії, культури, мови та літератури. Матеріали 
міжнародної наукової конференції. Свидник, 23–24 червня 2006 р. / голов. ред. та 
упоряд. М. сополига. с. 141–150; Varchol J. Pohrebná obradovosť Rusínov-Ukra-
jincov na Slovensku. Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s oso-
bitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť / zostavil J. Botík. Brati-
slava, 2001. S.  91–102; Varchol  J. Zvyky a obyčaje Uličskej doliny. Uličská dolina. 
(Vlastivedná publikácia) / Vasiľ Fedič a kolektív. Humenné : REDOS, 2002. s. 49–62; 
Вархол Й. обрядовий хліб в календарних звичаях та обрядах русинів-україн-
ців східної словаччини. Збірник матеріалів з V Міжнародного конгресу украї-
ністів в Чернівцях. Київ, 2002; Вархол  Й. традиційні весільні атрибути в 
україн сько-словацькому обрядовому контексті. Шляхом єдності. Збірник ма-
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Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

словаччини досліджували передусім Микола Мушинка, Михай-

те ріалів з міжнародної наукової конференції «Словацько-українські взаємини».  
Банська Бистриця, 23–24 жовтня 2003. Cestou vzájomnosti. Zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko-ukrajinské vzťahy a súvislosti, kona-
nej v Banskej Bystrici 23.–24. októbra 2003 / Katedra slovanských jazykov FiF UMB, 
Slovenská rada Združenia slovanskej vzájomnosti. Zodpovedný red. Doc. PhDr. 
J. Mravík, CSc. Banská Bystrica, 2003. S. 60–67; Вархол Й. до питань українських 
та словацьких весняних ігор-хороводів. українсько-словацькі діалоги. літе-
ратурознавство, історія. Studia Slovakistica 5 / упоряд. с. Пахомова, я. джоґа-
ник. ужгород, 2005. с. 26–35; Varchol J. Agrárne zvyky a obyčaje Ukrajincov vý-
chodného Slovenska. Zvyky a obyčaje socioprofesních skupín / sestavila a redakčnĕ 
upravila L. Tarcalová. Studie Slováckého muzea 10/2005. Slovácké muzeum v Uher-
ském Hradišti. S. 93–104; Varchol J. Dary a obdarovania v rodinných zvykoch a ob-
radoch Ukrajincov-Rusínov na Slovensku. Dary a obdarování / sestavila a redakčnĕ 
upravila L. Tarcalová. Studie Slováсkého muzea 12/2007. Slovácké muzeum v Uher-
ském Hradišti. S. 61–74; Varchol  J. Manipulácia s telom ako objektom rituálneho 
úkonu v ľúbostnej a škodlivej mágii ako aj v rituáloch spojených s narodením a svad-
bou Rusínov-Ukrajincov Slovenska. Tĕlo jako kulturní fenomén. «Já nejsem dřevo, 
jsem duch a tĕlo»  / sestavila a redakčnĕ upravila L.  Tarcalová. Studie Slováckého 
muzea 14/2010. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. S. 35–41; Varchol J. Muž v 
ľudovej tradícii Rusínov-Ukrajincov (s aspektom na magické úkony). Svĕt mužů a 
žen. Muž a žena ve svĕdectvích lidových tradic / R. Habartová, M. Holubová (eds.). 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Uherské Hradište, 2011. S. 131–140; Var-
chol J. Muž a žena vo zvykosloví. Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzej-
ných zbierok. Zborník príspevkov z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. 
Zväz múzeí na Slovensku / ed. K. Nádaská. Bratislava, 2013. S. 129–137; Varchol J. 
Zvieratá vo zvykosloví Rusínov-Ukrajincov Slovenska. Zoomorfní tematika v lidové 
tradici / P. Číhal (ed.). Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2013. S. 58–69; Вар-
хол Й. архаїчні звичаї календарної та сімейної обрядовості русинів-українців 
словаччини. Łemkowie, Bojkowie, Rusini – história, współczesność, kultura mate-
rialna a duchowa. Słupsk ; Zielona Góra ; Svidnik, 2015. T. V. S. 817–833; Varchol J. 
Ľudové metódy profylaxie v rodinnom, výročnom a pracovnom zvykosloví. Léčení a 
léčitelství v lidové tradici  / P.  Čihal (еd.). Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
2015. Uherské Hradište, 2015. S. 77–87; Вархол Й. Хліб у звичаях та обрядах ру-
синів-українців словаччини. Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczes-
ność, kultura materialna i duchowa. T. VI / redakcja naukowa B. Halczak, R. Drozd, 
S. Dudra, O. Kozakevych, O. Kuzmenko, P. J. Best, M. Šmigeľ. Słupsk, 2016. S. 612–
626; Varcholová N., Varchol J. Jánske zvyky – tradícia a súčasnosť. Tradičné zvyky a 
obrady a súčasnosť. Zborník zo semninára  / zodpovedný redaktor PhDr. P.  Roth. 
Podtatranské múzeum. Poprad, 1997. S. 82–88; Varchol J., Varcholová N. Zvyky a 
povery v ľudovom staviteľstve a bývaní Rusínov-Ukrajincov na Slovensku. Tradície 
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ло Шмайда (колишній співробітник МуК у свиднику), Микола 

stredí etnických minorít / hlavný redaktor a zostavovateľ M. Sopoliga. Múzeá a etni-
ká‚ 99. Bratislava ; Svidník, 1999. S. 122–133; гузій р., Вархол Н., Вархол Й., оста-
пик  о. Весільні обряди. Лемківщина. Ч.  2. Духовна культура  / Інститут 
народознавства академії наук україни. львів, 2002. с. 75–93; Varchol J., Var-
cholová N. Z výročných a rodinných obyčajov v Ruských Pekľanoch. Blahoslavený 
biskup Pavol Peter Gojdič (1888–1960) v súradniciach času a doby (záverečné reflexie). 
Vedecký projekt VEGA č. 1/2489/05 / Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokato-
lícka teologická fakulta. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov 4.–
5. októbra 2007. S. 210–235; Varchol J., Varcholová N. Tradičná duchovná kultúra v 
obci Hrabské. Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa 
Hopka (1904–1976) v kontexte eurointegračného procesu. Zborník prednášok z ve-
deckej konferencie uskutočnenej 15. októbra 2009 na GTF PU v Prešove / Prešovská 
univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra systematickej te-
ológie. Prešov, 2009. S. 201–223; Вархол Н., Вархол Й. сакральність у побуті ру-
синів-українців словаччини. Науковий збірник Музею української культури у 
Свиднику 25. Східно-християнські сакральні пам’ятки на словацько-польсько-
українському пограниччі. (Матеріали міжнародної наукової конференції, Свид-
ник 19–20 червня 2009  року)  / голов. ред. та упоряд. М.  сополига. свидник, 
2010. с. 225–236; Varchol J., Varcholová N. Tradičné obyčaje Ukrajincov na Sloven-
sku pri narodení dieťaťa s aspektom na magické úkony. Narodenie, detstvo, mladosť 
v tradičnej kultúre Slovenska / zostavila Prof. V. Feglová, CSc. Múzeá a etniká 2010. 
Martin, 2010. S. 20–35; Вархол Й., Вархол Н. Народні звичаї та обряди. Науко-
вий збірник Музею української культури у Свиднику 27. Історія та культура 
Лемківщини  / голов. ред. та упоряд. М. сополига. свидник, 2013. с. 261–294; 
Вархол Н., Вархол Й. духовна спадщина українців словаччини. Календарна 
обрядовість. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Світо-
ве українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спіль-
ноті». (У  рамках IV  Міжнародного конгресу світового українства). Збірник 
матеріалів. львів, 2013. с. 278–285; Вархол Н., Вархол Й. Презентація тради-
ційної духовної культури українців в українських мас-медіях Пряшівщини. 
Українські мас-медіа в Словаччині після 1945 року та презентація в них Укра-
їни. Матеріали Міжнародної конференції. 19–20 жовтня 2012 р., Пряшів / сло-
вацько- український центр культури – створення та зміцнення співробітни-
цтва між Пряшівським самоврядним краєм та закарпатською областю. союз 
русинів-українців словацької республіки. Пряшів, 2013. с. 116–139; Varchol J., 
Varcholová  N. Drotárstvo vo foklórnom prejave ukrajinského etnika severový-
chodného Slovenska. Domáca výroba a doplnkové zamestnania v kultúrno-spolo-
čenských súvislostiach vo vzťahu k múzejným zbierkam / I. Géczyová (ed.). Etnológ 
a múzeum. XVIII. Ročník. Zborník príspevkov z rovnomennej medzinárodnej 
konferencie, konanej 22.–24. septembra 2014 v Hornonitrianskom múzeu v Prievi-
dzi. Prievidza : Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 2014. S. 141–151; Вархол Й., 
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Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

гиряк та інші. Неабияке місце народна духовна культура посідає 
на сторінках пряшівської періодики «дружно вперед», «дук-
ля», газета «Нове життя», у яких створено відповідні рубрики й 
опуб ліковано маловідомі матеріали з традиційної обрядовості.  
у  Науково-популярній бібліотеці центрального комітету Куль-
турного союзу українських трудящих появилися друком «На-
родні звичаї Маковиці» Василя гривни 1. звичаям, пов’язаним із 
зимовим сонце стоянням, весняним рівноденням та літнім сонце-
стоянням у п’яти селах старолюбовнянщини присвячено студію 
словацького етнографа яна олейніка 2.  опис народного весілля з 
обрядовими піснями на лабірщині другої половини ХІХ ст. в за-
писах анатолія Кралицького включив до антології усної народ-
ної творчості українців східної словаччини «з  глиби ни віків»  
Микола Мушинка  3; старовинне весілля на свидниччині та ла-
бірщині подали на сторінках пряшівського журналу «дукля» 

Вархол Н. дротарство у звичаях та фольклорних проявах русинів-українців 
словаччини. In: Slovensko-ukrajinské vzťahy z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, 
prekladu a kultúrnych kontaktov. Словацько-українські відносини в галузях 
мовознавства, літературознавства, перекладу та культурних контактів  / 
(ed.) M. Čižmárová. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016. S. 460–
475; Varchol J., Varcholová N. Duchovná kultúra v oblasti severovýchodného Slo-
venska z aspektu etnicity. Науковий збірник Музею української культури у Свид-
нику 28. Українці в історії та культури Карпат  / голов. ред. та упоряд. 
М. сополига. свидник, 2016. с. 56–84; Varchol J., Varcholová N. Erotické motívy 
v rodinnom a výročnom zvykosloví a vo folklórnych prejavoch Rusínov-Ukrajin-
cov na Slovensku. Erotika v lidové kultuře / (ed.) P. Číhal. Slovácké muzeum v Uher-
ském Hradišti, 2017. S. 283–296.

1 гривна  В. Народні звичаї Маковиці  / видав Культурний союз україн-
ських трудящих в Чсср у словацькому педагогічному видавництві в Братис-
лаві, Відділі української літератури в Пряшеві. 1973. 161 с.

2 Olejník J. Zimný slnovrat, jarné novoročie a letný slnovrat v Jakubanoch, Jara-
bine, Litmanovej, Osturni a Veľkom Lipníku v súčasnosti. Науковий збірник Музею 
української культури у Свиднику. Пряшів, 1972. т. 6. Кн. 1. S. 227–256.

3 з глибини віків. антологія усної народної творчості українців східної 
словаччини / склав М. Мушинка ; словацьке педагогічне видавництво в Бра-
тиславі, Відділ української літератури в Пряшеві. 1967. с. 79–94.
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Юрій Млинарич 1 та ганна таптич 2; пізніше це були записи Ми-
коли гиряка із села Ґаврянець 3, старина 4 та страняни 5, опублі-
ковані в журналі «дружно вперед». слід згадати роботу Миколи 
Мушинки з родильної обрядовості про звичаї при народженні 
дитини села Курів 6.

довідку про календарні звичаї із сіл старинської долини – май-
бутьного водоймища  – опублікувала Вєра Феґлова  7, а  про тра-
диційне народне весілля тієї самої долини – Марта зіґ мундова 8. 
Про духовну культуру Пряшівщини, у тому числі  обрядовість, 
писав Микола Мушинка в монографії «лемківщина» (том  2)  9. 

1 старовинне весілля в селі Нижній Комарник, окр. свидник. записав 
Юрій Млинарич. Дукля. Літературно-художній та громадсько-політичний 
альманах. Пряшів, 1954. № 3–4. с. 67–82.

2 старовинне весілля в селі Чабини Меджилаборецького округу. записала 
ганна таптич. Дукля. Літературно-художній та громадсько-політичний аль-
манах. Пряшів, 1955. № 2. с. 77–110.

3 Народне весілля із села Ґаврянець. (записав Михайло гиряк 11–12 груд-
ня 1965, розповіла ганна Щерба, мелодії розшифрував Юрій Костюк). Друж-
но вперед. Громадсько-культурний, ілюстрований журнал. Пряшів, 1972. №. 1.  
с. 24–25; № 2. № 9. с. 22–23.

4 Народне весілля із села старина гуменського округу. (записав 7 липня 
1976 р. від Юрія Колинчака Михайло гиряк). Дружно вперед. Громадсько-куль-
турний, ілюстрований журнал. Пряшів, 1977. № 1. № 3. с. 26–27; № 4. с. 28–29; 
№ 5. с. 26–27; № 6. с. 28–29; № 7. с. 24.

5 Народне весілля із села страняни старолюбовнянського округу (Подав 
Василь Мирилович, народжений 28 лютого 1907 року. записав Михайло ги-
ряк 18 вересня 1973). Дружно вперед. Громадсько-культурний, ілюстрований 
журнал. Пряшів, 1980. № 1–5. с. 28–29.

6 Мушинка М. Народження дитини у звичаях села Курів Бардіївського 
округу. Дукля. 1961. № 2. с. 107–114.

7 Feglová V. Kalendárne obyčaje. Horná Cirocha. Vlastivedná monografia záto-
povej oblasti / J. Podolák a kol. Vydalo Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach 
pre Východoslovenské múzeum v Košiciach a vlastivedné múzeum v Humennom v 
roku 1985. S. 401–420.

8 Sigmundová M. Svadba. Horná Cirocha. Vlastivedná monografia zátopovej 
oblasti / J. Podolák a kol. Vydalo Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach pre 
Východoslovenské múzeum v Košiciah a Vlastivedné múzeum v Humennom v roku 
1985. S. 421–430.

9 Мушинка М. духова культура. земля – люди – історія – культура. т. II / 
ред. Б. о. струмінський. Нью-Йорк ; Париж ; сидней ; торонто, 1988. с. 292–406.
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Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

у 1992 році вийшла друком публікація Михайла Шмайди «а іші 
вам вінчую...», у якій досліджено календарну обрядовість руси-
нів-українців колишньої Чехословаччини, зокрема українсько-
руського населення Пряшівщини 1.

дослідження, присвячене народній обрядовості лемків, по-
бачило світ 2002 року. Його підготували вчені Інституту народо-
знавства НаН україни разом з науковцями словаччини 2.

1 Шмайда М. а іші вам вінчую... (Календарна обрядовість русинів-україн-
ців в Чехо-словаччині). т. І / словацьке педагогічне видавництво в Братисла-
ві, Відділ країнської літератури в Пряшеві. 1992.

2 лемківщина : у 2 т. т. 2. духовна культура. львів : Інститут народознав-
ства НаН україни, 2002. 417 с.
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КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ

Календарні свята та обряди регламентували всі сфери жит-
тя українців Пряшівщини, яке проходило у певній циклічності, 
тобто за річним календарем. у системі такої циклічності кожна 
важлива подія в житті села акцептувалася певними символіч-
ними діями, а саме: обрядами – тобто сукупністю традиційних 
умовних дій, які в образно-символічній формі виражають уста-
лені зв’язки людей з природою та поміж собою 1, ритуалами – тоб-
то сукупністю обрядів, пов’язаних із відзначенням найважливі-
ших життєвих подій, переважно культового спрямування, та 
святами – урочистими відзначеннями визначних подій, які, крім 
розважальних елементів, включають і певні обрядові дії 2. слід 
підкреслити, що кожне свято, як і кожен обряд, тісно пов’язані з 
низкою народних вірувань та повір’їв. саме обряди, ритуали та 
свята є найважливішими складовими народної духовної куль-
тури. Відповідно до циклічності процесів і життєвої діяльності 
людей склалися два основні типи свят та обрядів: сімейні та ка
лендарні. сімейна обрядовість охоплює основні етапи в житті 
людини: народження, весілля, смерть – тобто становлять систе-
му свят, обрядів і ритуалів, якими відзначаються найважливіші 
життєві події людини від її нарoдоження до смерті.

1 див.: Курочкін о. Новорічні свята українців. (традиція і сучасність). 
Київ : Наукова думка, 1978. с. 34–35.

2 Шмайда М. Вечірки. Нове життя. Додаток. 1964. № 50. с. 7.
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Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

Календарні свята та обряди становлять одну з найважливі-
ших частин традиційно-побутової культури й визначають жит-
тя селянина-хлібороба протягом цілого року, підпорядкованому 
сільськогосподарському календарю, за яким систематизовані 
річні свята та обряди і який в етнографічній літературі прийнято 
називати сільськогосподарським, аграрним чи землеробським, 
що зумовлено насамперед тим, що народний календар визначав 
початок, хід і закінчення всіх сільськогосподарських робіт, тоб-
то господарську діяльність хлібороба. отже, календарна обрядо-
вість нерозривно пов’язана з природою, з трудовою діяльністю 
людини і, звичайно, підпорядкована сільськогосподарському 
календарю. Прихід певної пори  року й початок господарських 
робіт знаменують календарні свята зимові, весняні, літні та осін-
ні. тому в каледарній обрядовості розрізняють чотири цикли: 
зимовий, весняний, літній та осінній. Кожен із них супроводжу-
вав певні природні явища, окремі процеси трудової діяльності 
людини. саме ця циклічність і становить основу календарних 
обрядових традицій. отже, цикл календарної обрядовості був 
приурочений не лише природним явищам, але й відповідним 
видам сільськогосподарських робіт. Календарні звичаї та обряди 
українців Пряшівщини встановлювалися літургійним циклом 
православної та греко-католицької церкви, які дотримувалися 
старого юліанського стилю. до 1989 року в окремих селах мали 
переважно спільний календар народних свят, з яким пов’язані 
відповідні звичаї календарної обрядовості. саме обряди, риту-
али та свята, пов’язані з низкою народних вірувань та повір’їв, є 
найважливішими складовими народної духовної культури.

Початком зимового циклу календарних свят вважається 
Введення (04.12). Крім того, що Введення відкривало зимовий 
святковий сезон, на території Пряшівщини воно не відзначалося 
майже ніякими обрядами.

Виснажлива робота на господарстві вимагала мобілізації всіх 
наявних робочих рук для успішної реалізації робіт. осторонь 
від цього процесу не стояла й сільська молодь, життя якої, так 
би мовити, було органічно злите з трудовою діяльністю на гос-
подарстві: орання, сіяння, вигін худоби на пасовище, збирання 
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сіна, праця навколо льону та конопель, жнива і  т.  п. для ігор, 
забав та розваг після виснажливої праці залишалося дуже мало 
часу. Найсприятливішими для молодіжних розваг та дозвілля 
вважався осінньо-зимовий період. саме в цей час найкоротших 
днів у  році, коли вже були завершені всі сільськогосподарські 
роботи, у кожному селі Північно-східної словаччини влашто-
вували традиційні вечорниці, які на наших селах називалися 
по-різному: вечуркы, прядкы, ходжіня з кудельом. Вечорниці, до 
яких сільська молодь, особливо дівчата, готувалися в заздалегідь 
домовленій хаті (т. зв. куділярня, кудільна хыжа, кудельна хыжа, 
прядельна хыжа), розпочиналися переважно в листопаді. дівчата 
організувалися в окремі групи, утворені переважно за терито-
ріальним принципом: нижнянські, середнянські, вишнянські; в 
окремій хаті сходилися старші жінки та жінки, які нещодавно 
вийшли заміж. На вечорниці дівчата приходили не так заради 
розваг, як для спільної роботи – прядіння. (з конопель та льону, 
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що на господарстві сіяли, вирощували, вибирали, мочили, су-
шили, терли, вигладжували та чесали, на вечорницях пряли, а з 
прядива виготовляли домашню білизну та одяг). Вечорниці по-
діляємо на дві групи: 1) робочі, де переважно пряли; 2) святкові, 
обрядові, на яких молодь, крім різних ігор та забав, виконувала 
різноманітні обрядові дії. Вечорниці були місцем, де найчастіше 
зав’язувалися контакти між хлопцем і дівчиною, що завершуву-
валося весіллям. у селі якуб’яни між нижнім кінцем, що його за-
селяли багаті мешканці (шолтиси), та верхнім кінцем, заселеним 
найбіднішою верствою (жыдляре, лопатяре), існувала соціальна 
межа з місцевою назвою Пыд церков. це означало, що вишнян-
ський бідний парубок не смів іти до нижнянської багатшої ді-
вчини навіть на вечорниці, а всілякі його намагання зробити це 
закінчувалися бійкою.

з-поміж циклу осінньо-зимових традиційних свят особливо 
виділяється день Андрія, котрий припадає на 13 грудня. Напе-
редодні андрія на снинщині (с. руське) малі хлопчики робили 
обхід селом. зайшовши в хату, вели діалог:

– Слава Ісусу Христу!
– Слава во вікы!
– Чого сте ту пришли? – запитували домашні.
– Мы пришли, жебы са вам куркы несли.
– Добрі. А маєте яйця?
– Маєме.
Постискали нас, дали нам воріхы, ябка.
у програмі свята, яке вважалося виключно дівочим, важливу 

роль відігравали прийоми любовно-шлюбної магії, за допомо-
гою яких дівчата намагалися віщувати свою майбутню шлюбну 
пару в подружньому житті.

увечері, напередодні андрія, дівчата сходилися в т.зв. кудель-
ній хыжі на андріївські вечорниці (вечуркы), де й виконувалися 
дівочі ворожіння. Найпоширенішим було варіння вареників (пе-
рогів, пирогів). Кожна дівчина готувала по дев’ять пирогів, при-
чому дівчата зерно на муку мололи на жорнах у протилежному 
напрямку (взупох). у деяких місцевостях муку на пирогы мололи 
з дев’яторакого зерна: пшениці, жита, ячменю, кукурудзи, гречки 
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(татаркы), проса, бобів, фасолі (с. Чабини). Вареники заліплюва-
ли папірцями з іменами парубків, які їм були до вподоби. який 
пиріг з іменем того чи іншого парубка першим сплинув на по-
верхню, той буде її судженим: пшеницу на пирогы дівкы в зупох 
мололи, а з того дев’ять пирогів заліпили, а до каждого дали лис-
ток з меном. Дакотрі дівкы правили по три пирогы: до єдного дали 
папір, до другого клочя, до третього сыр. Каждый мав мено паруб-
ка. Котрый вышов першый на верьх – та буде юй ґазда (с. руське).

особливе місце серед значної кількості андріївських звичаїв 
займають дії, пов’язані з литтям розтопленого олова через отвір 
для ключів (ключову дірку), причому дівчата нашіптували:

Андрію, Андрію, олово на тебе ліву.
Дай са ми дузнати, кого буду мати 1.

Ондрею, Ондрею, ціну на тя лію,
Рада би я знати, скади буду хлопа мати 2.

Ондрею, Ондрею, на тебе олово лею,
Дай мі, Боже, знати, кого буду мати 3.

Андрію, Андрію, олово я лію,
Хтіла бы я знати, з кым буду спати 4.

1 записав Юліус Хира 1969 р. від Івана гамара-Попика, 1909 р. н. за місце-
вою хронікою с. смолник снинського округу – 1969.

2 записала Надія Вар’ян 29.10.1975  р. в с.  завадка левоцького округу від 
олени гудак, 1907 р. н. архів словесного фольклору словацького національ-
ного музею  – Музею української культури в свиднику (далі  – асФ  сНМ–
МуК), № 6481.

3 записала Надія Вар’ян 19.11.1978  р. в с.  Порач списьконововеського 
округу від Марії Мацали, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 8070.

4 записано 17.02.1978 р. в с. дубова свидницького округу від анни обра-
зик, 1909 р. н. асФ сНМ–МуК, № 8473.

IM
FE

 причому дівчата нашіптували:

IM
FE

 причому дівчата нашіптували:

Андрію, Андрію, олово на тебе ліву.

IM
FEАндрію, Андрію, олово на тебе ліву.

Дай са ми дузнати, кого буду мати 

IM
FEДай са ми дузнати, кого буду мати 1

IM
FE1.

IM
FE.

Ондрею, Ондрею, ціну на тя лію,

IM
FEОндрею, Ондрею, ціну на тя лію,

Рада би я знати, скади буду хлопа мати 

IM
FEРада би я знати, скади буду хлопа мати 

Ондрею, Ондрею, на тебе олово лею,

IM
FE

Ондрею, Ондрею, на тебе олово лею,

IM
FE

Дай мі, Боже, знати, кого буду мати 

IM
FE

Дай мі, Боже, знати, кого буду мати 

Андрію, Андрію, олово я лію,IM
FE

Андрію, Андрію, олово я лію,
Хтіла бы я знати, з кым буду спати IM

FE
Хтіла бы я знати, з кым буду спати 

www.etnolog.org.ua



15

Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

Ондрею, Ондрею, я на тя ціну лію,
Рада би єм знати, якого хлопа буду мати 1.

Плавлене олово в холодній воді діставало вигляд певних ре-
чей чи фігурок, за допомогою яких дівчата намагалися визна-
чити професію майбутнього чоловіка та передбачити майбутнє. 
так, наприклад, якщо вилите у воді нагадувала пляшку – чоловік 
буде п’яницею; скрипку  – музикантом; сокиру, рубанок  – май-
стром; гвинтівку – солдатом; вінець, перстень – дівчина невдовзі 
вийде заміж; колиску – дівчина стане покриткою; труну – дівчи-
на помре і т. д. Крім олова, у холодну воду лівуть через ключову 
дірку розпущеный віск, примовляючи:

Андрію, Андрію, вуск на тебе ліву,
Дай са ми дузнати, кого буду мати 2.

давнім прийомом андріївських дівочих ворожінь було «сіян-
ня» конопель або льону навколо колоди надворі чи в дровітні, 
які дівчата «боронили» вкраденими чоловічими ногавицями  – 
холошнями, ґачами у мужчини з іменем андрій. Йдучи спати,  
дівчата клали їх собі під голову, вірячи в те, що котрий парубок 
в цю ніч їй з’явиться уві сні, за того вона невдовзі вийде заміж. 
В обрядовому «засіванні» конопель та льону вбачаються аграрні 
моменти ворожіння, які мали б забезпечити їх родючість у на-
ступному господарському році 3. ці магічні дії виконувала кож-
на дівчина у супроводі словесних формул:

Андрію, Андрію, конопелькы сіву.
Дай мі, Боже, знати, з кым їх буду брати 4.

1 записала Надія Вар’ян 07.08.1975 в с. гельцманівці Ґелніцького округу від 
Марії Чолак, 1908 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5918.

2 записав Юліус Хира в 1969 р. від Івана гамара Попика, 1909 р. н. за місце-
вою хронікою с. смолник снинського округу – 1969.

3 див.: Курочкін о. Новорічні свята українців. с. 34–35.
4 записала Надія Вар’ян 17.07.1975 в с. старина снинського округу від 

анни рудик, 1910 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5781.
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Андрію, Андрію, я ти коноплі сію. 
Хочу знати, ци буду з тобов брати 1.

Ондрію, Ондрію, сієм на тя лену.
Бреш, псичку, бреш, де муй фраїр єс 2.

Андрею, Андрею, на тя нашіня шею. 
Хтіва бы я знати, кого буду мати.
(або: З кым я буду спати) 3.

Андрію, Андрію, я на тебе лен сію,
Дай мі, Боже, знати, кого буду брати 4.

Андрію, Андрію, конопе на тя сію,
Дай мі, Боже знаті, з ким я буду спаті 5.

Андрію, Андрію, конопельку сію,
Дай мі, Боже, знати, з кым ю буду брати 6.

дівчата, які в день андрія не досягли бажаного результату 
(які Андрійові уж не вірять, же скламали са), примовляли:

Андрію, Андрію, я коноплі сіву.
Як свої выберу, на твої насеру 7.

1 записано 12.11.1998  р. в с. Паризівці снинського округу від Марії ан-
друх, 1910 р. н. асФ сНМ–МуК, № 17586.

2 записала Надія Вар’ян 04.08.1975  р. в с.  гачава Кошицького округу від 
Юлії Фекет, 1909 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5828.

3 записала Надія Вар’ян 03.11.1976 р. в с. Чирч старолюбовнянського окру-
гу від анни Майдак, 1909 р. н. асФ сНМ–МуК, № 7057.

4 записала Надія Вар’ян 12.09.1974 р. в с. Шамброн старолюбовнянського 
округу від олени Бобульської, 1948 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5280.

5 записала Надія Вар’ян 19.10.1973  р. в м.  свиднику від анни Кушнір, 
1921 р. н., родом із с. Вавринець Воронівського округу. асФ сНМ–МуК, № 4756.

6 записала ганна таптич в с.  Чабини Меджилабірського округу. Нове 
життя. Пряшів, 1965. № 50. с. 4.

7 там само.

IM
FE

Андрію, Андрію, я на тебе лен сію,

IM
FE

Андрію, Андрію, я на тебе лен сію,
Дай мі, Боже, знати, кого буду брати 

IM
FE

Дай мі, Боже, знати, кого буду брати 

Андрію, Андрію, конопе на тя сію,

IM
FEАндрію, Андрію, конопе на тя сію,

Дай мі, Боже знаті, з ким я буду спаті 

IM
FEДай мі, Боже знаті, з ким я буду спаті 

Андрію, Андрію, конопельку сію,

IM
FEАндрію, Андрію, конопельку сію,

Дай мі, Боже, знати, з кым ю буду брати 

IM
FE

Дай мі, Боже, знати, з кым ю буду брати 

івчата, які в 

IM
FE

івчата, які в д

IM
FE

день 

IM
FE

ень а

IM
FE

андр

IM
FE

ндрія не досягли бажаного результату 

IM
FE

ія не досягли бажаного результату 

IM
FE

Андрійові уж не вірять, же скламали са),

IM
FE

Андрійові уж не вірять, же скламали са),

Андрію, Андрію, я коноплі сіву.IM
FE

Андрію, Андрію, я коноплі сіву.IM
FE

Як свої выберу, на твої насеру IM
FE

Як свої выберу, на твої насеру 

www.etnolog.org.ua



17

Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

у с.  тополя снинського округу одна з дівчат під тарілку на 
столі клала кусень хліба, під другу – вуглик, а під третю – ляль-
ку з ганчірок. Із сіней закликали дівчину, яка піднімала одну з 
тарілок. якщо під тарілкою був вуглик – її чекає щаслива доля; 
хліб – буде багатою; лялька – стане покриткою. так чергуються 
всі дівчата, присутні на вечорницях, міняється, звичайно, і по-
рядок предметів під тарілками. В інших місцевостях давали під 
тарілку гребінь, під другий  – іглицю, а  під третій  – нічого. ді-
вчина, показавши на тарілку з гребенем, мала й надалі розчісу-
вати свою косу (варкоч), на тарілку з іглицею – мала свою косу 
пов’язати, тобто стати заміжньою жінкою, а порожня тарілка ві-
щувала смерть 1.

цікавим обрядом напередодні андрія, пов’язаним із шлюбом 
та передбаченням фізичних властивостей майбутнього чоловіка, 
було рахування кілків у плоті. В одних місцевостях рахували від 
одного до дев’яти, в інших навпаки – від дев’яти до одного. На 
дев’ятому або першому кілку зупинялись, позначали його черво-
ною ниткою, а вранці по зовнішньому вигляду кілка визначали 
фізичні властивості майбутньої шлюбної пари: великий, малень-
кий, рівний, горбатий, кривий тощо. у  с.  олька Меджилабір-
ського округу дівчата в цей вечір колы лічили до дев’ять, примов-
ляли: Кіл, кілиця, ци я буду того року молодиця. якщо при лічбі 
число дев’ять випадало на кола, то дівчина в цьому році вийде 
заміж. у  с.  руський грабовець дія при ліченні кілків супрово-
джувалася словесною формулою: Тот молодый, тот кул, тот 
молодый, тот кул... і т. д. І знову ж таки по зовнішньому вигляду 
дев’ятого кілка намагалися визначити зовнішні риси майбутньо-
го судженого: коликы пушли лічити, та котрый колик са упав ді-
вці, дакый гартулятый – та са сміяли, же то буде мати молодого 
вольоватого, вольо 2 буде мати.

Наступним звичаєм згадуваного періоду, поширеним на те-
риторії Північно-східної словачини, було рахування дрів – по-
лін. Поліна дівчата крали по селу й заносили до кудельной хыжы – 

1 там само.
2 Вольо – воло.
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там рахували. якщо кількість принесених полін становить парне 
число, то дівчина протягом року вийде заміж, якщо непарне – 
дівуватиме. 

На спишу ввечері дівчата трясли кілками в нових плотах у 
селі, нашіптуючи при цьому: Трясу тя, плотику, трясу, аби са мі 
голос озивал, одкаль буду мати хлопа (с. гельцманівці) – з якого 
кутка села в цей час забрехав собака, звідти прийде жених.

загальнопоширеним звичаєм андріївських вечорниць було 
також рахування крадених полін у кудельній хаті, причому парне 
число означало одруження; слухання голосів або відлуння різ-
них звуків, нібито з того боку прийде жених тощо. На снинщині 
дівчата в андріївський день ішли селом, кидаючи кукурудзу та 
горох у вікна хати, де жив парубок, що було ніби закликом до 
одруження. у с. тополя дівчата кидали кукурудзу або горох у всі 
вікна підряд, прислухаючись, що їм кричатимуть із хати. якщо 
з хати крикнули «Воддавай са, воддавай!», то дівчина вневдовзі 
вийде заміж, але коли гукнули «Копыль са, копыль!», то вірили, 
що дівчина народить позашлюбну дитину. у селах старинської 
долини щасливе одруження чекає дівчину, якій з хати закричали 
«Метай, горошок, метай, скоро са оддай!»

у селах Бардіївщини побутував також звичай дівочого воро-
жіння з черешневими галузками, які дівчата ставили у склянку 
з водою на тепле місце, причому кожна галузка «несла» ім’я мо-
лодика – котра гілочка на різдво першою розвилася, тому моло-
дику давала згоду: тілко наламали конариків з черешні, на кельо 
парібків будут ворожыти. Конарикы зложат до скла з водом а 
дают на спокійне, тепле місце. Каждый конарик мал мено дакого 
парібка. Кед дакотрый конарик шя розвил, розквітнул до Різдва, 
та тот паробок, меном якого тот конарик был означеный, шя 
оженит з том дівком 1. Подібний звичай поширений у багатьох 
місцевостях україни 2. В околиці м. Меджилаборець черешневі 
гілочки означали кожного челядника, тобто члена сім’ї, і нероз-
винута гілочка на різдво ніби віщувала йому смерть. у с. свет-

1 записав алексій Фаринич у 1933 р. в с. Бехерів Бардіївського округу. за 
місцевою хронікою – 1933.

2 Курочкін о. Новорічні свята українців... с. 34.
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лиці дівчата воду з рыні 1 до дзбана носили в роті тайком увечері, 
щоб їх ніхто не бачив. у с. тихий Потік сабиновського округу 
побутував архаїчний андріївський звичай, коли дівчата виготов-
ляли солом’яні вінки, які з праника пускали в потік – вінок, що не 
потонув віщував весілля. Крім дій з вінками, нами зафіксовано 
звичай кидання дівчатами жмуту соломи (ґузу) на дерево. Жмут 
соломи на дереві був ознакою подальшого дівування, солома, що 
впала – дівчина залишить рідну домівку (с. Нижня Полянка).

На свидниччині побутував звичай, за яким не рекомендува-
лось заходити в таку хату, в якій жив андрій (с. рівне): На Андрія 
не ідь до того дому, де мають уліїв много, де мають пчолы свої, бо 
не будуть там рої 2.

з  дівочим ворожінням пов’язане наступне свято зимово-
го періоду, а  саме свято Миколи (19.12). Подібно як на андрія, 
так і ввечері напередодні Миколи дівчата сходяться в кудельній 
хыжы. у жорнові – млинці наспак мололи зерно, а з того замісили 
на пирогы. Воду для замішування тіста на пироги кожна дівчи-
на приносила в роті з потока. далі дія відбувалася подібно, як 
і на андрія. схожі ворожіння, лише з галушками, виконували 
дівчата в с. завадка на спишу. На Миколи повторювався звичай 
рахування кілків у плоті. На спишу дівчата ввечері ходили по 
селу трясти плоти. ця дія супроводжувалася словесною форму-
лою: Міклуш, Міклуш, дай мі добрий муж! (с. завадка); а в с. По-
рач: Плотику трясем це, Миклуш, просим це, а ти, псичку, бреш, 
де муй милий єст! якщо під час виконуваної дії в селі почнуть 
гавкати собаки – дівчина в цьому році одружиться.

Крім приготування вареників та трясіння плотів, дівчата вели-
кого значення надавали снам, які напередодні свята Миколи вва-
жалися віщими. Вірили, що уві сні побачать свого судженого, тому 
цілий день постилися, їли лише тоді, кедь звізды вишли (с. олька).

1 Рынь – потік.
2 дулеба а. з  бджолярського фольклору. Народний календар 1991  / сло-

вацьке педагогічне видавництво в Братиславі, Відділ української літератури в 
Пряшеві. ужгород : Карпати, 1990. с. 114.
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у будні  близько шостої-сьомої години вечора дівчата-пря-
дильниці збиралися на вечорниці прясти. свою роботу вони ви-
конували в супроводі пісень:

1. Ой пряду, пряду, 2. А мій милый іде,
Спати я хочу, Як голубок йде,
Ой склоню я головойку, А спи, моя хорошая,
На біленьку постелейку, Вышла замуж молодая,
Ачей я засну. Не выспала ся 1.

1. Днеська вечур суть вечуркы, 2. Веретенце з ниточками,
Прийди милый посидіти, А куделю з квіточками,
Посидіти, полюбити, Ой муй милый такый добрый,
Веретенце потримати. Вун мі тутой вшыткой зробив 2.

1. Прядем лен, прядем лен, 2. Шуміла ліщина
Дві горстки на тиждень, Шуміл зелений гай.
Попрядем до краю, Заплакало дівча,
Возми мня, шугаю. Заплакал і шугай 3.

1. А пряла-м, пряла, 2. Ой на прядкы, на прядкы,
Припряла-м пальці, Дівчатко ходило,
На єдной руці, Шіло собі на припецок,
Вжяли мня хлопці. Та й нитку мочило 4.
у деяких селах снинщини (с. улич) ліричні, любовні та жар-

тівливі пісні, що їх співали на вечорницях, називають зеленими. 
Під час сорокаденного різдвяного Пилипівського посту пісен-
ний репертуар вечорниць обмежувався лише піснями з релігій-

1 записано 01.09.1995 р. в с. рокитовець Меджилабірського округу від Ма-
рії Чоп, 1925 р. н. асФ сНМ–МуК, № 16142.

2 записано 29.05.1980  р. в с. стащин снинського округу від зузани Ка-
праль, 1924 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10531.

3 записала Надія Вар’ян 29.10.1975  р. в с. завадка левоцького округу від 
олени гудак, 1905 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6485.

4 Млинарич Ю. Комарницькі прядки. Дружно вперед. Пряшів, 1990. № 8. 
с. 22.
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ною тематикою та журливими баладами (постовы шьпіванкы). 
ось, одна з них:

Скоро по півночі, уж година была. 
Под ня выпровадит Маґдаленчо біла.
Выпревадила го до панского двору.
– Идь, же ты, Матяшу, бо я шя тя бою.
Як він єй поїмал, а так він з ньом скрутил,
Під зеленый гложок, а там він з ньом руцил.
А як він ю шмарил під зеленый гложок,
Нич єй не показал, лем з фартушка рожок.
Пришол Матяш домів, за столичок шеднул,
За столичок шеднул, отец му поведнул:
– А добрі ты, сыну, добрі ты уділал,
Же ты млинарьову Маґдаленчу не вжял.
– А добрі вы, добрі, татуш, повідате,
Але вы о моїм нещастю не знате.
Бо я собі сиджу за округлым столом, 

Дівчатапрядельниці. с. Ґералтов. 1948
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Маґдаленча лежыт під зеленым глогом. 
Додому, додому, надобны дівочкы,
Бо уж вам не шьвітят на небі жьвіздочкы. 
Лем єдна жьвіздочка на небі шьвітила, 
Што молоду челядь дому провадила 1.

Жодні традиційні вечорниці на селі не обходилися без участі 
хлопців, які, подібно, як і дівчата, були однакові за віком, ходили 
окремими гуртами. Кожен з таких гуртів мав свого керівника – 
калагуза, який протягом цілого сезону вечірнього зібрання мо-
лоді керував всіма обрядовими діями, іграми та іншими розва-
гами на вечорницях у кудельній хаті 2. Прийшовши на вечорниці,  
хлопці влаштовували різні ігри з метою забавити присутніх. ці 
народні інтермедії були пов’язані з переодяганням та маскуван-
ням. Переодягалися на т.  зв. страшків, або, як їх ще називали, 
дзядів, приберанців, страхів. Були це передусім такі вечіркові 
маски, як: солом’яник, солом’яный дідо, панічкы, пан, грубый пан, 
коминарь, Варвара, Сава, Смертка, просотарь, патер, жыд, ве-
шільниці, чорт, кін, медведь, вовк, коза, цапкове, жовна, Туронь-
ко. тур був символом сили й плодючості. ця тварина була у нас 
знищена в XVII ст. її змінену назву – Туронь, Туронько – вико-
ристовують для зооморфних масок, з якими молодь ходила на 
вечорниці до кудельной хыжы. Маска представляла голову тура з 
відкритою пащею, у якій були набиті цвяшки. Туронька ніс пас-
тух, одягнений у вивернутого кожуха. Йому підспівували: 

Гоп, Туронько, гоп,
Буде з тебе добрый хлоп.
Не кукай мі до пецика, 
Бо там не мам ковачика, 
Гоп, Туронько, гоп 3.

1 записано 05.11.1987  р. в с. Нижній Мирошів свидницького округу від 
Єви Калиняк, 1908 р. н. асФ сНМ–МуК, № 13895.

2 Шмайда М. Вечірки... с. 7.
3 записала Надія Вар’ян 03.11.1975 р. в с. Чирч старолюбовнянського окру-

гу від Петра Майдака, 1911 р. н. асФ сНМ–МуК, № 7078.
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1. У нашого Туроня, 2. Идь, ты, Туронь додому, 
Позлачена голова.  Не заваджай никому. 
Позлачены і рогы,  Бо ты шя ту не ховал, 
Бо наш Туронь убогый.  Не будеш ту ночувал 1.

у свиднику Туронька представляла обрядова маска, зробле-
на з вільхового дерева з прикріпленими рогами. Нижня щелепа 
рухалася за допомогою мотузка. голова була оббита баранячою 
шкурою і прикріплена до метрової палиці. з пащі висувався чер-
воний язик та виднілися вапном намічені зуби.

Туроня тримав патер, який на голові мав шапку або капе-
люх; обличчя його замасковане мереживом чи панчохою. Під 
спів дівчат він танцював з Туроньком по хаті, імітуючи звуки 
барана. Патер мав на ногах чоботи з острогами, на обличчі – 
паперову маску з вусами, у руках тримав букову палицю (шай-
стку), з якою карав (чесал) мужчин, які грубо ставилися до сво-
їх дружн (с.  Вишній Комарник). Патер оберігав панічкы, щоб 
ніхто не зривав їхні маски. у с. Нижній Мирошів цю функцію 
виконував просотарь, який, крім іншого, просив дозволу ввійти 
в кудельну хату. У панічок на плечах були шафолки – великі хус-
тини з торочками; вони були в білих спідницях; коси, виплетені 
з хустин, пантличок або льону, аж по самі п’яти; лице їм закри-
вала фіранкова чи подібна вуаль, на голові – хустина (тибетка), 
на ногах  – скірні. Ходили звичайно по дві пари. Солом’яник  – 
на голові у нього був капелюх, увесь був обмотаний соломою, 
причому житня солома (жупа) мала бути краденою (свидник). 
а солом’яниці в с. Чирч були обвивані соломою та повереслами. 
Грубый пан – сорочку величезну й штани (ґачі) напихали йому 
соломою; обперізували повісмом, шапку натягували аж по самі 
вуха. одяг, напханий соломою, не дозволяв йому рухатися, тому 
його носили на драбині, як мерця. увійшовши в кудельну хату, 
хлопці просили дозволу: Чи бы сте шя нам ту не препрятали, 
бо идеме з грубым паном. Його садовили на стілець, і на пере-

1 записано 31.10.1991  р. в м.  свиднику від зузани Пилип, 1923  р.  н. 
асФ сНМ–МуК, № 15071.
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ляканих дівчат парубки кричали: Грубый пан жадат паню до 
постелі! – Чию? слідувало ім’я найкращої з гурту дівчини, яку 
силоміць втягували до грубого пана. так поступово всі дівчата 
ставали об’єктом висміювання (с. Чирч) 1.

Поряд з переодяганням юнаків у жіночий одяг були випадки, 
коли дівчата переодягалися в страшків у чоловічий одяг.

Калагуз першим заходив до кудельної хати; повідомляв при-
сутніх, що привів із собою веселу компанію і просив дозволу 
ввійти. дівчата давали їм місце серед хати, а страшки починали 
танцювати, проводити різні забави (іноді – з еротичним підтек-
стом). Страшки-хлопці скакали, кричали й обнімали, тиснули, 
щипали дівчат, які підвискували. Перестрашені діти ховалися 

1  Вархол Й. Молодіжні вечорниці... с. 257–258.

Вечіркові маски: Варвара, Солом’яник, Сава (реконструкція). 
с. Ґаврянець. 1966 
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під стіл та лавки або в ліжко. Починалася гучна забава, яка три-
вала до пізньої ночі.

серед значного числа вечіркових ігор Пряшівщини найпопу-
лярнішою була гра На когута (пекли «когута»). один з парубків 
виготовляв когута  – верх палички обмотував клоччям, яке за-
мащував сажею. другий молодик ішов до дівчат і кожній шептав 
на вухо непристойні слова, які дівчата повинні були повторити. 
здебільшого вони соромилися, нічого не казали, лише хихотіли. 
Хлопець із когутом, підійшовши до котроїсь дівчини, казав: Пече 
шя когут, пече, аж з нього масть тече. сажею мастив ту дівчи-
ну, яка відмовилася повторити непристойні слова або поцілувати 
призначеного парубка (с. Чирч) 1.

1 Вархол Й. Молодіжні вечорниці...

Учасник фольклорного колективу «Порачан» із с. Порач 
з вечірковим когутом. 1999
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у с. цернина свидницького округу парубки з когутом після 
вимовилених слів Пече шя когут, пече, на кого шя обрече нази-
вали ім’я гарної дівчини і, підійшовши до неї, починали домов-
лятися про «продаж» когута. домовившись про ціну, мусили ді-
вчині «дати штемпель» (печатку), тобто дівчина змушена була 
парубка поцілувати. І  знову дівчину, яка відмовилася купити 
когута, мастили сажею 1. Подібна гра побутувала на Бардіївщині 
лише під іншою назвою – Каплун (с. Біловежа). один з парубків 
навивав на верхівку палиці повісмо, яке в комині зачорнив са-
жею, і, ставши біля дверей, кликав до себе по імені дівчину, яка 
йому сподобалася. дівчина, підійшовши до юнака, мала його по-
цілувати, а якщо вона відомовлялася, то він змащував її сажею. 
якщо дівчина поцілувала юнака, він сідав на її місце, а дівчина 
кликала до себе іншого хлопця, який її подобався 2. 

у с. Нижня Полянка Бардіївського округу челядь шя грала На 
гобля. Хлопці приносили в хату колоду, на яку поклали дівчину 
й кричали: Берме на гобля, берме на гобля, мусиме ю згобльовати, 
бо велькый задок мат! у випадку, коли хлопці на дівчину гніва-
лися через її погорду, вельми її выгобльовали, тобто натовкли, у 
протилежному випадку її гобльовали злегенька понад колоду 3.

Відомими були ще й такі вечіркові ігри, як: На вісену, На регіт-
ку, На суш, Овес купували, Гра на коминаря, На бзы, На ключикы, 
На бачиня, На шапкаш, На джмурку, Заджмуркы.

гра На вісену полягала в тому, що хлопця, який висів на 
дверях, питалися: За кого вісиш? За тоту дівку (повів мено). за 
це названа дівчина його мала поцілувати, а  потім она вісила 
(с. Шапинець). 

Парубок, якому дівчина на вечорницях була до вподоби, дя-
кував такими словами: Дякую і не перестану, докля я єй не до-
стану. у протилежному випадку казав: Дякую през скло, гарша 
моя Ганя, як вас сто (с. Вишній Комарник). у деяких вечіркових 
піснях матерям рекомендується строго ставитися до своїх моло-
деньких доньок, не пускати їх на вечорниці, остерігаючись еро-

1 Вархол Й. Молодіжні вечорниці...
2 там само.  – с. 253.
3 там само.
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тичних забавок та побоюючись, що ставши покритками, доньки 
зганьб лять їхню сім’ю:

1. Мамко моя, молоденька 2. Мамко моя солоденька,
Маєш дівок п’ять, п’ять, Маєш дівкы три, три,

Не пущай їх на вечуркы, Не пущай їх на вечуркы,
Най си дома сплять, сплять. Лем з них ремінь дри, дри 1.

Прядильниці звільнялися від прядіння в суботу, а особливо 
в день святої Варвари (17.12) та святого сави (18.12). На Пряшів-
щині свята вважаються суто жіночими. у  ці дні жінки не за-
ймалися рукоділлям, адже заборонялося прясти, ткати, золити 
білизну тощо. оскільки ці свята були в календарі поряд, то про 
них звикли говорити як про одне ціле  – на Сави і Варвари. за 
народним повір’ям, хто не дотримувався цієї заборони, того Вар-
вара та сава, які в народній уяві виступають як погані демонічні 
жіночі істоти, нещадно карали. згідно із цим віруванням вини-
кли й такі дієслова, як, варварити, савити, тобто мати в пошані 
святих Варвару та саву. у деяких місцевостях (с. Вапеник) гос-
подиня клала перев’язані повісмом веретена під стіл, натякаючи, 
що в хаті шанують свято Варвари й не прядуть. одним з мож-
ливих покарань Варвари й сави було й те, що приносили пря-
дильницям багато порожніх веретен, які мали за короткий вста-
новлений час заповнити напряденими нитками. тому парубки у 
Варварин день залякували прядильниць і таким способом, що 
показували крізь шибку вікон палички з надітими картопляни-
ми колечками як імітацію порожніх веретен (с. Вапеник) 2.

Період традиційних вечорниць на селі закінчувався спеціаль-
но приуроченим до цього обряду дійством – ламаник, ламанча, 
ламаный вечур, що його проводили в останню ніч напередодні 
святого вечора, але в основному його організували між різдвом 

1 записав Михайло Шмайда 07.03.1961  р. в с.  Новоселиця снинського 
округу від Михайла Марусина. асФ сНМ–МуК, № 228.

2 Вархол Н. Народна демонологія українців словаччини. свидник, 2017. 
с. 142.
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та Великоднім постом. у  кудельній хаті в період зимового сон-
цестояння дівчата приносили продукти, з яких готували гости-
ну. з цієї нагоди пекли обрядовий хліб – ламаник, – назва якого 
походить від самого обряду. Кульмінацією цього обряду було 
ламання або підпалювання парубками куделі коханій дівчині, 
щоб до наступного вечіркового сезону їй виготовили нову. цим 
хлібом-ламаником пригощалася сільська молодь у кудельній 
хыжі в останній день вечорниць. В області спишу на закінчення 
вечорниць пекли обрядовий хліб  – адзимку. Внаслідок важких 
соціально-економічних умов цієї області його пекли з ляднику 
(Vicea). у  минулому на спишу адзимку вживали навіть в різд-
вяно-новорічний період замість обрядового хліба крачуна 1. На 
старолюбовнянщині (сс. сулин, Чирч) останні три ночі Пили-
півського посту називали так: перший вечір – рубаный (рубали 
куділь); другий вечір – качаный (хлопці качали дівчат на колоді 
по кудельній хаті); третій вечір – препряданый, препрядана ніч або 
міряный вечір (дівчата звечора пряли для себе, а опісля – для гос-
подині дому, яка їх упродовж року гостинно приймала у своєму 
домі – кудельній хаті).

В основному на закінчення періоду вечорниць ламаник ор-
ганізували між різдвом і Великоднім постом, тобто в часі за-
вершення зимового циклу календарних обрядів, які в народі 
називаються фашенґи  – м’ясниці. це був період, коли можна 
було споживати м’ясні, жирні страви, це був час шлюбів, забав 
та ярмарків. Кульмінацією м’ясниць був останній туждень на-
передодні Великого посту, відомий під назвою Пущаня. саме 
останній день Пущаня мав безпосередній зв’язок із традиційни-
ми сільськими вечорницями. Хлопці та дівчата організували в 
цей вечір т. зв. полоковины, запусткы, запушкы 2 (у с. гуменський 
рокитів пропивали вечуркы) – народні гуляння з танцями, спі-
вом, іграми, у яких брали участь і подружні пари. Під час танців 
високо підстрибували, жебы коноплі високы выросли. горілкою 

1 Шмайда М. Хліб. Народний календар 1991  / словацьке педагогічне ви-
давництво в Братиславі, Відділ української літератури в Пряшеві. ужгород : 
Карпати, 1990. с. 66.

2 дулеба а. Перехід зими до весни. Нове життя. Пряшів, 1987. № 9. с. 4.
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полокали вуста від масних страв, бо опівночі вже починався дов-
готривалий виснажливий Великодній піст.

у календарній обрядовості неабияке місце належало твари-
нам. Покровителем тварин, особливо вовків, вважався святий 
Юрій. у випадку провини він наказував, кого мають задушити 
а над ким змилуватися, бо вовки нібито були його собаками –  
хортами. це повір’я в україні було настільки поширеним, що 
колись люди святкували т. зв. Вовче свято, яке ототожнювало-
ся з осіннім святом Юрія. Його святкували 26 листопада. (Вес-
няне свято святого Юрія припадає на 6  травня за юліанським 
календарем; святий Юрій був покровителем худоби, який дану 
функцію перевзяв від язичницького бога Велеса). Подібно ру-
сини-українці на східній словаччині святкували Вовче свято, 
тобто свято вовків, коли було заборонено вбивати вовків. Про 
це свято Михайло Шмайда в 60-х роках ХХ ст. від 85 річного рес-
пондента із с. Новоселиця снинського округу записав: «В день 
26 новембра зме святили Вовче свято. В тот день не сміло са по-
лювати на вовків, хоць вовкы нам робили велику шкоду. Ґаздові, 
який бы в тот день забив вовка, стало бы са в його домі нещастя. 
А тот ґазда, котрый в тот день не полював на вовків, та йому 
вже вовкы не роздерли ані худобу, ані вувцу» 1.

Щодо вовків на свидниччині існує таке повір’я: На Андрія, 
13 децембра [грудня. – Й. В.], нашого православного Андрія, тоды 
шя вовци гонят. Тоды їх купа єст, собранка така ходит. Так шя 
волат децембер – вовчый мішяц, бо вовци шя гонят. Даколи так 
вовци вили, же не было познати, ци то чловек йойчит, шьпіват, 
ци плаче. А  то вовци вили (с.  Крайня Бистра); 13 децембра шя 
вовци парували. Тоді вовци мают згін рую, шя парували, схаджу-
вали вовчиска (с. Вапеник).

Найвизначніші свята зимового періоду – це, звичайно, Різд
во, Новий рік та Водохрещі. В обрядових діях цього циклу відо-
бражалася спроба селянина-хлібороба передбачати та вплинути 
на позитивний хід господарства: викликати багатий урожай, 
приплід худоби, забезпечити достаток, добробут, здоров’я і щас-

1 Шмайда М. Вовче свято. Нове життя. Пряшів, 1992. № 48. с. 5.
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тя для своєї сім’ї протягом цілого року. Виконувалися вони пе-
редусім ввечері напередодні різдва, і мали назву Святий вечір 
(Боже народжіня, Велия, Вилия, Вілія, Крачун, Святый вечір, 
Шьватый вечур). Магічно-обрядові дії у святовечірній та різд-
вяний період були спрямовані на охорону від злих сил, на під-
вищення родючості рослин, приплоду тварин та забезпечення 
здоров’я. за давнім звичаєм у цей день господар, перш ніж сісти 
за святвечірній стіл, брав свічку і зі старшим сином або з госпо-
динею ішов у стайню годувати худобу 1 спеціальним обрядовим 
хлібом (крачун, ґрульовник, опаленкы, підпалок, пудпалок, пудпа-
ля), посипаним маком. Вірили, що коли таким хлібом нагодувати 
худобу, то під час продажу ґазда за неї отримає стільки грошей, 
скільки на хлібі-підпалку маку. до підпалку, що його змащували 
медом (жебы худоба са любила, с. руський грабовець), запікали 
ще й сушені овочі (яблука або груші), часник (жебы худоба здрава 

1  у різних місцевостях це було по різному: в одних – ішла вся сім’я, в ін-
ших – господар із дружиною або старшим сином і т. п.

Святвечерінє пригощання худоби хлібом у стайні.  
с. Дрічна (Дружно вперед. Пряшів, 1957. № 21. С. 11)
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была, абы са не їмало худобы нич) та, як профілактичний засіб від 
червінки, – шипшину (свербогузкы). Хліб розламували на стільки 
шматків, скільки було худоби в стайні. Крім підпалку, домашніх 
тварин у цей надвечір годували також крачуновым братом, по-
сипаним сіллю. Опаленкы – ще один різновид обрядових хлібів 
(їх пекли два), що бере свій початок у язичницьких віруваннях 
і який спеціально випікали для худоби на святий вечір. Вони 
були завбільшки з тарілку. Опаленкы так само змащували медом, 
ділили між худобою, а частину приносили на святвечірній стіл.

На Бардіївщині в стайню заходили домашні зі шматками бі-
лого калача (начінка), змащеними маслом, там же їх з’їдали, жебы 
і коровы такый жыр мали, як і мы (с.  Вишній тварожець). до 
40-х років ХХ ст. на спишу готували для худоби т. зв. ґрульовни-
ки, якими в цей час підгодовували худобу. зайшовши в стайню, 
ґазда звертався до неї такою віншівкою: Я  вам вінчую на Боже 
народженя, гойніше, покойніше, здравше, веселше, жеби зме ліпше 
роки зажили, як зме їх прежили, жеби зме мали масла ванічки, 
бички, телички (с. гельцманівці).

у зв’язку з годуванням худоби під час святої вечері на Бар-
діївщині побутує старовинна легенда, згідно з якою худоба в 
давнину вміла говорити. це тривало до тієї пори, допоки один 
з грабських ґаздів не вислухав їхньої розмови про те, як люди 
пригощаються, а  тим часом вони, тварини, голодують. своїми 
критичними зауваженнями худоба настільки розгнівила свого 
господаря, що той у пориві злості побив її, і відтоді вона оніміла. 
з того часу кожний господар на святий вечір підкормлював ху-
добу, щоб вона, як і люди, була ситою 1.

В українських селах східної словаччини до 40–50-х  років 
ХХ  ст. побутував звичай на забезпечення здоров’я, коли перед 
святим вечором уся сім’я йшла вмиватися до річки чи потічка – 
до пролубы: жебы каждый быв такый здоровый, як тута вода 
здорова (с.  тополя). обрядова дія подекуди супроводжувалася 
архаїчними примовками: Водичко-Йорданичко, омиваш каміня, 
ратвінки, омий і моє грішне тіло (с.  завадка); Водичко пречис-

1 Varchol J., Varcholová N. Tradičná duchovná kultúra v obci Hrabské... S. 207.
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та, омываш брегы, каміня, омый і моє грішне створіня (с. сулин); 
Чиста вода, чиста, од самого Криста, што она омыват пісок і 
каміня, най она омьіє і моє грішне створіня (с. Малий липник).

у зв’язку з цією дією в с. руське пекли спеціальний обрядовий 
хліб – водяник, який під час святої вечері розрізали й спожива-
ли. так само бойки в україні пекли хліб-крачун і купали його в 
принесеній на різдво воді, у  якій згодом милися, щоб наворо-
жити добрий урожай хліба і вберегтися від хвороб  1. у тому ж 
самому селі, принісши з миття в хату більший за розміром ка-
мінь брилку, давали його опісля на перший сніп з нового врожаю 
з метою охоронити його від гризунів. Подібно лемки Польщі 
охороняли врожай від гризунів таким способом: перед возом з 
першим збіжжям клали замкнутий замок, щоб «замкнути зуби» 
гризунам 2.

На снинщині для забезпечення багатства йшли митися, по-
клавши під язик дрібну монету (с.  стриговець). деінде був по-
ширений звичай тричі скочити босими ногами у воду, оскільки 
вважалося, що тоді ноги протягом року не болітимуть (с. руське); 
жебы шя їм в літі ногы не оберали, бо ходили босими (с. Бехерів). 
у колишній старинській долині як до миття, так і з миття йшли 
мовчки, щоб миші не з’їдали зерно. у с. руський грабовець мили-
ся, приповідаючи: Абы зьме такі свіженькі были, такі здоровень-
кі, як тута вода. На Бардіївщині, вмиваючись у річці, набирали 
в рот піску, щоб зуби не боліли. у хаті його давали під порток 
на столі, жебы тівко зерна было і таке чисте было, як тот пісок 
(с.  Бехерів). у  с.  Микулашова дівчата, умиваючись, таємно на-
шіптували: жебы-м была така бистра, як тоты рыбочкы, што 
по тій водичкі плавают. архаїчний звичай побутував у с. Виш-
ній Верлих поблизу свидника, за яким ґазда з ґаздыньом впряга-
лися в ярмо і йшли на потік митися, щоб цілий рік були разом і 
ніхто їх не роз’єднав.

1 Поріцька о. ритульний знак води. Народна творчість та етнологія. 
Київ, 1993. № 4. с. 63.

2 Falkowski J., Paszmycki B. Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem / Nakla-
dem Towarzystwa ludoznawcziego. Lwów, 1935. S. 83.
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у с. Нехваль-Полянка під час ритуального вмивання в проточ-
ній воді кидали у воду хліб зі словами: Нате, рыбочкы, хлібця, а вы 
нам дайте водичкы. у цій магічній дії вбачаємо дохристиянські 
залишки жертвоприношення воді та її мешканцям – водним де-
монам, відомим не лише слов’янам, але й іншим  народам 1. 

На старолюбовнянщині (с. литманова) побутувало повір’я, за 
яким річкова вода під час першого дзвоніння в церковні дзвони в 
цей період набуває чудодійної сили з небувалими лікувальними 
властивостями. тому всі литманівці намагалися під час першого 
дзвоніння вмитися, вірячи, що вода в цей час має цілющу силу. 
люди похилого віку, а нерідко й молоді, спостигнуті якоюсь хво-
робою, стрибали до пролубы, якы были велькы. На Бардіївщині, 
як уж костілник мал ити дзвонити перед Шьватым вечерьом, та 
кажде у пролубі стало, де найбарже зимна вода біжыт, а там шя 
мили, жебы такый был каждый шьвіжый, хытрый през рік, як 
тота вода по потоку хытро иде (с. Шашова).

Жінки в цей час ішли митися на потік з дійницею, жебы шя 
коровы добрі доїли, босими ногами стрибали в річкову воду, 
а господар запитував:

– Де стоїш?
– По коліна у молоці, по пас у сырі, а по шыю в маслі, – відпо-

відала ґаздиня (с. олька).
В інших місцевостях, набравши до дійника води, ґазда 

запитував: 
– Што там несеш?
–  Густе молоко, густу сметану, густый сыр,  – відповідала 

жінка (с.  дара). або стоячи в проточній воді, шепотіла: Стою 
по коліна в молоці а по пас у сметані (с.  Нехваль-Полянка). 
у  с.  Чертіжне, при тій же дії на запитання Што береш? жінка 
відповідала: Сыр, масло, сметанку і велику плясканку 2. а в Ма-
лому липнику господиня у відповідь сказала: Масло, сыр і корові 
жыр. так само в колишніх селах старинської долини ґаздиня на 
запитання свого ґазди Шо береш? відповідала: Беру сметанку і 

1  Поріцька о. ритульний знак води...
2 Плясканка – домашній коров’ячий сир, спресований за допомогою двох 

каменів.
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молоко. з цієї води відливала в маслоробку (боденьку), імітуючи 
колочення масла такими словами: Кулько хочу – тулько сколочу 1. 
у с. рівне газдыня боденьку опасала з прядивом і наливши туди 
теплої води, колотила зі словами: Жебы шя мі так хытро масло 
справило, як тота тепла водичка хытро поверха выскакує. Всі 
ці магічні дії мали забезпечити достаток молока, сира, масла та 
сметанки в господарстві на протязі цілого року.

Перед вечерею сипали зерно в обрамлений магічним ко-
лом ланцюг для курей, щоб добре неслися  – ґазда сипав зерно 
з-під плеча, з рукава правої руки (с. руський грабовець). з чужої 
дрывутні намагалися вкрасти трісок, що їх кидали під своїх ку-
рей зі словами: Мої жебы были несливі, а твої серливі! (с. руський 
грабовець).

Кульмінаційним атрибутом достатку в ці дні був багатий 
свят вечірній стіл, який відігравав важливу роль в обрядових 

1 Feglová V. Kalendárne obyčaje... S. 408–409.

Годування курей в обрамленому магічним колом ланцюгу. 
с. Дрічна (Дружно вперед. Пряшів, 1957. № 21)
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Обрядовий святвечірній стіл.  
Скансен СНМ–МУК. 2013

IM
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діях цього періо ду. Багатий святвечірній стіл був символом ба-
гатства, добробуту та заможного життя в домі протягом  року. 
у деяких селах на стіл розстеляли невимолочений вівсяний або 
пшеничний сніп, по обидва боки стола колоссям всередину, і на-
кривали його портком  1, а  зерно з цього снопа навесні змішу-
вали з рештою зернових, щоб викликати багатий урожай і обо-
ронити його від бурі та граду. де-інде на святвечірній стіл клали 
всі наявні в господарстві рослини, навіть цілу картоп лю  2. усе 
це чітко виражено в народному вислові: Шо са зродило на полі – 
мусило быти на Сятый вечур на столі (с. руське). однак чільне 
місце на святвечірньому столі належало обрядовому хлібу з на-
йменуванням крачун, кречун, крайчун, корочун, крачон, кныш. 
термін крачун вживався у двох значеннях: обрядовий хліб, який 
був невід’ємною частиною свят, та як назва святого вечора укра-
їнців східної словаччини. Щодо розмірів крачун не перевершу-
вав сьогоднішній хліб, хоч зафіксовано випадки, коли розміри 
крачуна були набагато більші і рівнялися до переднього колеса 
у возі. Поширеним був звичай під крачун на столі сипати хлібні 
злаки, переважно з останнього снопа зі жнив.

На лабірщині для підготовки тіста вживали джерельну воду, 
причому крачун випікали з ячмінного та пшеничного борошна. 
у  заглиблення в середині крачуна наливали трохи меду, тісто 
зверху посипували зерном пшениці, жита, ячменю, вівса, куку-
рудзи, насінням льону та конопель, квасолі, гречки (татарки) 
і т. п., щоб мати достаток урожаю в наступному році 3. у неісную-
чих нині селах старинської долини ще в першій половині ХХ ст. 
обрядовий хліб крачун випікали на т.  зв. живому вогні (новый 
вгинь), який розкладали за допомогою кресала й трута (вакелії), 

1 у с. Баєрівці сабиновського округу стіл накривали рошівком, що вжива-
ли весною для сівби зерна.

2 На старолюбовнянщині (с. якуб’яни) картоплю та зернові клали в ко-
шик під стіл ще в другій половині 60-х  років ХХ  ст. див.: Olejník J. Zimný  
slnovrat... S. 229.

3 Markuš M. Obradný štedrovečerný chlieb na východnom Slovensku. Časopis 
Slovenský národopis. Bratislavа  : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 1972. 
Č. 1. S. 80.
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наділяючи винятковою очищувальною та лікувальною міццю 1. 
у деяких селах досліджуваного регіону в середину крачуна за-
пікали пляшечку з медом, 1–3  зубці часнику, плоди шипшини 
(свербогузкы) та стебло вівса. Мед вибирали й використовували в 
народній медицині. Подекуди цей мед відкладали до Великодня, 
а після його семикратного освячення в церкві використовували 
як ліки, передусім при недугах дихальних органів та в любов-
ній магії – на любочкы давали (с. улич) (мед – символ доброти 
й любові, часник  – символ здоров’я, шипшина  – профілактика 
від червінки). Інколи крачун посипали маком, який, подібно як 
мед та часник, наділяли магічними властивостями, наприклад, 
охороняти від відьом.

Крім крачунів, що їх пекли один, два і більшые (залежно від 
кількості членів сім’ї та достатку господаря), пекли менший об-
рядовий хліб з народною назвою крачунів брат. Пекли їх декіль-
ка. Переважав погляд, що крачун ніколи не можна лишати на 

1  Feglová V. Kalendárne obyčaje... S. 406.
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столі самотнім протягом ночі, лише разом з його охоронцем – 
крачуновим братом.

за народним повір’ям, крачун треба було випікати незадовго 
до початку святої вечері, оскільки переважала думка, що саме в 
цей час він може охороняти домашніх від нечистої сили. Випі-
каючи крачун у печі, примовляли: Ждий мало, ждий мало, ждий 
мало... (зачекай трішечки). це тривало аж доти, допоки не заспі-
вали перші півні і нечистий зник (с. руський грабовець). у на-
родній казці Врятована дівчина, яку записав Михайло гиряк 
30 березня 1963 року в селі Березовець гуменського округу від 
І.  Кича (1898  р.  н.), згадується саме ячмінний крачун (ярчаный 
крачун): «...на Сятый вечур сідали до стола, до вечері, а звычай в 
нас такый быв, же газдыня крачун саджала до пеца, жебы крачун 
быв у пецу тогды, жебы пік са, коли будуть вечеряти». При появі 
нечистої сили – диявола (дябла) – крачун рятує дівчину. це від-
бувалося в такий спосіб: крачун до найменших подробиць роз-
повідав дияволу процес свого виникнення: від засівання, росту 
зерна, дозрівання колосків, косіння, в’язання в снопи, просу-
шування в купках, звезення сухого ячменю, його складування 
вилами з воза, складання на горищі, вимолочення ціпами, про-
чищування зерна віялкою, укладання чистого зерна в міхи, по-
тім у сусік, відвезення зерна в млин, перемелювання, засипан-
ня борошна в міхи, довезення його додому, просівання, ручне 
замішування тіста в кориті, саджання хліба-крачуна на хлібній 
лопаті в гарячий пекарник, краяння ножем випеченого хліба- 
крачуна. детальний процес кожної робочої дії закінчувався 
такими словами: Тырвав я, тырвай 1 і ты. Метою обрядової дії 
було бажання затягнути час аж до першого кукурікання півнів, 
коли нечиста сила втрачає свою міць: «І когут заспівав впувночі, 
в дванадцать годин, дябол із-пуд хыжы зміз 2, а дівочка зустала 
здорова» 3.

1 Тырвати – діалектне слово в значенні стривати, чекати.
2 Зміз – щезнув.
3 українські народніі казки східної словаччини 3 / упоряд., післямова та 

коментарі М. гиряка / словацьке педагогічне видавництво в Братиславі, Від-
діл української літератури в Пряшеві. 1969. с. 90–95.
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На святу вечерю на вкритий святковий стіл ґаздиня клала об-
рядові хліби крачуни, які символізували достаток. Функцією цієї 
обрядової їжі та магічного атрибуту було сприяння досягнути 
багатства в майбутньому році. Ще до перших десятиліть ХХ ст. 
в русько-українських селах Пряшівщини зберігся звичай, коли 
господар ховався за святвечірнім столом за обрядовим хлібом і 
запитував домашніх, чи бачать його: Ци видите ня с-поза горы 
хліба? На що сім’я хором відповідала, що його не видно: Не ви-
диме. На це господар промовляв: Бодай сте ня не виділи в літі зо 
жыта, пшениці і шыткой пашниці! 1. Варіант: Видите ня с-поза 
горы хліба? Йому відповідали: Не видиме! Дай, боже, жебы ня не 
было видно і на другый рік с-поза хліба! (с. Вишній Комарник). 

1 Мушинка М. духова культура... с. 294.

Реконструкція Святого вечора в скансені СНММУК. 
Якуб’янський фольклорний колектив «Кичера». 2010IM
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загальнопоширеним звичаєм на обстежуваній території було 
ритуальне обв’язування святкового стола залізним ланцюгом – 
щоб уся сім’я трималася вкупі. ланцюг замикали колодкою, яка, 
за народним повір’ям, мала охороняти сім’ю від пліток – замкну-
ти роти всім пліткарям. На залізних предметах (сокира, топір, 
молоток, леміш з плуга тощо) під столом домашні тримали босі 
ноги під час вечері, щоб ноги були тверді й здорові. Подекуди 
докладали до святвечірнього стола ярмо, щоб воли, корови були 
доброю тягловою силою (с. якуб’яни).

На додачу діти ще й втирали ноги до челюсника на печі, гос-
подар їм казав: Діти, втерайте ногы до челюсника ід пецу, жебы 
вам ногы были такі запечені, як челюсник (с. руський грабовець); 
Сятий вечур добрый был, хто шя наїл – ситый был, хто шя не 
наїл – тот плакал, хто шя наїл – тот скакал (с. Хмельова).

Характерним звичаєм святого вечора було символічне за-
прошення на вечерю звірів та птахів  – вовка, лисицю, ворону, 
яструба, сороку і  т.  п., що містить сліди дохристиянських уяв-
лень. Ґаздиня, перш ніж сісти за святковий стіл, виходила на 
подвір’я й примовляла: Вовче, вовче, под же вечеряти! Як не при-
деш вечеряти, жебы-с не ишол до нашого хотаря вівці, козы бра-
ти, не маш што ту робити (с. Вишній Комарник). В інших селах 
із святвечірньої страви кидали варений горох через вікно, при-
мовляючи: На ті, вовку, граху, жеби зме не мали од тя страху! 1 
Ґаздиня магічною молитвою заклинала вовків:

Буду я молитися Святого Николая – Отче наш.
І промовку, про тебе вовку.
Жебы-сь мав замкнутый пыск,
Жебы ті курчало по брісі,
Як на полі, так і в лісі,
Жебы з тобов кархы ламало,
Як і водни, так і вночі,
Жебы ті не было помочі,
Жебы-сь здох!

1  Шмайда М. Вовче свято...
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А до мойой худобы: 
Корів, конів і овец, 
Жебы ті кісткы поламав гостець! 

заклинання ґаздиня закінчувала словами: Огради мня, Госпо-
ди, силою животворящого креста, ким мня сохранить од шыт-
кого зла 1.

Подібно й домашню птицю намагалися застерігати від хижа-
ків. у  с.  Мала Поляна, наприклад, господиня, надівши клоччя 
на прядку з вершником, виносила її в сад і примовляла: Вороны, 
ястрабы, сорокы, подьте тото клоччя прясти, а не мої курчата 
красти! у с. звала ґаздиня з клоччям виходила на драбину (лази-
во) й, крикнувши: Тхоры, нате, прядьте, а не нашы куркы крадь-
те!, кидала клоччя на горище. у дальших місцевостях снинщи-
ни напередодні вечері ґаздиня давала по ложці з кожної страви 
на хліб, який пастух ніс собаці зі словами: На, абы-сь добрі слу-
жив! А кедь бы было на тя зле, – абы-сь си на ня не вдержив (с. ру-
нина). цей звичай, який у даній місцевості побутував до 50-х ро-
ків ХХ ст., вживався як профілактичний метод від можливого 
сказу собаки. Крім того, обрядову святвечірню страву клали на 
кінчик гострого ножа, годуючи нею собаку, щоб був «гострий» 
[у розумінні злий], як ніж (с. грабське). де-інде, за законами магії 
подібності, годували собак у цей час пирогом з перцем, щоб був 
лютий і злісно гавкав – аналогія з порівнянням недобрый, як хрін 
з попрьом (с. Кручів).

Час святої вечері був присвячений також культу предків, коли 
запрошували на вечерю покійників такими словами: Просиме 
Господа Бога ай тых мертвых – нянька, матір, няй са на вечеру 
ід нам зыйдуть (с. руське). деінде, сівши за стіл, ґаздиня тричі 
запрошувала: Отец, мати, поте ґу нам вечеряти! (с. Біловежа). 

за загальнопоширеним звичаєм для забезпечення багатства 
в господарстві перед миттям у воду клали кілька дрібних монет. 
оцю воду опісля згаданої дії виливали на відлегле місце, жебы 
дахто не одобрав богатство (с. руське). Крім грошей, у проточну 

1  Шмайда М. а іші вам вінчую... с. 184.
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воду давали ще й зерно з вимолоченого вівса, щоб родився овес 
так, як тута вода йде на потоку непредставительно (с. тополя). 
у словацьких селах було поширено під час святої вечері поста-
вити на стіл посудину, в якій було стільки ложок води, скільки 
членів сім’ї було в хаті. Після вечері міряли воду, і  якщо в ній 
було менше води, ніж на початку, це було передвістям смерті де-
котрого з домашніх 1.

ритуальні страви були пісними (їх мало бути 7, 9, 12): губова 
мачанка, пирогы, сливчанка, грущанка, ябчанка, колочена фасо-
ля, горохова каша, капуста, картопля. Ґаздиня перш, ніж поча-
ти їсти, перехрестила й тричі мовила: Христе, Боже, спасителю, 
прийди ґу нам на вечерю (с. Біловежа). Вечерю починали з час-
нику, який здавна наділяли магічними властивостями, що має 
здатність охороняти людину від хвороб. у  деяких місцевостях 
часник їли з лушпинням, приказуючи: Не луплю тя до жывого, 
варій ня од шыткого злого (с. Пихні). Ще одним важливим атри-
бутом святого вечора є мед – символ любові, людської доброти і 
ласки. Перш, ніж приступити до ритуальної вечері, мати мізин-
чиком правої руки медом робила хрестики на чолі (чело меди-
ла дівкам), примовляючи: жебы ку тобі хлопці летіли, як на мід 
(с. Біловежа); жебы за тобом так рады хлопці ішли, як за медом 
(с.  Вишня Полянка); жебы вас парібці любили, жебы сте были 
такы солодкы, як мед (с.  Вишній Комарник); жебы тя так па-
рібці ради мали, як мед (с. Микулашова); парубкам – жебы на вас 
дівчата летіли як на мід (с. Біловежа); жебы вас дівкы любили, як 
мед (с. Бехерів) і т. д. 2 якщо в день святого вечора сім’ю, де була 
дівчина на выдай, відвідав парубок, який, звичайно, був до впо-
доби дівчині, вона натирала руки медом і віталася з парубком – 
жебы вун так на ню прилип, як тот мед на їй руці (с. старина). 
Вірили, що коли дівчина зі святвечірнім медом потре ґамбы і 
поцілує хлопця, то він обов’язково буде єй любити (с. руський 
грабовець).

1 Horváthová  E. Zvykoslovia a povery. Slovensko. Ľud. II  časť  / B.  Filová 
a kolektív. Bratislava : Obzor, 1975. S. 1011.

2 аналогічно, ідучи на танці (музыку), дівчата змащували руки медом: 
жебы парiбці на них липли а брали іх до танця (с. розтоки).
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Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

усі їли з однієї миски, причому кожен мусив хоча б покушту-
вати кожної страви, щоб був добрий, багатий урожай. Під час 
святої вечері ґаздиня з кожної страви скидувала по одній ложці 
до діника, примовляючи:

– Добра того року была капуста?
– Добра, але на другый рік жебы ші ліпша была.
– Добры того року были бандуркы?
– Добры, але на другый рік жебы ші ліпшы были.
– Добры были того року грибы?
– Добры, але на другый рік жебы ші ліпшы были 1.
Під час святого вечора було заборонено пити воду, оскільки 

вірилося, що: 1) бо бы чловек цілый рік смедный был (с. Бехерів); 
2) птахы выдзьобут уроду о тіко, тіко воды выпил (с. страняни); 
3) жебы, як підеме на поле грабати сіно, вітер купкы не роздувал 
(с. Малий липник).

Після закінчення вечері та спільної молитви ґазда гасив свіч-
ку, слідкуючи, куди йде дим. якщо дим ішов у напрямку до две-
рей, то погана прикмета – хтось у сім’ї помре. у випадку, коли 
господар мав засіяне поле озиминою, звертався до жінки: Я іду, 
жено, косити пшеницу. – Не ходь, не ходь, буде красной, дай юй 
покуй!,  – стримувала жінка чоловіка (с.  смолник). оте заляку-
вання пшениці мало сприяти її доброму росту і є аналогічним 
до залякування вирубування неплодоносних фруктових дерев, 
яке так само здійснювалось у святвечірній час. Побутував також 
звичай, що після вечері всі члени сім’ї тісно один до одного ляга-
ли на солому на підлозі, жебы густо по полю снопы были (с. Бехе-
рів). Поширеним звичаєм було зав’язування пастухами ложок 
солом’яними перевеслами, які давали під стіл, щоб корови на 
пасовиську трималися вкупі.

опівночі йшли в церкву, де співали «рождество твоє, Христе, 
Боже наш...». Повертаючись із церкви додому, бачили велику 
зорю на небі. Наші предки вірили, що опівночі небо відкриваєть-
ся, а глибоко віруюча людина, богобойна, могла побачити велике 

1 рогач М. На святий вечур. (с. Няґів Меджилабірського округу). Народ-
ний календар 1991 / словацьке педагогічне видавництво в Братиславі, Відділ 
української літератури в Пряшеві. ужгород : Карпати, 1990. с. 206–208.
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світло. Казали, же вельо люди виділо небо отворене, а достали, 
што собі просили од Бога. Раз ішла єдна дівка, а хотіла быти барз 
славна. Она была недобра, скупа, а лакома. На Святый вечур от-
ворила облак, а меркувала 1, коли ся о дванадцетій годині отво-
рит небо, жебы си просила славу. Як ся небо отворило, а виділа 
велике світло, так ся острашила, што мала повісти: «Боже, дай 
мі велику славу», она повіла: «Боже, дай мі велику главу». Од того 
часу суть на світі люде з великими головами, але із серцьом ка-
мінним. Голову носять велику, але в ній ані єдно слово Боже 2.

у період святого вечора та різдва продовжувалися ворожін-
ня дівчат, спрямовані на відгадування майбутнього подруж-
нього життя: слухання найрізноманітніших звуків (відлуння 
людського голосу, гавкання собак, кукурікання півнів тощо), 
кусання кісток зі сливок, кидання солом’яних вінків або пере-
весел на сливу і т. п. Від андрія до святого вечора дівчата кусали 
планкы 3, а хто першый на Святый вечур прийшов до хыжы, та 
тот буде юй ґазда (с. руське); у с. якуб’яни дівчата кусали кістки 
із сливок: На Шьватый вечур молоды дівкы ішли кусати кісткы 
зо сливкы над студньом, а де пес забрехал, як, кусали, та там шя 
оддаст.

На Бардіївщині дівчата йшли під вербу чесати волосся. розчі-
суючи волосся, кричали: Гук, свиня, де я буду ґаздыня!, де шя голос 
озвал – згоры або здолы – та там шя выдаст (с. Бехерів). загаль-
нопоширеним у ці дні було повір’я: кедь на Сятый вечур дуже псы 
брешуть, буде дуже свадьб – дівчата са будуть оддавати. 

у свидницькому, Бардіївському та старолюбовнянському 
округах перед різдвом дівчата клали на долівку по три бобалькы. 
Кожну бобальку обрекли іменем парубка. у хату пускали кота або 
собаку, котру зі згадуваних бобальок першу з’їдять – за того ви-
йде заміж. Поширеним звичаєм було напередодні святого вечо-
ра трясти сливку. у селах Воронівського та гуменського округів 
перед сятом вечером дівка йшла до саду, поїмала сливку до рук, 

1 Меркувала – слідкувала.
2 рогач М. На святий вечур... с. 208.
3 Планка – дичка, дике яблуко.

IM
FE

ня дівчат, спрямовані на відгадування майбутнього подруж

IM
FE

ня дівчат, спрямовані на відгадування майбутнього подруж
нього життя: слухання найрізноманітніших звуків (відлуння 

IM
FE

нього життя: слухання найрізноманітніших звуків (відлуння 
людського голосу, гавкання собак, кукурікання півнів тощо), 

IM
FEлюдського голосу, гавкання собак, кукурікання півнів тощо), 

кусання кісток зі сливок, кидання солом’яних вінків або пере

IM
FEкусання кісток зі сливок, кидання солом’яних вінків або пере

ія до 

IM
FEія до с

IM
FEсвя

IM
FEвятого вечора дівчата

IM
FEтого вечора дівчата

, а хто першый на Святый вечур прийшов до хыжы, та 

IM
FE, а хто першый на Святый вечур прийшов до хыжы, та 

усь

IM
FEуське); у с. 

IM
FEке); у с. я

IM
FEякуб

IM
FEкуб’яни дівчата кусали кістки 

IM
FE’яни дівчата кусали кістки 

 На Шьватый вечур молоды дівкы ішли кусати кісткы 

IM
FE

 На Шьватый вечур молоды дівкы ішли кусати кісткы 

IM
FE

зо сливкы над студньом, а де пес забрехал, як, кусали, та там шя 

IM
FE

зо сливкы над студньом, а де пес забрехал, як, кусали, та там шя 

На Бардіївщині дівчата йшли під вербу чесати волосся. 

IM
FE

На Бардіївщині дівчата йшли під вербу чесати волосся. 
суючи волосся, кричали:IM

FE
суючи волосся, кричали: Гук, свиня, де я буду ґаздыня!, де шя голос IM

FE
 Гук, свиня, де я буду ґаздыня!, де шя голос 

озвал – згоры або здолы – та там шя выдастIM
FE

озвал – згоры або здолы – та там шя выдаст
нопоширеним у ці дні було повір’я:IM

FE
нопоширеним у ці дні було повір’я:
брешуть, буде дуже свадьб – дівчата са будуть оддавати.IM

FE
брешуть, буде дуже свадьб – дівчата са будуть оддавати.

дницькому, Бардіївському та IM
FE

дницькому, Бардіївському та 

www.etnolog.org.ua



45

Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

і трясла, примовляючи: Тряс са, сливко, тряс, бо уж пришол час – 
тіко на тобі конариків, тіко жеби-м мала оглядників (с. завада).

Перед святою вечерею дівчата під вікном сусідів підслуху-
вали їхню розмову, на основі якої намагалися визначити своє 
майбуття. так, наприклад, якщо під час розмови з хати почули 
чекай – її чекає одруження; заколиш – народить позашлюбну ди-
тину; сядь собі! – буде дівувати, постаріє і т. д. (с. гельцманівці). 
Подібно, як і на андрія, перед вечерею носили до хати поліна 
дров – кедь пара та шя спарує, выдаст (с. Нижній Верлих). На 
Бардіївщині дівчата на окремих папірцях писали імена дванад-
цяти парубків. упродовж дванадцяти днів – від святого до Ще-
дрого вечора – кидали у вогонь у печі один папірець з іменем. 
Ім’я молодика на останньому – дванадцятому папірці – було іме-
нем майбутнього судженого (с. Нижня Полянка).

Після вечері дівчата з ложкою бігли у хлівець, а  черкали 
лыжком об куцю 1. Як шя свиня озве – выдаст шя (с. литманова). 
На снинщині випускали свиней із хліва. якщо свиня, виходячи 
з хліва, буде рогніти, та тота дівка са оддасть (с. Нехваль-По-
лянка). На старолюбовнянщині, повечерявши, дівчина вибігала 
на вулицю – якого першого чоловіка зустріне, таке ім’я буде мати 
її майбутній чоловік.

цікавим на всій території Північно-східної словаччини є во-
рожіння дівчат за допомогою скрученого зі святвечірньої соло-
ми повересла. Повечерявши, дівчата брали з тої соломи, яка була 
порозтрушувана на лавках та підлозі, і вили вінець або перевес-
ло – тот вінец метали на сливку. Кедь са на сливці вінец спер – 
та са тот рук воддасть (с. тополя).

Надзвичайно великого значення дівчата надавали снам, які в 
цей час вважалися віщими. у с. лівів першу бобальку, котре вжя-
ло при вечері, та тоту бобальку дівка хватила му з рук, скрыла, 
а давала собі вночі під голову. Котрый паробок шя їй присниє – за 
того шя одаст. Поширеним було повір’я, що коли в цю ніч дівчи-
на спатиме на святвечерній соломі, розкиданій на долівці – уві 
сні вона побачить свого нареченого (с. Вишня Полянка).

1 Куця – хлівець.
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одним з найпоширеніших ворожінь у період різдвяних свят 
було підмітання вранці в перший день різдва хати від сміття, яке 
дівчата виносили там, де парібці ся сходили найвеце. сміття роз-
кидали по дорозі, примовляючи: Цір, воробці, за мнов шыткы 
хлопці! (с.  олька). у  с.  ладомирова на свидниччині дів чата, 
позамітавши хату, сміття виносили на двір, і  взявши до жмені 
три рази розкидали навколо себе, мовлячи: Жебы-м тіко їношів 
мала, як смітя. В околиці снини в день різдва дівчина сім ра-
зів підмітала хату, жебы сватачі ходили. На старолюбовнянщи-
ні сміття й солому дівчата виносили вранці на село, а в котрій 
страні жьвізда найясніше шьвітила, та одтамаль буде мужа 
мати. В  інших місцевостях сміття виносили перед корчмою, 
жебы паробкы за ньом ходили.

спостерігаючи за погодою в день святого вечора, намагалися 
передбачити, в яку пору дня слід іти на першу весняну оранку 
садити картоплю чи інші сільськогосподарські рослини. Коли 
сонце почало світити зранку, то в поле виходили зранку, коли на 
обід, то виходили в поле на полудень (с. руський грабовець). На 
основі прогнозування погоди в окремі свята люди намагалися 
заглянути в майбутнє, дізнатися, чи сприятлива або несприят-
лива доля чекає їх у наступному році, наприклад, коли на свя-
тий вечір випав сніг в дообідню пору – будуть вмирати молоді 
люди, а якщо сніжило після обіду – будуть вмирати старі люди 
(с.  Малий липник). своєрідний звичай передбачення майбут-
нього врожаю зерна побутував на свидниччині – на святий ве-
чір господар розмішував зерно з медом, набравши його в ложку, 
підкидав до стелі. якщо переважна більшість зерен з ложки при-
ліпилася до стелі – дуже мандликів буде мал (с. Прикра).

до найцікавіших звичаїв традиційних зимових свят україн-
ського населення Пряшівщини належить полазник  (перший від-
відувач у зимові свята Введення, андрія, різдва та Нового року). 
В основі цього звичаю є народні вірування про те, що перший 
відвідувач саме у вищезгадані дні, прийшовши рано-вранці в 
хату, може принести щастя. за повір’ям, полазник міг бути до-
брим (серенчливый) або поганим. добрим полазником був хло-
пець або мужчина, особливо з нижнього кінця села (здолы), бо 
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ґаздівство піде вгору. такого полазника пригощали, обдаровува-
ли горіхами, яблуками та іншими ласощами. Виходячи з хати, 
полазники домашнім бажали: жебы са вам куркы несли, когуты 
співали, а дівкы оддавали! (с. руське). Полазник з вишнього кінця 
села (згоры) – погана прикмета – піде вниз ґаздівство. Поганим, 
нещасливим полазником вважалася жінка або дівчина (діравый 
полазник), яка нібито приносила в житло нещастя. тому при по-
яві жінки в чужому домі в перший день різдва кидали за нею 
жевріючі вуглики – символ охоронного вогню, проклинаючи її 
такими словами: Як єсь вошла, абысь пропала, абы нам не хыбило! 
(с. збій).

Крім того, пекли спеціальний обрядовий хліб  – боцманка, 
полазник, полазнича. це був невеликий, довгастої або круглої 
форми хліб із пшеничної муки, за допомогою якого намагалися 

Різдвяна солом’яна прикраса полазник. с. Якуб’яни. 1965IM
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відвернути нещастя, яке, за повір’ям, міг спричинити поганий 
полазник. Коли на різдво або Новий рік в хату приходив неба-
жаний полазник, господар або господиня знімали з гряди вище-
згадуваний обрядовий хліб і переломлювали його на голові пога-
ного полазника, примовляючи: Най ся стане на твоїй голові, як 
ся мать стати на нашім ґаздівстві! (с. Мироля); Што шя мат 
стати в моїм дворі, най шя стане на твоїй голові! (с. Бехерів) 1; 
Жебы шытко плане, што ся мать стати у моїй хыжі, най ся 
стане на твоїй голові! (с. Красний Брід) 2.

рудиментом архаїчних різдвяних звичаїв слід вважати обряд, 
коли функцію першого відвідувача-полазника зі щасливою при-
кметою виконувала худоба, що мало вплинути на подальший хід 
господарства та сімейного добробуту. у досліджуваному регіоні 
до 20–30-х років минулого століття функцію полазника викону-
вала саме домашня худоба: бики, корови, телята, ягнята, вів ці 
і т. п. у цьому дуже цікавому звичаї зимового календарного ци-
клу вбачаємо пережитки культу тварин, що бере свій початок від 
язичницьких вірувань землеробських народів 3. На Бардіївщині 
для поганого, нещасливого першого відвідувача жіночої статі по-
бутував термін пыдишла нас, а для чоловічої – пыдишол нас. На 
старолюбовнянщині (сс. якуб’яни, Великий липник) на означен-
ня першого відвідувача вживали термін пыдхаджяч. у даному ре-
гіоні назва полазник стосується різдвяної прикраси, виготовленої 
зі стебел невимолоченої житньої соломи, яка висіла над святве-
чірнім столом і була оздоблена різнокольоровими полотняними 
або паперовими стрічками, цукерками, печивом і т. д. у деяких 
селах до стелі прикріплювали солом’яну різдвяну прикрасу квоч-
ку, оздоблену у верхній частині вирізаною з кольорового паперу 
куркою-квочкою, а  в нижній частині  – яструбом, вирізаним та-
кож з барвистого паперу. це був охоронний засіб для домашньої 
птиці від хижих птахів. По суті вони були попередниками сучас-

1 гривна В. Народні звичаї Маковиці... с. 125.
2 Шмайда М. а іші вам вінчую... с. 211.
3 Богатырев П. Вопросы теории народного искусства. Москва : искусство, 

1971. с. 155, 218, 223.
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ної ялинки, яка на територію Південної лемківщини почала про-
никати значно пізніше, ніж в інших регіонах (початок ХХ ст.).

Після миття посуду на різдво ґаздиня помыток виливала під 
якесь дерево, жебы ястраб курята не брав (с.  руський грабо-
вець). На третій день різдва виносили з хати святвечірню солому. 
Жмут соломи відкладали й ним під час виїзду на першу оранку 
свяченою водою скроплювали віз із запрягом, а опісля запалю-
вали в полі, щоб був багатий, щедрий урожай. решту соломи спа-
лювали в саду, щоб фруктові дерева плодоносили.

у перший день різдва не рекомендувалося кропити глиняну 
долівку водою, бо вірили, що скільки крапель води впаде на зем-
лю, стільки бліх і блощиць буде в хаті (с. грабське). з тієї самої 
причини на спишу вмивалися голими до пояса на подвір’ї, жеби 
блихи не були (с. Порач). Коли в день різдва була люта зима, що не 
могли йти на річку митися, то приносили воду в хату і, вмиваю-
чись нею, казали: абы зьме были такі свіженькі, такі здоровенькі, 
як тута вода (с. руський грабовець).

архаїчним явищем у цей день було ритуальне підмітання хати, 
причому магічні дії були спрямовані на винищення огидної, ку-
саючої комашні. Майже до 40-х років ХХ ст. зберігся звичай, коли 
жінки або дівчата підмітали хату голими (вербальна магія): Ушы, 
блихы, блощиці, шыткы ите до жыдівской шьвітлиці! (с. Вишній 
Комарник); Ковалі-хробакы, жебы сте ніґда не пришли до хыжы, 
жебы зме мали чисто (с. розтоки). у деяких місцевостях дівкам 
треба цілый день сім разів хыжу замести, жебы сватачі ходили 
(с.  Кальна розтока); голе дів ча са покачало попуд постелі, жебы 
блихы не были (с.  Кальна розтока). сміття виносили під грушу 
або солодку яблінь і слідкували, што приде до того шмітя перше. 
Велике щастя й щасливе одруження чекало дівчину, якщо до той 
соломы перша прилетит сірочка або воробці (сс. Кечківці, Нижня 
Полянка). занадто архаїчні риси збереглися в обряді дівочого во-
рожіння перед дзеркалом. дівчата в ці дні догола са зоблікали, а до 
глядила ішли са позерати, вірячи, що в дзеркалі побачать свого 
майбутнього чоловіка (с. Кальна розтока).

архаїчний спосіб вимітання побутував на Бардіївщині, де ра-
зом із блохами вимітали псоту та хороту: Псота, хорота, блихы, 
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ушы, сверблячкы, ідьте до Теліча 1 на ярмак з нашого дому! (с. лі-
вів). у  с.  Біловежа на запитання: Не были ту гості? відповіда-
ли: Были, были, але пішли до скалы, до каміня. Під гостями слід 
розуміти блощиці та їм подібних шкідників, яких, аналогічно до 
нечистої сили та хвороб, заклинали йти до скель, до каміння без 
повернення. Наприклад: Псото, хорото, блихы, блощиці, закли-
нам вас, жебы сте ишли з нашой хыжы до панской шьвітлиці, 
там єст ваша мати, она вам буде їсти давати 2. у с. свиднич-
ка на запитання господаря Што метеш? ґаздиня відповідала: 
Мету блихы і блощиці, а і шьніты 3 зоз пшениці. у свиднику хату 
підмітала невістка, яка на подібне питання відповідала: Блихы 
і блощиці і шьніты з пшениці! сміття виносили в сад під сли-
ву, промовляючи: Идте, блихы до поповой пыхы, а блощиці – до 
поповой шьвітлиці! у с. Чертіжне під час цієї дії господарі вели 
такий діалог:

– Што метеш?
– Блихы і блощиці, і з капусты гусениці, най ідуть до Маюро-

вой 4 пивниці!
ритуально-магічна дія з ознаками народного театру відбувала-

ся на старолюбовнянщині (с. Малий липник): діти, стоячи зі сміт-
тям під вікном, вели інсценізований діалог з домашніми в хаті:

– Дома вашы дівкы?
– Ні.
– А де пішли?
– Ишли до Плавниці.
– Чого?
– Несли шытку гадину і блощиці.
слід згадати, що зі святвечірньої соломи робили перевесла, 

що їх обмотували навколо неплодоносних дерев у саду, щоб вони 
давали врожай. При зуроченню (з’оч) нею обкурювали хворого 
(м. свидник). 

1 теліч – прикордонне містечко в Польщі.
2 Мушинка М. духова культура... с. 296.
3 Шьніт – засніт, сажка пшениці.
4 Маюр – місцевий єврей.
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Виношення й спалювання святвечірньої соломи, підмітання 
хати символізувало вступ до Нового року без старих гріхів (усе 
спалював вогонь) і без всякої нечисті (весь бруд вимітали з хати). 
В остурні сміття кидали в річку, аби вшитко несцесте одишло долу 
водом. цей давній дохристиянський звичай – обряд очищування 
від різної нечисті – зберігся на Пряшівщині до недавнього часу.

Ще однією невід’ємною складовою святкової атмосфери різд-
вяно-новорічних свят є віншівки – віршовані побажання щастя 
й здоров’я всім членам сім’ї, добробуту та розквіту господарства. 
Виконувались вони при тій же нагоді календарно-обрядового 
зимового циклу, але на відміну від колядок – окремими особами 
індивідуально.

Віншувати (вінчувати) ходили хлопці по окремих хатах на 
святий вечір. у  віншівках, які мали віршовану форму, ґаздині 
та ґаздові, як i всій челяді, бажали здоров’я: Вінчую, вам, пане 
ґаздо, бы сте были щасливі а серенчливі на много року (с. дара); 
радості: жебы сте мали вельо радости, мало баности (с. олька); 
багатого врожаю: Вінчую вам до Нового року, жебы сте мали веце 
пшениці, як того року (с. Велика Поляна); злагоди: А я вам вінчую 
в полі уроду, у домі злагоду, од сусіди ласку, од Бога приязность 
(с.  гельцманівці); плодючості худоби: жебы сте мали ягничок, 
теличок, як на тій галузочці четиночок (при цих словах вішов-
ниці обдаровували господаря хвойною галузкою (с. сулин), Він-
чую вам, вінчую, на тот Новый рік, жебы шя вам зродил горох і 
біб, ягничкы і теличкы, жебы сте ходили помеджі них, як поме-
джі жвіздочкы (с. Малий липник); Вінчую вам, вінчую, на тоты 
врожайны шватка, жебы шя вам вывели шыткы многы статка, 
куры чубаты, гусы шідлаты, коні з білыми копытами (с. Великий 
липник); добробут: жебі сце малі млєка як води, а масла копу на 
цали швет, дайце мі корунку а ідзем гет (с. руські Пекляни); дів-
чатам гарного чоловіка: вашим дівчатам шумного мужа, а кидь 
не шумного та холем богатого (с. олька). Більшість віншівок міс-
тять метафори: жебы сте тівко мали теличок, як на хыжі кычок 1,  
жебы сте мали тівко бычків, як в ліші бучків (с. свидничка): жебы 
сте мали тельо волів, як на плоті колів, жебы вашы дівкы мали 

1 Кычка – жмут соломи, з якого робили стріху.
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тылько фраїрів, як на цкіні танірів, а парібці тылько фраїрок, як 
на стернянці дірок (с. якуб’яни).

звичайно віншування та колядування починалося звертан-
ням до домашніх: Пане господарю, коляда вам са кланять до ва-
шого дому, жебы вам Господь Бог нагородив по стодолах 1, по ко-
морах, по всій зелені (с. звала).

Після ритуального миття на річці вся сім’я поверталася в хату. 
Ґаздиня з діником або відром річкової води, зайшовши в хату, 
віншувала: Вінчую вам шытко добре, што од Бога пожадате  – 
щеща, здравля, гойне божске пожегнаня. Я  вам несу масло, сыр, 
а вашим коровічкам жыр (с. олька).

за давнім звичаєм у день святого вечора господар з господи-
нею або з найстаршим сином перш, ніж сісти за святвечірній стіл, 
ішли із запаленою свічкою в стайню годувати худобу.  зайшовши 
в стайню, ґазда звертався до худоби з такою віншівкою: Я  вам 
вінчую на Боже народженя гойніше, покойніше, здравше, веселше, 
жебы зме ліпші роки зажили, як зме їх прежили, жеби зме мали 
масла ванічки, бички, телички (с. гельцманівці).

Нагодувавши худобу в підвечір святого вечора, ґазда зі 
зв’язкою соломи або сіна повертався в хату, а ввійшовши віншу-
вав: А я вам ту вінчуєм радосни а весели святка, жеби вас Пан Буг 
од шиткого злого заварували, а лем з добрим вас пожегнали, жеби 
вам не стал на серцю ниякий жаль, жеби не визерала ваша зарму-
чена твар, але жеби сте були весели, як фтачки в маю, кедь так 
прекрасні співаю (с. Порач).

у с. ториски, повертаючись зі стайні, ґазда приносив у хату 
ще й невимолочений пшеничний або вівсяний сніп, бажаючи 
всій челяді багато щастя, здоров’я та достатку: Вінчую вам шит-
ко добре, што собі од Бога жадате, жеби шя вам вивели ягнички, 
телички, як по полю єдлички, хлопці бацуляти, дівчата косма-
ти. – Дай, Боже, дай, што найменше єст, – відповідала ґаздиня.

На спишу вранці сусіди запрошували один одного на віншу-
вання: Та прид мі завінчовати, ґаздо, жеби се мі добре вело на гос-
подарстві, ялички, воли, жеби були високі, жеби єм мал шчешча 
(с. Нижні репаші).

1 Стодола – клуня.
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у віншівках односельчани бажали щасливих, радісних свят, 
злагоди, здоров’я, врожайного року: 

Вінчыю, вінчыю, 
На тото Боже народжыня,
Жебы сте го могли прежыти, ліпшого шя дожыти, 
Жебы сте мали тылько волів, як на плоті колів, 
Тылько яловичок, як в ліші яличок. 
Жебы вашы дівкы мали тылько фраїрів, 
Як на шчыні танірів,
А парібці тылько фраїрок, як на стернянці дірок. 
А іші вам вінчую – штоска пыд комыном чую, 
Дайте ми з нього покоштовати, буду ліпше вінчовати 1.
Вінчую, вінчую,
На щастя, на здравля,
На то Боже пожегнаня,
Жебы вашы коровы
Родили вам теличкы, як в ліші яличкы,
Бычкы, як в ліші бучкы.
Жебы сте были веселы, як ярь,
Здравы як вода 2.

Вінчую, вінчую, як і другы вінчували, 
Жебы сте штирьома волами орали. 
Кед не зо штирьома, ходз з двома, 
Жебы была пивниця а стодола повна 3.

Вінчую вам, вінчую, жебы сте мали сто коблів 4 пшениці, 
Сто коблів ярцу, сто коблів жыта, сто коблів вівса 5.

1 записав Микола Мушинка в с. якуб’яни старолюбовнянського округу. 
див.: Мушинка М. Від остурні до Новоселиці (колядки та віншівки русинів-
українців Пряшівщини). Нове життя. Пряшів, 1969. № 1. с. 6.

2 гривна В. Народні звичаї Маковиці... с. 157.
3 там само.
4 Коблів – давня міра об’єму.
5 записав олександр товт у с. дрічна стропковського округу. див.: товт о. 

Вінчую на щастя, на здоров’я... Дружно вперед. Пряшів, 1957. № 21. с. 12.
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Вінчую вам шитко добре, што од Пана Бога жадате,
Жеби шя вам вели ялички, телички, як по полю єдлички,
Хлопці папуляти, а дівчата космати.
А я вам так вінчую, як вам тамти вінчовали,
Жеби сте на тераз рік штири бички поганяли,
Кед не штири, холем добри два,
Жеби шя вам проста борозда тягава 1.

Вінчую вам ту, вінчую, на тоты врожайны шватка, 
Жебы шя вам вывели шыткы многы статка, 
Куры чубаты, гусы шідлаты, коні з білыми копытами, 
Жебы сте могли орати зо штирьома плугами. 
А кед не зо штирьома, та холем з трьома, 
А кед не з трьома, холем з двома, 
А кед не з двома, холем з єдным, але з дыйним, 
Жебы вам ішла борозда, як велика здрозда, 
Жебы сте мали тылько бычків, як в ліші бучків., 
Жебы сте мали тельо яличок, кельо в ліші єдличок.
Христос рождеєтся! 2

Вінчую вам, вінчую,
Жебы сте тівко мали теличок, як на хыжі кычок, 
Жебы сте мали тівко бычків, як г ліші бучків 3.

Часто у віншівках лунають жартівливі мотиви:
Зо щестьом, зо здравльом,
Зоз щасливым новым роком, 
Жебы шя вам горох родил,
А я на нього ходил не з брішком,
але з копрывляным мішком 4.

1 записано 21.03.1980  р. в с. Нижні репаші левоцького округу від анни 
Боцко, 1933 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10521.

2 записала Надія Вар’ян 11.09.1974  р. в с. Великий липник старолюбов-
нянського округу від Марти гребик, 1916 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5231.

3 записано 20.07.1990  р. в с.  свидничка свидницького округу від олени 
Щерби, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 15228.

4 записано 1982 р. в м. свиднику від Миколи русинка, 1941 р. н., родом із 
с. Виш ній Комарник свидницького округу. асФ сНМ–МуК, № 11667.
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Хлопці, які ходили вранці на різдво віншувати по хатах, були 
одночасно полазниками, тобто першими ритуальними відвід-
увачами, яким домашні дуже раділи, бо вважали їх за щасливого 
полазника  – першого відвідувача, який приносив щастя. тому 
їх щедро обдаровували горіхами, яблуками, калачами та навіть 
грошима.

Під кінець віншування хлопці пожадували подарунки, вислов-
люючи подяку: А за тоту науку, дайте мі коруну на руку (с. лит-
манова); Малый єм, мало знам, а за мою науку, пац! ґрайцар 1 на 
руку (с. якуб’яни); Дякієме вам за вашы дары, што сте нам дали, 
оставайте здравы (с. олька). у випадку, коли віншовники не були 
задоволені отриманими подарунками, то віншували неврожай: 
Прескочила лишка вовка, жебы шя вам нич не зродило, лем сама 
половка (с. якуб’яни). у вже асимільованому селі руські Пекля-
ни Пряшівського округу, де частина жителів грекокатолицького 
віросповідання, хлопці, які віншували, погрожували домашнім, 
що коли їм не подарують калачів, то спустять вниз свої спідні 
штани (ґачі): А я вам вінчуєм, на пецу колаче чуєм, кед мі з ніх нє-
даце, спушчім на вас ґаче, а кед нєверіце та і ногавіце 2.

Чарівну атмосферу різдвяних свят важко уявити без колядок – 
різдвяних пісень-побажань, що їх виконували в часі святого ве-
чора, різдва, Нового року та Водохрещі. Колядники ходили група-
ми по п’ять і більше дорослих чоловіків та молодиків, але згодом 
у них брала участь лише молодь. На Пряшівщині ще в ХІХ  ст. 
побутували старовинні світські колядки, які після Першої світо-
вої війни поступово почали витісняти церковні духовні пісні про 
народження Ісуса Христа, зберігаючи свою традиційну назву  – 
 колядки 3.

у стародавніх колядках, що їх співали хлопці-колядники в 
часі від святого вечора до Водохрешчі, теж є словесні прояви 
бажання щастя та здоров’я, багатого врожаю (жыто – пшениця, 
в луці травиця (с. Палота); достатку, приплоду худоби тощо:

1 Ґрайцар – крейцар.
2 Ногавіце – штани. Varchol J., Varcholová N. Z výročných a rodinných obyča-

jov v Ruských Pekľanoch... S. 212.
3 з глибини віків... с. 41.
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FE
вої війни поступово почали витісняти церковні духовні пісні про 
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В нашого ґазды як стародавно, дай йому,
Приспів: Ей, дай йому, дай йому, Боже, щастя, здоров’я в тум домі.

Як старадавно – там золотый стул, дай йому,
На тому столі крещены порты, дай йому.
На тых портах три чаші жовтії, дай йому.
В першуй ми чаші – багряной вино, дай йому,
В другуй ми чаші – яра пшеничка, дай йому.
Яра пшеничка на проскуройкы, дай йому,
В третюй ми чаші – солодок медок, дай йому.
Солодок-медок – господарьові, дай йому.
Бы са наповав, бы здоров бывав, дай йому.
Ой, не лем йому – і його жоні, дай йому.
Ой, не лем жоні – вшыткуй челяді, дай йому.
На тот Новый рук, нас много року, дай йому,
Ей, дай йому, дай йому, Боже, щастя, здоров’я в тум домі 1.

1 записав Михайло Шмайда 17.10.1961  р. в с.  руська Волова снинського 
окру гу від андрія Євича, 1901 р. н. асФ сНМ–МуК, № 24.

Бехерівські колядники із зіркою (звіздом). 1931
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В нашого ґазды як стародавно, дай йому,

IM
FE

В нашого ґазды як стародавно, дай йому,
 Ей, дай йому, дай йому, Боже, щастя, здоров’я в тум домі.
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 Ей, дай йому, дай йому, Боже, щастя, здоров’я в тум домі.
Як старадавно – там золотый стул, дай йому,

IM
FE

Як старадавно – там золотый стул, дай йому,
На тому столі крещены порты, дай йому.IM

FE
На тому столі крещены порты, дай йому.
На тых портах три чаші жовтії, дай йому.IM

FE
На тых портах три чаші жовтії, дай йому.
В першуй ми чаші – багряной вино, дай йому,IM

FE
В першуй ми чаші – багряной вино, дай йому,
В другуй ми чаші – яра пшеничка, дай йому.IM

FE
В другуй ми чаші – яра пшеничка, дай йому.
Яра пшеничка на проскуройкы, дай йому,IM

FE
Яра пшеничка на проскуройкы, дай йому,IM

FEБехерівські колядники із зіркою 

IM
FEБехерівські колядники із зіркою (звіздом)

IM
FE(звіздом)
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Десь ми са взяла синяя хмарка з-за горы, 
З-за горы, горы, и за високы горы. 
За тув ми хмаров крделець овець, 
За тым крдельом білой югаща. 
За тум югащатьом три прясна пов’язу,
За тым пов’язом три трубы жовтії.
Перша ми – є сама рогова,
Друга ми – сама мідяна,
А третя ми – сама золота.
Як собі затрублю на ту рогову,
Буде зачути третина світа.
Як собі затрублю на тоту мідяну,
Зачути буде на полы світа.
Як собі затрублю на тоту золоту,
Чути єй буде по цілому світу –
Попід небеса, аж на небеса.
Чує то Божа мамочка: Што то за голосочок.
Спустила бы са дрібным дождіком.
Дрібным дождіком – білым колачком.
Білым колачком – златым яблучком, ей Боже,
Ей, Боже, боже, сыне муй любый, ей Боже 1.

Ой, ґаздо, ґаздо, ставайте горі, 
Велика радість на вашім дворі. 
Шыткы овечкы ся покотили, 
Шыткы ягнятка поприносили. 
Лем тота єдна мала баранка, 
Офіруйте го про єзуланка. 
На вашій груші кувик 2 кувикать, 
Наливай, ґаздо, до погарика. 
На вашім столі є літер вина, 
Вашій невісті – на рукы сына.
На вашім столі – добра палінка, 

1 записав Михайло Шмайда 17.10.1961  р. в с.  руська Волова снинського 
округу від Юрія Климки, 1898 р. н. асФ сНМ–МуК, № 14.

2 Кувик – сич.
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Зачути буде на полы світа.

IM
FEЗачути буде на полы світа.

Як собі затрублю на тоту золоту,
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FEЯк собі затрублю на тоту золоту,

Чути єй буде по цілому світу –

IM
FEЧути єй буде по цілому світу –

Попід небеса, аж на небеса.
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FEПопід небеса, аж на небеса.

Чує то Божа мамочка: Што то за голосочок.
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FEЧує то Божа мамочка: Што то за голосочок.

Спустила бы са дрібным дождіком.
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Спустила бы са дрібным дождіком.
Дрібным дождіком – білым колачком.
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Дрібным дождіком – білым колачком.

IM
FE

Білым колачком – златым яблучком, ей Боже,

IM
FE

Білым колачком – златым яблучком, ей Боже,
Ей, Боже, боже, сыне муй любый, ей Боже 

IM
FE

Ей, Боже, боже, сыне муй любый, ей Боже 

Ой, ґаздо, ґаздо, ставайте горі, IM
FE

Ой, ґаздо, ґаздо, ставайте горі, 
Велика радість на вашім дворі. IM

FE
Велика радість на вашім дворі. IM

FE
Шыткы овечкы ся покотили, IM

FE
Шыткы овечкы ся покотили, 
Шыткы ягнятка поприносили. IM

FE
Шыткы ягнятка поприносили. 
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Вашому сынові – шумна фраїрка. 
У вашій загороді червена ружа, 
Вашій Ганічкі – шумного мужа. 
На вашім поді є міх пінязі, 
А старый ґазда коло них лежить. 
На вашій груші кувик кувикать, 
Наливай ґаздо до погарика 1.

Дал Пан Біг вечур днесь веселый, 
На самыйперед господарьові. 
А потім – його господыні, 
А потім – його білій челяді. 
Была ту матка Йосифова, 
Йосифові є наречена. 
Ішли три кралі од выходу, 
Кланялися славному роду. 
А щебеточка зашебетала, 
Пана господаря догоры знимала. 
А устань, устань, пане господарь, 
На твоїм дворі велика радість. 
Велика радість, єсть Божа милость, 
Овечкы ті ся помножыли, 
По бараночку попрыношали, 
Златы рожечкы, злата вовнічка. 
Вам колядочка, нам – вівса бочка 2.

А рано, рано, перед зорями, 
Три щебеточкы защебетали.
Три щебеточкы защебетали. 
Господарьові спати не дали.
А устань, устань, пане господар, 
Бо в твоїм дворі велика радость.
Велика радость, Божая милость,

1 записав Михайло Шмайда 15.12.1961 р. в с. Красний Брід Меджилабір-
ського округу від Марії другої. асФ сНМ–МуК, № 7.

2 записав Михайло Шмайда 29.11.1961  р. в с. Брусниця стропковського 
округу від Юрія Шафранки, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6.
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А щебеточка зашебетала, 
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Пана господаря догоры знимала. 
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Пана господаря догоры знимала. 
А устань, устань, пане господарь, 
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А устань, устань, пане господарь, 
На твоїм дворі велика радість. 

IM
FE

На твоїм дворі велика радість. 
Велика радість, єсть Божа милость, 

IM
FE

Велика радість, єсть Божа милость, 

IM
FE

Овечкы ті ся помножыли, IM
FE

Овечкы ті ся помножыли, 
По бараночку попрыношали, IM

FE
По бараночку попрыношали, 
Златы рожечкы, злата вовнічка. IM

FE
Златы рожечкы, злата вовнічка. 
Вам колядочка, нам – вівса бочка IM

FE
Вам колядочка, нам – вівса бочка 

А рано, рано, перед зорями, IM
FE

А рано, рано, перед зорями, 
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Овечкы ти шя пообнажали,
По баранчекови поприношали. 
Тоты баранчкы златы рожечкы, 
Господарьові на піняжечкы 1.
А щебеточка защебетала, 
Нашого ґазду догоры зняла:
– А пане ґаздо, ставайте горі, 
Велиика радість на вашім дворі!
Шыткы овечкы шя покотили,
Шыткы ягничкы поприносили,
Лем тота єдна мала баранка,
Што Ісускові на єзуланка.
На вашім столі червена ружа,
Вашій Ганічкі шумного мужа.
Вашому Петрові шумна фраїрка.

1 записала Надія Вар’ян 06.07.1977 р. в с. рівне свидницького округу від 
Юрія данчика, 1891 р. н. асФ сНМ–МуК, № 8107.

Свидницькі колядники. 1968
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Овечкы ти шя пообнажали,

IM
FE

Овечкы ти шя пообнажали,
По баранчекови поприношали. 

IM
FE

По баранчекови поприношали. 
Тоты баранчкы златы рожечкы, IM

FE
Тоты баранчкы златы рожечкы, 
Господарьові на піняжечкы IM

FE
Господарьові на піняжечкы 
А щебеточка защебетала, IM

FE
А щебеточка защебетала, 
Нашого ґазду догоры зняла:IM

FE
Нашого ґазду догоры зняла:
– А пане ґаздо, ставайте горі, IM

FE
– А пане ґаздо, ставайте горі, 

Свидницькі колядники. 1968

IM
FE

Свидницькі колядники. 1968
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На вашім столі є голба вина,
Вашій невісті на ручкы сына.
А в нашій хыжі краса велика,
Наливай, ґаздо, до погарика! 1

A рано, рано перед зорями,
Три щебеточкы защебетали,
Господарьові спати не дали:
– А устань, устань, пане господар,
Бо в твоїм дворі велика радость,
Велика радость, Божая милость,
Овечкы ти шя пообнажали,
По баранчекові поприношяли.
Тоты баранчекы – златы рожечкы,
Господарьові на піняжечкы 2.

Ці спиш, ці чуєш, наш пане ґаздо,
Пришли до тебе колядничкове, ручні гостьове.
Пусте нас днука, бо нам мерзнуть вуха 3.

На снинщині хлопці-колядники (коляда), поклонившись ґаз-
дові, дякували йому за подарунки: Пане господарю, коляда са вам 
кланять до вашой милости, абы сте туты новороджены свята 
усі у радости одпреваджали, а другі дочікували, то вам жычиме, 
ші вінчуєме на многая і благая літа! (с. звала); Пане господарю, ко-
ляда вам са кланять до вашого дому, жебы вам Господь Бог наго-
родив по стодолах, по коморах, по всій зелені (с. звала). у с. смол-
ник колядники, зайшовши в сільські хати, віншували: Серенчу 
дай, Боже, вам, тому господареві, шо ту жиє. Після колядування 
ґаздині їх обдаровували прядивом, яке вони давали в церкву на 

1 записав Микола Мушинка в с.  Нижня Полянка Бардіївського округу. 
див.: Мушинка М. Від остурні до Новоселиці...

2 записала Надія Вар’ян 06.07.1977 р. в с. рівне свидницького округу від 
Юрія данчака, 1891 р. н. асФ сНМ–МуК, № 8107.

3 записав Михайло Шмайда 1963 р. в с. Березовець снинського округу від 
Марії Павлович. асФ сНМ–МуК, № 466.

IM
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Велика радость, Божая милость,
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Велика радость, Божая милость,

По баранчекові поприношяли.
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Тоты баранчекы – златы рожечкы,
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FEТоты баранчекы – златы рожечкы,

Господарьові на піняжечкы 
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FEГосподарьові на піняжечкы 2
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Ці спиш, ці чуєш, наш пане ґаздо,
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FEЦі спиш, ці чуєш, наш пане ґаздо,

Пришли до тебе колядничкове, ручні гостьове.

IM
FE

Пришли до тебе колядничкове, ручні гостьове.
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Пусте нас днука, бо нам мерзнуть вуха 

IM
FE

Пусте нас днука, бо нам мерзнуть вуха 

нинщині хлопці-колядники

IM
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нинщині хлопці-колядники
дові, дякували йому за подарунки:IM

FE
дові, дякували йому за подарунки:
кланять до вашой милости, абы сте туты новороджены свята IM

FE
кланять до вашой милости, абы сте туты новороджены свята IM

FE
усі у радости одпреваджали, а другі дочікували, то вам жычиме, IM

FE
усі у радости одпреваджали, а другі дочікували, то вам жычиме, 
ші вінчуєме на многая і благая літа!IM

FE
ші вінчуєме на многая і благая літа!
ляда вам са кланять до вашого дому, жебы вам Господь Бог нагоIM

FE
ляда вам са кланять до вашого дому, жебы вам Господь Бог наго
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виготовлення мотузок на дзвони, оскільки колись їх не купува-
ли, а виготовляли самотужки. де-інде колядники, подякувавши 
за подарунки, окремим членам сім’ї бажали: пану ґаздови – сто 
голбув 1 вина, пані ґаздыні – на ручкы сына, пану сынові – до рук 
шабличку:

Дякуєме вам, за ваші дары,
Шо сте нас красні обдаровали. 
Пану ґаздові – сто голбув вина, 
Пані ґаздыні – на ручки сына. 
Пану сынові – до рук шабличку, 
Нам колядничкам – по погаричку, 
Жебы сте собі за зле не мали, 
Же зме вам красно колядували 2.

1 Голба – давня міра об’єму.
2 записав Микола Мушинка с. дара снинського округу. див.: Мушин-

ка М. Від остурні до Новоселиці...

Колядники із с. Збій. 1934
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ли, а виготовляли самотужки. 
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нде колядники, подякувавши 
за подарунки, окремим членам сім’ї бажали:
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за подарунки, окремим членам сім’ї бажали:
 вина, пані ґаздыні – на ручкы сына, пану сынові – до рук IM

FE
 вина, пані ґаздыні – на ручкы сына, пану сынові – до рук 

Дякуєме вам, за ваші дары,IM
FE

Дякуєме вам, за ваші дары,
Шо сте нас красні обдаровали. IM

FE
Шо сте нас красні обдаровали. 

Колядники із с. Збій. 1934

IM
FE

Колядники із с. Збій. 1934
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у кінці брусницької колядки колядники бажають: Вам коля-
дочка – нам вівса бочка. у деяких колядках відображені симво-
лічні дії членів селянської хліборобської сім’ї: ґазда сидить за 
столом, рахуючи гроші (червонці), його сини віють у клуні (сто-
долі) пшеницю, а  невістки в кімнаті шиють сорочки (кошулі); 
вони обдаровують колядників грошима (по червоному), міркою 
пшениці та сорочкою:

Ці дома, дома, господаренько?
В світлиці сидить, червонці лічить. 
Ай, повернимо, повеселимо,
Та чей нам дадуть по червоному. 
Ці дома, дома, сынове його?
У стодолі суть, пшеницю віють. 
Ай, повернимо, повеселимо,
Та чей нам дадуть по мірочці.
Ці дома, дома, невісточки його?
В світлиці сидять, кошулі шиють. 
Ай повернимо, повеселимо,
Ачей нам дадуть по кошульочці
А в тій світлиці кедровый столик, 
На тім столику три повнойкії. 
Перша повнойка – солодкый медок, 
Друга повнойка – варене пиво, 
Третя повнойка – варене вино. 
Солодкый медок на челядочку, 
Зелене вино – службу служыти, 
Службу служыти – Бога хвалити. 
Господарові і господинойці.
На каждый вечур, на кажде рано. 
Та бувай здоров, господароньку, 
Не сам із собов, із всім обходом,
Зі всім обходом, із малым Богом. 
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Ай, повернимо, повеселимо,

IM
FE

Ай, повернимо, повеселимо,
Та чей нам дадуть по червоному. 

IM
FEТа чей нам дадуть по червоному. 

Ці дома, дома, сынове його?

IM
FEЦі дома, дома, сынове його?

У стодолі суть, пшеницю віють. 

IM
FEУ стодолі суть, пшеницю віють. 

Ай, повернимо, повеселимо,

IM
FEАй, повернимо, повеселимо,

Та чей нам дадуть по мірочці.
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Друга повнойка – варене пиво, IM
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Друга повнойка – варене пиво, 
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Та дай ті, Боже, довгого віка, 
Довгого віка, щасливі літа 1.

Ці дома, дома, пане господар, ці чуєш?
Ей, ці чуєш, ці з милым Богом ночуєш?
Ці горазденько твоє серденько, дома ночуєш?
Ей, ці чуєш, ці з милым Богом ночуєш?
На твоїм дворі троякі гості, ці чуєш?
Ей, ці чуєш, ці з милым Богом ночуєш?
Єден гостонько – ясне сонечко, дай, Боже!

Приспів: Дай, Боже, щастя, здоровля в тім домі! 
Другый гостонько – ясный місячок, дай, Боже! 
Третій гостонько – дрібный дождічок, дай, Боже! 
А што скаже ясне сонечко, дай, Боже?
Ой, скажу, скажу, як я там выйду,
Та я освічу горы, долины, дай, Боже!
А што нам скаже ясный місячок, дай, Боже?
Ой, скажу, скажу, як там зайду,
З вечера, зночі, коло півночі, дай, Боже!
А што нам скаже дрібный дождічок, дай, Боже? 
Ой, скажу, скажу, як я там піду, дай, Боже!
Три рази в маю дощом полию, дай, Боже! 
Возрадуйтеся і вся землиця, дай, Боже!
Жыто, пшениця, в луці травиця, дай, Боже!
А мы ходиме, Бога просиме, дай, Боже!
Дай, Боже, щастя, здоров’я в тім домі! 2

зазвичай у колядках співається про багатого господаря, яко-
го Бог обдаровував волами та коровами в чотири ряди, що мало 
сприяти зростанню господарства того ґазди, до якого колядники 

1 записав Михайло Шмайда в с. рокитовець Меджилабірського округу від 
Івана Ковача. асФ сНМ–МуК, № 26.

2 записав Михайло Шмайда в 1963 р. в с. Палота Меджилабірського окру-
гу від анастасії Медвідь, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, № 15541.
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Возрадуйтеся і вся землиця, дай, Боже!IM
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Возрадуйтеся і вся землиця, дай, Боже!
Жыто, пшениця, в луці травиця, дай, Боже!IM
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Жыто, пшениця, в луці травиця, дай, Боже!
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завітали. одночасно це був виклик іншим паном братом, щоб не 
заздрили, бо і їх Бог обдаровує:

Вашого ґазды по-стародавні
Буг му дав, ей, Буг му дав,
Не заздростисте, панове братя, дасть і вам. 
У нього волы в чотири шоры,
Буг му дав, ей, Буг му дав,
Не заздростисте, панове братя, дасть і вам. 
У нього коровы в чотири шоры,
Буг му дав, ей, Буг му дав,
Не заздростисте, панове братя, дасть і вам 1.

1 записала Надія Вар’ян 04.08.1977  р. в с.  руське снинського округу від 
Юрія Пауця, 1899 р. н. асФ сНМ–МуК, № 7697.

Колядники із с. Малий Липник. 1960
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Буг му дав, ей, Буг му дав,
Не заздростисте, панове братя, дасть і вам. IM
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Не заздростисте, панове братя, дасть і вам. 

Колядники із с. Малий Липник. 1960
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Колядники із с. Малий Липник. 1960
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Коровенькы ся ти потелили, по дві телічкы поприносили – ко-
лядували в с.  олька. у  с.  Новоселицькій колядці господар си-
дить у кінці столу, рахує гроші, кладучи їх у мішок:

Сидить вун, сидить, на кунці стола, 
А попри ньому служонькы його, 
Тримуть щепочкы за красаньочкы, 
Вун собі сидить, гроші рахує,
Гроші рахує, до мішка кладе.
Перед ним колач з ярой пшениці,
А при колачу воскові свічі 1.

у колядках синам оспівується хоробрість сина-витязя, сила, 
працьовитість, поєднана з хліборобською діяльністю:

В нашого ґазды тріє сынів.
Сынове, ей, сынове-вітязове, вітязове – славны суть.
Мають вни поле незміряноє,
Зміряли вни го копійочками,
Зорали вни го шабельочками,
Та засяли вни яру пшеничку.
Яра пшеничка барз ся зродила,
Нашого ґазду барз потішила.
Ідуть женчикы як дрібен дощік,
За ними снопы яко звіздочкы.
Ідуть возичкы, яко хмарочкы,
Звозять снопочкы до стодолочкы.
Навезли вни там – як зеленый гай,
Вінчуєме вам з добрым здоровлям
Та на Новый рік, тай на довгый вік.
Вам колядочка, нам- паліночка 2.

1 записав Микола Мушинка в с. Новоселиця снинського округу. див.: 
Мушинка М. Від остурні до Новоселиці...

2 записав Михайло Шмайда 1961 р. в с. Калинів Меджилабірського округу 
від андрія Бубака, 1891 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9.
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Зорали вни го шабельочками,

IM
FE

Зорали вни го шабельочками,

IM
FE

Та засяли вни яру пшеничку.

IM
FE

Та засяли вни яру пшеничку.
Яра пшеничка барз ся зродила,IM
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Після співу колядники зверталися до сина зі словами: Та, 
пане молодый, росни великый, жебы зме ті були на свадьбі, як зме 
теперька шумно співали, жебы так зме ті на свадьбі танцовали.

у колядках, адресованих донькам, оспівується їх краса, 
звучать весільні мотиви, символічно виражені в метафорах  – 
пав’яный вінок, златый перстенок, ручничкы шила і т. д.:

Пушли дівоньці чижмы купити, дівонько,
Приспів: Ей, дівонько, говори з нами, з колядничками тихонько.

Єден куповав, другый торгував.
Ей, дівонько, говори з нами, з колядничками тихонько.
Пушли дівоньці сукню купити.
Ей, дівонько, говори з нами, з колядничками тихонько.
Пушли дівоньці хустку купити,
Ей, дівонько, говори з нами, з колядничками тихонько.
Пушли дівоньці перстень купити,
Ей, дівонько, говори з нами, з колядничками тихонько.
По твоюй милості, велика рости –
Отцю, матері біля помочі,
А чесні люди, біля весіля 1.

Ой, гнала Єва, чотири волкы в ялину,
Приспів: Гей, в ялину, в зелененьку дубину.

Ручничкы шила, волкы стратила в ялині,
Дому біжала, няньця волала:
Подь, няньцю, гей, подь няньцю,
Волкы глядати в ялині.
А нянько пушов, волкы не нашов в ялині,
Дому біжала, мамку волала:
Подь, мамко, гей, подь мамко,
Волкы глядати в ялині.
А мамка пушла, волкы не нашла в ялині.
Дому біжала, сестру волала:
Подь, сестро, гей, подь сестро,

1 записав Михайло Шмайда 17.10.1961  р. в с. руська Волова снинського 
округу від андрія Євича, 1899 р. н. асФ сНМ–МуК, № 12.
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 Гей, в ялину, в зелененьку дубину.IM
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Ручничкы шила, волкы стратила в ялині,IM
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Подь, няньцю, гей, подь няньцю,IM
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Подь, няньцю, гей, подь няньцю,
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Волкы глядати в ялині.
А сестра пушла, волкы не нашла в ялині.
Дому біжала, братьца волала:
Подь, братьцу, гей, подь братьцу,
Волкы глядати в ялині.
А братьчок пушов, волкы не нашов в ялині.
Дому біжала, милого волала:
Подь, милый, гей, подь милый,
Волкы глядати в ялині.
А милый пушов, тай волкы нашов в ялині.
Ліпшый миленькый, як брат родненькый,
Бо милый пушов, тай волкы нашов в ялині.

Потому гварить: Та пані молода, рости велика, абы зьме пуш-
ли на свадьбу, танцювали і так, як теперька ті заспівали 1.

Лукы,то, вы лукы, люляй, ты широкі лукы, ля-люляй,
Три павы літали, піречко раняли. Приспів: ля-люляй.
Піречко раняли, на Дунай пущали.
Десь мі са там взяло та пані молода,
То шварной дівчатко піречко зберало.
Вінок увивало, на головку клало.
Єдному вам буде тот пав’яный вінок,
Другому вам буде тот златый перстенок,
Третьому вам буде то панна молода,
Дівча, як ягода, ля-люляй 2.

Як докончили співати молодій та вінчовали: Вінчуєме ти, 
пані молода, рости велика, нянькові на радусть, матері на по-
муч. Бодай са за тобов серенча 3 волочила, як поза лишкы хвуст а 
поза Майка бочкоры 4.

1 записала Надія Вар’ян 11.03.1976 р. в с. стриговець снинського округу 
від Михайла Бандурича, 1904 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6949.

2 записано 23.10.1981 р. в с. руський грабовець округу собранці від Юлії 
Федич, 1908 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10624.

3 Серенча – щастя.
4 записано 23.10.1981 р. в с. руський грабовець округу собранці від Юлії 

Федич, 1908 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10624.
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у деяких колядках  – давніх величальних піснях  – є мотив 
прадерева, тобто дерева життя  – райського дерева. цей мотив 
поширений у народів усього світу. образ міфічного дерева вба-
чається навіть у розташуванні зірок Молочного Шляху, де сонце, 
місяць та зірки– це плоди цього дерева. у німців міфологічним 
зображенням прадерева є вічно зелений ясень. у  народів Пів-
денного сходу культурною ознакою є мотив прадерева в космо-
гонічних переказах. Із семітів – поруч біблійної єврейської істо-
рії про райське дерево життя – пізнання добра і зла, мають євреї 
та араби спільні перекази про дерево пізнання, яким було дерево 
пшеничне, виноград і колюцінт, гіркий огірок 1.

у колядках оспівуються різноманітні прадерева. улюбленим 
українським колядковим мотивом прадерева можна вважати зе-
лений явір та дуб серед моря. такі колядки збереглися і в руси-
нів-українців словаччини, а саме на снинщині, звідки наводи-
мо два приклади:

При Дунаїчку на бережоньку, Дунаю,
Приспів: Ей, Дунаю, я о милім Бозі думаю. 

Ідуть ми выдтам быстрі річенькы, Дунаю, 
Быстрі річенькы планічко несуть, Дунаю, 
Планічко несуть, буковый листок, Дунаю. 
Буковый листок, яворув столик, Дунаю,
За тым столиком сам милый Господь, алилуй, 
Книжкы читає, посты глядає, алилуй.

Приспів: Ей, алилуй, Господи Боже, помилуй.
А Рустяного, шість недільного, алилуй,
А Великодного, сім недільного, алилуй,
А Петрового, коли кулького, алилуй,
Святой Марії все дві неділі, алилуй.
Вінчуєме вам, пане господарь, дай йому,
Дай йому, Боже, щастя, здоров’я в тум домі. 
На много року, на той Новый рук, дай йому, 

1 сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят різдва і 
Щедрого вечора. львів, 1928. с. 250.
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 Ей, алилуй, Господи Боже, помилуй.
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Ей, дай йому щастя, здоров’я в тум домі. 
Веселенькії, здоровенькії, дай йому, 
Ей, дай йому, щастя, здоров’я в тум домі 1.

Ать із гур, із гур, тай з полонин раненько,
Приспів: Ей, раненько, по горах ходить соненько.

Ать стоїть мі там зеленый явор, раненько,
На тум яворі златі ретязі, раненько.
На тых ретязях златый бельчовик 2, раненько,
У тум бельчові сам милъй Господь, чуч-беляй.
Колисала го сама П’ятниця, чуч-беляй,
Обіцяла му третину світа, чуч-беляй.
Вун того не брав тай не дякував, чуч-беляй.
Колисала го свята Неділя, чуч-беляй,
Обіцяла му полійку світу, чуч беляй.
Вун того не брав тай не дякував, чуч-беляй.
Обіцяла му цілый білый світ, чуч-беляй.
Вун туто взяв тай подякував, чуч-беляй.
Як подякував тай твердо заспав, чуч-беляй.
Вінчуєме вам, пане господар, дай йому.

Приспів: Дай йому, Боже, щастя, здоров’я в тум домі,
На много року, на той Новый рук, дай йому,
Абы сте были веселенькії 3.

Ще в середині ХІХ ст. на Пряшівщині поширені давні світські 
колядки після Першої світової війни поступово були витіснені 
церковними духовними піснями про народження Ісуса Христа, 
зберігши свою традиційну назву – колядки. світські колядки ще 
в 60–70-х роках ХХ ст. закарбувалися в людській пам’яті частко-
во у східних районах Пряшівщини – на снинщині та лабірщині.

1 записав Михайло Шмайда 16.10.1961 р. в с. Прислоп снинського округу 
від Михайла Прести, 1896 р. н. асФ сНМ–МуК, № 4.

2 Бельчовик – колиска.
3 записав Михайло Шмайда 16.10.1961 р. в с. Прислоп снинського округу 

від Михайла Прести, 1896 р. н. асФ сНМ–МуК, № 3.
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слід згадати про ще один фольклорний жанр, який донині 
тісно пов’язаний з різдвом – Віфлеємська гра (ясличкарі), відо-
мості про яку маємо ще з ХІХ ст. В основі цієї гри лежать біблійні 
оповіді про народження Ісуса Христа. Віфлеємська гра – синкре-
тичний твір народного мистецтва, в якому слово, пісня, танець 
і народне мистецтво творять одне невід’ємне ціле. її голов ними 
персонажами є 3–5 вівчарів, 1–2 ангели, 3 царі, Ірод, жид та чорт. 
ця традиція збереглася на Пряшівщині донині, а це переважно 
в таких селах, як якуб’яни, остурня, Мирошів, тополя та інші.

Колядки та віншівки були поширені на всій території Пів-
нічно-східної словаччини, вони були невід’ємною складовою 
різдвяно-новорічної обрядовості. Вони виражали споконвічні 
прагнення людини до злагоди, добробуту, здоров’я та любові.

у новорічній обрядовості с. ганигівці сабиновського округу 
до 1964 року побутував новорічний колач  1. Напередодні Ново-
го року в заздалегідь визначеній хаті збиралися дівчата. Кожна 
приносила із собою пшеничне борошно, яйця, молоко і разом з 
ґаздинею дому випікали спеціальний хліб круглої форми з на-
скрізним отвором посередині – новорічний колач. таких колачів 
пекли три – один більший, два менші. у той же час хлопці при-
носили з лісу три невеликі ялинки, що їх дівчата прикрашали 
гусячим пір’ям у формі розквітлої квітки та кольоровими хусти-
нами з торочками. усі три ялинки переносили до хати з нижньої 
частини села, звідки на Новий рік вирушала святкова процесія 
через усе село. Коли вона наближалася до хати на вишньому кін-
ці села, де похід мав закінчитися, назустріч їм виходила господи-
ня, запрошуючи всіх до хати. знявши в хаті з ялинки новорічні 
колачі, клали їх на покуття. усіх присутніх господиня пригоща-
ла пирогами. Пироги варили більші за розміром та грубші, щоб 
рік був багатий і врожайний. Під кінець розрізували новорічні 
колачі і пригощали ними кожного з присутніх. Побутування 
новорічних колачів у структурті новорічної обрядовості слід 
розглядати через семантику багатства, достатку та врожайності 

1 Вітання Нового року в цій місцевості відбувалося в різний час: у с. лю-
тина – на Новий рік, у с. др’єниця – у перший день після різдва. див.: Шмай-
да М. а іші вам вінчую... с. 265.
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в майбутньому році, де символіку новорічного колача виражає 
форма кола, яке одночасно вважалося знаком сонця 1.

Новий рік був визначним святом слуг та служниць. саме в 
цей день вони отримували зарплату за цілорічну працю на гос-
подарстві. тим слугам, наймитам, які відходили від свого недо-
брозичливого господаря, господиня в дорогу давала хліб (коляду, 
слугівську коляду), наділяючи його неабиякими магічними власти-
востями. І тому, коли слуга чи служниця зі службівською колядою 
поверталися в рідне село, односельчани, передусім хворі, йшли їм 
назустріч з надією отримати хоча б шматок з нього, вірячи в його 
магічну силу та швидке одужання 2. аналогічно в інших областях 

1 Вархол Й. Хліб у звичаях та обрядах... с. 616.
2 Шмайда М. а іші вам вінчую... с. 502.

Вітання Нового року в с. Ганигівці. 1965
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словаччини жертовну функцію виконували й інші види печива, 
яке роздавалося, у тому числі й жебракам 1.

у новорічних піснях оспівується важке становище вбогих 
служниць:

Уж пришол Новый рік і нова неділя,
Сяду собі за стіл: – Плать мі, ґаздынь моя!
Плать мі, ґаздынь моя, што-сь мі обіцяла,
І за тоты слзы што-м в тебе преляла 2.

у новорічних віншівках бажали так само щастя й здо ров’я, 
іноді в гумористичному тоні, як, наприклад:

Вінчую вам, вінчую.
На щестя, на здравля, на тот Новый рік,
Жычу вам шыткого доброго,
Жебы сте не мали шпайзу 3 і буґіляр 4 порожні,
Жебы ся вам добрі куркы доїли, коровы несли,
А свині до повали выросли.
Дай вам, Боже, здравля! 5

Вінчую, вінчую, на тот Новый рік,
Жебы ся вам родила пшениця і біб,
Сноп при снопі, копа при копі,
Ґазда меджі волами, як місячок меджі звіздами 6

На тот Новый рік, на много року,
Вінчую вам шестя, здрав’я в тім домі,

1 Horváthová  E. Liečenie a pranostiky. Slovensko. Ľud. II  časť  / B. Filová a 
kolektív. Bratislava : Obzor, 1975. S. 1033.

2 записав Микола Мушинка в с. Кружлів Бардіївського округу. див.: Му-
шинка М. звичаї нашого села. Народний календар 1991 / словацьке педагогіч-
не видавництво в Братиславі, Відділ української літератури в Пряшеві. ужго-
род : Карпати, 1990. с. 48.

3 Шпайза – комора.
4 Буґіляр – гаманець.
5 записано 30.12.2009 р. в с. Шариський Щавник свидницького округу від 

Михайла Білоруського, 1936 р. н. асФ сНМ–МуК, № 19544.
6 записав Микола Мушинка в с. гавай стропковського округу. Мушин-

ка М. Духова культура... с. 300.
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Бы сьте довгого віку дожыли,
Бы вам вельо нивы родили,
А вшыткы пчолы са вам роїли,
Бы куркы по дві яйця зносили,
Коровкы по двой телят родили 1.

Вінчую я вам на тот Новый рік,
Жебы шя вам зродил горох і біб,
А там дале ку постели,
Жебы шя вам хлопці вели.
Вінчую вам, вінчую, на тот Новый рік,
Жебы шя вам одвалил з пеца правый ріг,
А з комина діра, жебы сте робили вешіля 2.

Вінчую вам, вінчую, на тот Новый рік,
Жебы вам вылетіл з пеца правый бік,
А з комина рура, жебы вам остала дівка груба! 3

у Північному спишу в деяких русько-українських селах 
справляли звичай Младенки (11.01)  4. це був спогад про 14000 
младенців, яких, за церковним переказом, мав убити цар Ірод, 
шукаючи між ними нового ізраїльського Христа. у  с.  Баєрівці 
цього дня жінки урочисто вдягалися в білі кожушки та завива-
ли білі хустини, а молодь за селом каталася на санях. Крім того, 
парубки, оперезані солом’яними повереслами, ходили по хатах, 
хльоскаюючи дівчат березовими прутиками, щоб дівчата були 
спритними 5. На старолюбовнянщині, навпаки, дівчата ходили 
вранці о четвертій годині младенкувати, тобто зі співом будили 

1 записано в с. старина снинського округу від Юрія Колинчака, 1909 р. н. 
Нове життя. Пряшів, 1966. № 1.

2 записано в с. леґнава старолюбовнянського округу від Вероніки Бачо-
вої, 1891 р. н. Нове життя. Пряшів, 1966. № 1.

3 записано 24.11.1981  р. в с.  Хмельова Бардіївського округу від анни 
Вар’ян, 1923, р. н. асФ сНМ–МуК, № 10587.

4 Младенки – народна назва дня пам’яті невинно убитих вифлеємських не-
мовлят, що відзначається католицькою церквою.

5 Шмайда М. а іші вам вінчую... с. 255.
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хлопців-парубків, яких шмагали хвойними гілочками по ногах 
та руках – щоб не боліли. Подібне шмагання вербовими або бе-
резовими прутами, з прив’язаним хріном на кінці, було поши-
рене в Чехії та словаччині 1. у с. завадка група глопцу годила од 
гижі до гижі по младенькуваню, причому в хаті хлопці прутиками 
легко хльоскали дівчат. Ідучи селом, глопці співали:

Подьме там, подьме там, де дві свічки горят, 
Бо там шумно дівча, оздай нам отворят. 
Клопкал сом, дуркал сом, не хціла горе стати,
Дала мні одповідь, же се їй хціло спати 2.

19 січня датується дальше визначне свято зимового циклу – 
Водохрещі, відоме в народі як Богоявленя, Войордан, Йордан, 
Водокщі, Шьвічка, Руська свічка. це єдине свято в обрядовості 
русинів-українців Пряшівщини, де центральне місце займають 
саме обряди, пов’язані з водою. церква перейняла цей обряд як 
суто християнський ритуал, заповіданий Ісусом Христом. однак 
у його основі лежать уявлення про чудодійну силу води, очищен-
ня від гріхів шляхом омивання, молитовних закликань і т. п., що 
можна знайти в язичницьких віруваннях східних слов’ян. у цей 
день усе село (у с. якуб’яни ще й сьогодні жінки на цей акт вдя-
гаються в білі святкові кожухи) на чолі зі священиком із церков-
ними хоругвами збиралося біля пролуби на річці, де проходило 
освячення води. у  селах улицько- ублянської долини зразу ж 
після миття втиралися червоним рушником, аби мати гарне  – 
червоне  – лице. за уявленням, освячена йорданська вода мала 
всесильні лікувальні властивості. Після ритуального освячення 
її набирали у відеречка, дзбанки, пили, щоб добре спати, і зразу 
ж на річці вмивалися нею, приказуючи: Водицьо, водицьо, яка-сь 
велична, абы-сь была каждому спомучна! (с. руське); Чыста вода, 
чыста, од самого Криста, што она умыват пісок і каміня, най 
она умыє і моє грішне створіня (с. Малий липник); Йорданська 

1 Večerková E., Frolcová V. Európske vánoce. Praha, 2010. S. 79.
2 записала Наія Вар’ян 29.10.1975  р. в с. завадка гелницького округу від 

олени гудак, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6479.
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водичко, Христа пана бабиччко, омываш ты пісок, каміня, омый 
же ты і з мене боліня 1.

слід зауважити, що після освячення проточної води протягом 
двох тижнів не можна було прати на потоці, річці, бо вода була 
освяченою. цією водою вдома скроплювали екстер’єр та інтер’єр 
житлових об’єктів (охоронний засіб від захворювання та нечис-
тих сил). для забезпечення здоров’я та щастя кожний член сім’ї 
мусив напитися свяченої води. освячену проточну воду зберіга-
ли в пляшках протягом року аж до наступного Водохрещення. 

В україні так само після освячення води кожен з віруючих на-
магався першим зачерпнути з Йорданської води, вірячи, що вона 
є найдієвішою – у першого, хто набере освяченої води і дасть на-
питися худобі, вона буде вдало розмножуватися і взагалі госпо-

1 записав Микола Мушинка в с. Курів Бардіївського округу. Мушинка М. 
звичаї нашого села... с. 48.

Водохрещі. с. Капішова. 1970
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дарство піде вгору  1. Після завершення обряду освячення води 
чоловіки стріляли з пістолів і рушниць, вигукуючи «Кирилей-
са!». український етнограф М.  Максимович у середині ХІХ  ст. 
зафіксував таке пояснення стрілянини на Водохрещі: «Побутує 
повір’я, що цього дня зграї вовків розбігаються від стрілянини 
на Йордані» 2.

Щедрий вечір  – Трикральова Велія, Другый святый вечір, 
Бабскый вечір – відзначався тими самими обрядами та ритуаль-
ними стравами, як і святий вечір. регіональною особливістю є 
охоронні знаки – хрестики з квасу (для виготовлення тіста вжи-
вали свячену воду), що їх ставляли на меблях, на житлових та ста-
єнних дверях. Хто босорив, то з тых хрестиків шкрабав і з тым 
босорив (с. руський грабовець). На Північній лемківщині ґаздиня 
кропила житло свяченою водою, співаючи «Во Іордані креща-
ющийся тобі, господи», і на всіх дверях писала хрестики посвя-
ченою ще на Великдень крейдою  3. Крім того, що ці магічні дії 

1 труды этнографическо-статистической экспедиции въ западно-русскій 
край. Юго-западный отделъ. Матеріалы и изселедованія. санкт-Петербургъ, 
1872. т. 3. с. 3.

2 Кожолянко г. духовна культура українців Буковини... с. 95.
3 сивицький М. духова культура. Лемківщина. Земля, люди, історія, культу-

ра. т. ІІ / ред. Б. струмінський. Нью-Йорк ; Париж ; сидней ; торонто, 1988. с. 114.

Водохрещі. с. Пстрина. 1967
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мали охороняти обійстя від усього лихого, такими хрестиками на 
вхідних дверях давали зрозуміти, що це руська хыжа, мешканці 
якої дотримуються звичаїв та обрядів своїх предків (снинщина). 
В улицькій долині на Щедрий вечір пекли спеціальне обрядове 
печиво  – рогачі, причому їх кількість відповідала кількості ху-
доби на господарстві. за формою рогачі нагадували роги худо-
би. Після закінчення різдвяних свят частину рогачів з’їдали діти, 
а решту відкладали в комору, де їх зберігали протягом року. деякі 
фахівці вважають це печиво символом рослинної та тваринної 
плодючості 1. особливим видом віншування – побажання госпо-
дарям доброго врожаю, щоб добре велося на господарстві, в полі, 
худобі  – є щедрування. у  деяких селах (лівовська гута, люти-
на, олейників) хлопці-щедрувальники ходили на другий святий 
вечір – Трикральову вілію, Богоявлення. Вони ходили від хати до 

1 Markuš M. Obradný štedrovečerný chlieb na východnom Slovensku... S. 88.

Стіл, оздоблений охоронним хрестиком з тіста.  
с. Кальна Розтока. 1971
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хати й носили з собою лозинові або ліщинові палиці – т. зв. ще-
драки. При щедруванні давали господарям стільки прутів, скіль-
ки в господаря було худоби. При цьому співали:

Щедрый вечур, добрый вечур,
А вы, люде, знайте, а вы люде знайте, 
Колача нам дайте, бо кедъ нам не дате, 
Та побануєте, шыткы горці потрепеме, 
Што в коморі мате, як не дате колача, 
Выведеме рогача на зеленый переліг, 
Одб’єме му правый ріг.
На ріг будеме трубити, хвостом будеме вертити, 
Ту-ту-ту! 1

ці прути-щедраки наділяли магічною силою і вживали їх під 
час першого вигону худоби на пасовисько. Крім того, вони сим-
волізували прихід щастя в хату господаря.

у с.  ториски на Трьох кралів ходили ядличкаре – хвопци носи-
ли єдличку, таку чатинку. На подвір’ї кожної хати її занурювали 

1 записав Микола Мушинка в с. лівівська гута Бардіївськго округу. див.: 
Мушинка М. Від остурні до Новоселиці... 

Обрядове печиво рогач. с. Збудська Біла. 1950ті рр.
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в принесену освячену Войорданську воду й скроплювали хату, 
стайню, щоб усім добре велося.

у деяких селах досліджуваного регіону після святого вечора 
по селі ходили школярі-колядники з довгими, заздалегідь підго-
товленими лісковими прутами – щедраками. Вони, заколядував-
ши, залишали господареві стільки ліскових прутів, скільки худоби 
було на господарстві. одержавши від колядників-щедраків ліскові 
прути, господар, для успішного ведення господарства, ганяв їх по 
дворі, примовляючи: Скач, бычку, скач, на теличку!  (м. свидник),  
Скач бычку на теличку, а цапку на козычку! (с. олька). саме цими 
лісковими прутами, яких наділяли магічними властивостями, 
що мали забезпечити здоров’я та приплід рогатої худоби, пастухи 
вперше в день святого Юрія виганяли худобу на пасовисько.

На старолюбовнянщині хлопці ходили з гілками хвойних де-
рев – чатинами. Ходячи від хати до хати, перед хатніми дверима 
віншували:

Вінчую, вінчую, на тото Боже народженя,
Жебы сте шя могли дочекати другого,
Божого народженя, гойніше, спокойніше,
Уроджаніше, жебы ліпшы рочкы были,
Як зме їх прежыли, жебы сте мали од людей приязнь,
Од Пана Бога пожегнаня, жебы сте мали ягничок,
Теличок, як на тій галузочці четиночок,
Жебы сте были здравы, веселы, як на небі ангелы 1.

А я малый невеличкый, мам уж велькы ногавичкы,
Малый єм, мало знам, а за вашу науку,
Паць! ґрайцар на руку 2.

у с. якуб’яни ходили щедракы з прутами, каждому ґаздові по 
єден прут давали, а зато ґрайцары доставали. Даколи брали лем 
овес до цідилка, вінчували: 

1 записала Надія Вар’ян 04.09.1974  р. в с.  сулин старолюбовнянського 
округу від Марії Покрівчак, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5167.

2 записав Іван Вавринчик в с. орябина старолюбовнянського округу. див.: 
Вавринчик І. Вітай нам, Новий рік! Дружно вперед. Пряшів, 1957. № 1. с. 5.
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Вінчую, вінчую, на пецу колачі чую,
Кебы єм з них коштовав, іші ліпше бы єм вінчовал.

якщо за щедрування не отримували жодної нагороди, то з 
гнівом відповідали:

Прескочыла лышка вовка,
Жебы шя вам не уродила ани єдна половка 1.

у с. завадка, що на спишу, після вінчування щедрувальники 
застерігали:

Дайте же нам, дайте, чо нам мате дать,
Бо вам стріжки вистріжеме,
А пуд ножки постелиме, бо нам зима стать 2.

На лютий припадає одне з важливих церковних свят – Стрі
теніє Господнє (15.02). це перше весняне свято, яке люди в обсте-
жуваній області називають Грімниці. Емілія горватгова припус-
кає, що в західних слов’ян були Грімниці, напевно, на честь бога 
блискавки та грому Перуна 3. здається, що еволюцію цього свята 
слід шукати в традиціях східних слов’ян, зустріч зими з Весною, 
про що свідчить і давня назва стрітення. зі святом стрітення 
пов’язані традиції прогнозування погоди на майбутні місяці: На 
Грімниці – конец саниці 4; Як на Грімниці дощ буде ляти – од коров 
перегризкы треба одкладати 5; Кед на Грімниці сонце шьвітит, 
лен шя зродит  6; Як на Гримниці млачкы, та ші шя даст зима 

1 записано 18.10.1978  р. в с. якуб’яни старолюбовнянського округу від 
степана Фірчана, 1896 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9110.

2 записала Надія Вар’ян 29.10.1975 р. в с. завадка Ґелницького округу від 
олени гудак, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6478.

3 Horváthová E. Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava : Tatran, Edícia Korene, 
1985. S. 246.

4 записала Надія Вар’ян 1977 р. в м. свиднику від Василя лакати, 1944 р. н., 
родом із с. Ваґринець свидницького округу. асФ сНМ–МуК, № 7001.

5 записав алексій Фаринич 1933  р. в с.  Бехерів Бардіївського округу. за 
місцевою хронікою – 1933 р.

6 записав алексій Фаринич 1933 р. в с. Бехерів Бардіївського округу.

IM
FE

Дайте же нам, дайте, чо нам мате дать,

IM
FE

Дайте же нам, дайте, чо нам мате дать,
Бо вам стріжки вистріжеме,

IM
FE

Бо вам стріжки вистріжеме,
А пуд ножки постелиме, бо нам зима стать 

IM
FEА пуд ножки постелиме, бо нам зима стать 

На лютий припадає одне з важливих церковних свят – 

IM
FEНа лютий припадає одне з важливих церковних свят – 

е пер

IM
FEе перше весняне свято, яке люди в обсте

IM
FEше весняне свято, яке люди в обсте

жуваній області називають

IM
FEжуваній області називають Грімниці.

IM
FE Грімниці. Емілія 

IM
FE Емілія 

кає, що в західних слов’ян були 

IM
FE

кає, що в західних слов’ян були Грімниці

IM
FE

Грімниці, напевно, на честь бога 

IM
FE

, напевно, на честь бога 
блискавки та грому Перуна 

IM
FE

блискавки та грому Перуна 3

IM
FE

3. 

IM
FE

. з

IM
FE

з

IM
FE

дається, що еволюцію цього свята 

IM
FE

дається, що еволюцію цього свята 
ід шукати в традиціях східних слов’ян, зустріч 

IM
FE

ід шукати в традиціях східних слов’ян, зустріч 
про що свідчить і давня назва 

IM
FE

про що свідчить і давня назва с

IM
FE

стрі

IM
FE

трі
пов’язані традиції прогнозування погоди на майбутні місяці:IM

FE
пов’язані традиції прогнозування погоди на майбутні місяці:
Грімниці – конец саниціIM

FE
Грімниці – конец саниці 4IM

FE
4IM

FE
; Як на Грімниці дощ буде ляти – од коров IM

FE
; Як на Грімниці дощ буде ляти – од коров 

перегризкы треба одкладатиIM
FE

перегризкы треба одкладатиIM
FE

; Як на Гримниці млачкы, та ші шя даст зимаIM
FE

; Як на Гримниці млачкы, та ші шя даст зима

www.etnolog.org.ua



81

Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

взначкы 1; Як на Грімиці буде вода на дорозі – Паска буде на леді 2; 
Як на Грімниці млачкы – треба буде на полі зберати клачкы 3; На 
Грімниці ясно – зима піде красно, а як слота – буде псота 4; Як са 
нап’є когут на Грумниці із коляйниці водиці, так са напасе вул в 
Юря травиці 5.

свято стрітення пов’язане з традицією освячення свічок у 
церкві, які називалися грімничка, грімнична свічка, громнична 
свічка. такі свічки наділяли охоронними властивостями на від-
вертання блискавки, тому під час грому їх запалювали. очевид-
но, це рудимент жертвоприношення поганському богу Перуну з 
метою охорони житла перед блискавкою. у деяких місцевостях 
грімничною свічкою випалювали знак хреста на головній гря-
ді або на віконній рамі, а також обходили з нею господарський 
двір  6. Грімнична свічка використовувалася й при інших наго-
дах, як, наприклад, під час першого вигону худоби на пасовись-
ко, нею обкурювали хворого, її запалювали і вкладали людині 
в руки в агонії, запалювали в печі під час бурі: жебы перун до 
обійстя не вдарив.  

зимовий цикл календарної обрядовості закінчували м’ясниці 
(фашенґы) – період між різдвом і Великим (Великоднім) постом, 
коли збільшується день, а  сонце стає щораз інтенсивнішим. 
М’ясниці тривали від п’яти до дев’яти тижнів, залежно від того, 
на який час припадає Великдень. тому м’ясниці бувають довгі і 

1 записала Надія Вар’ян 1977  р. в с.  свиднику від Марії Штефаниско, 
1920 р. н. асФ сНМ–МуК, № 7000.

2 Мушинка М. звичаї нашого села... с. 48.
3 там само.
4 Diky J. Zo života našich predkov. Život, zvyky, povery, príslovia a porekadlá / 

Vydané vo vlastnom náklade autora. Bratislava, 2002. S. 69.
5 записала Надія Вар’ян 1977 р. в с. Велика Поляна снинського округу від 

Юлії цицанич, 1901 р. н. асФ сНМ–МуК, № 7114. Варіанти: Кедь са на Грімниці 
нап’є пташок воды на дорозі, напасе са в Юря вул на перелозі. записала Надія 
Вар’ян 18.05.1977 р. в с. смолник снинського округу від анни гамари, 1919 р. н. 
асФ сНМ–МуК, № 7542; Як на Грімниці когут ся нап’є воды зо саниці та в маю 
будуть мати коровы травиці. записано 17.02.1987 р. в с. Чертіжне Меджила-
бірського округу від Юлії Врабель, 1925 р. н. асФ сНМ–МуК, № 13405.

6 Мушинка М. духова культура... с. 301.
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короткі. На селах у цей час справляють весілля, влаштовували 
забави, ігри:

Фашенґи – паґаче, Велька ноц – колаче.
Русаля – белюше 1, сину муй, радуй се 2.

Фашенґи, Туріце 3, уж Велька ноц іде,
Колачі, паґачі, шитко се нам прейде.
Уж фашенґи прешли, дівки замуж не шли,
Прейду і Русаля, чо не піде жадна 4.

Шьпівайте, дівчата, бо уж не будете,
Бо уж приде ошінь та шя зодаєте.
Бо уж приде ошінь, придут і м’ясниці,
Та шя зодаєте мої ровесниці 5.

М’ясниці  – один з найвеселіших періодів на селі, коли було 
найменше праці. Невід’ємною частиною фашенґів були маска-
ради, що їх влаштовувала молодь. Були це різні ігри (З  козою, 
На роваш, По гейнуваню, По мішкуваню і т. п.), у яких учасники 
використовували зооморфні та антроморфні маски або просто 
натирали обличчя сажею чи борошном. у деяких селах парубки 
після забави ходили по коляді – гейнуваню, співаючи:

Фашенґи – наша Марча худобна,
Што єй дают то забра 6,
Ці ваїчко, ці хлєба,
Што вам Пан Бог пожегна 7.

1 Белюше – вид печива.
2 записала Надія Вар’ян 29.10.1975 р. в с. завадка Ґелницького округу від 

олени гудак, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6492.
3 Туріце – словацька назва русалій.
4 записала Надія Вар’ян 29.10.1975 р. в с. завадка Ґелницького округу від 

олени гудак, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6482.
5 записав теодор рожек 1929 р. в с. Вишня Полянка Бардіївського округу. 

за місцевою хронікою – 1929 р.
6 Забра – забере, задля рими, візьме.
7 записано 19.03.1980 р. в с. ториски левоцького округу від анни Петрис-

ко, 1898 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10518.
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Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

завершенням м’ясниць був останній тиждень напередодні 
Великого посту, відомий під назвою Пущаня. саме останній день 
Пущаня мав безпосередній зв’язок із традиційними сільськими  
вечорницями. Хлопці й дівчата організували в цей вечір т.  зв. 
полоковины, запусткы, запушкы (у с. гуменський рокитів – про-
пивали вечуркы) – народні гуляння з танцями, співами, іграми, 
у яких брали участь і заміжні пари. Під час танців танцюючі ви-
соко підстрибували, що за повір’ям мало сприяти швидкому, ви-
сокому росту конопель. спиртними напоями в цей день полос-
кали вуста від масних страв, бо опівночі вже починався Великий 
піст. Випиваючи, примовляли: Полочу зубы, ґамбу і гыртанку, 
од масноты, нечистоты аж до білого ранку  (с.  Бенядиківці)  1. 
у с. ганигівці в Остатни фашенґи парубки десь біля 9-ої години 
сходилися посеред села. один з них мав маску покритки – без-
ладно вдягнений і з лялькою з ганчірок шукав їжу для «дити-
ни», решта ходили з кошиком та міхом. Весела компанія в су-
проводі співу під гармоніку ходила селом, зупинившись перед 
хатою, кричала: Мішковац!  2 це був заклик для господарів, які 
їх обдаровували яйцями, салом та коритцем вівса. з  назбира-
них продуктів дівчата готували яєчню, а овес хлопці продавали 
й за отримані гроші купували горілку. останній обхід селом по 
мішкованю в даній місцевості був зафіксований в 1969 році 3. Під 
кінець фашенґів приказували: Фашенґи, фашенґи, фашенґови 
часи, з’їли зме шовдрини 4, з’їчме і колбаси 5.

опівночі останнього дня м’ясниць гуляння й розваги закін-
чувалися й починався довготривалий, виснажливий сорокаден-
ний Великодній піст.

1 дулеба а. з вечуркових традицій нашого села. Народний календар / сло-
вацьке педагогічне видавництво в Братиславі, Відділ української літератури в 
Пряшеві. 1988. с. 236.

2 Мішковац – каструвати.
3 Lokaj A. Hanigovce. Minulosť a dnešok / Publikácia bola vydaná s finančným 

príspevkom Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia. 2000. S. 73.
4 Шовдрина – шинка.
5 Мушинка М. звичаї нашого села... с. 49.
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головним весняним святом є Великдень (Велиґдень) – Паска, 
Воскресіння Христове – з несталою, рухомою датою, якому пе-
редували поважні підготовчі роботи: наведення порядку в хаті, 
на господарстві, випікання традиційного обрядового печива  – 
паски, підготовка продуктів до обрядового кошика тощо. у своїй 
основі це свято зберегло багато вірувань та обрядів, пов’язаних з 
річним циклом сільськогосподарського календаря. Багато з них 
частково збереглися до наших днів. Великодню передував соро-
каденний Великодній піст, який прийнято називати ще й Вели-
кий піст, який тривав сім тижнів: перший тиждень – Федоровий, 
другий  – Васильовий, третій  – Хрестопоклонний, четвертий  – 
Похвальний, п’ятий  – Чорна неділя, шостий  – Квітний, Квітна 
неділя, Квітниця, сьомий  – Великодня неділя, Великдень. сім 
тижнів Великоднього посту так подається в художній формі: Сім 
міль мосту, а за тым мостом білый цвіт, радує са цілый світ 1.

Виликоднього посту наші предки (а  подекуди й сьогодні), 
дуже строго дотримувалися. Не можна було веселитися, танцю-
вати, а співати було дозволено лише так звані постові співанки 
(балади) та духовні пісні. у цей період не можна було спожива-
ти м’ясних страв, а також молока та молочних продуктів. Моло-
ко переробляли на сир, інде  – на бриндзу, яку консервували в 
дерев’яних бочках і споживали аж після Великого посту. Крім мо-
лочних та м’ясних продуктів, наші предки в часі цього семитиж-
невого посту не споживали яєць. дідусь, народжений у 1911 році, 
згадував, що, йдучи на поле в останній фашенґовий день, тобто 
Пущаня, дали йому два варених яйця, а потім варені яєчка їв аж 
через сім тижнів на Великдень. Взагалі під час посту люди їли 
варянку, віцтянку, фасолю, капусту, грибову мачанку. а дівчата, 
щоб бути гарними, споживали в цей час сочевицю (ленчу).

у перший тиждень Великого посту на Пряшівщині не спожи-
вали вареної страви. їли печену картоплю, запиваючи її розсо-
лом з капусти (варом), сушені фрукти. саме в перший тиждень 
Великого (Великоднього) посту, який називається Федоровиця 
(початок тижня  – Федорув понеділок), на честь святого Федора 

1 записано 09.09.1986 р. в с. стащин снинського округу від анни рошко, 
1914 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10766.
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селяни уважно слідкували за метеорологічними прикметами 
протягом цілого тижня. ці багатовікові спостереження за яви-
щами природи, атмосферичними змінами й різними характер-
ними для певної місцевості прикметами стали основою прогно-
зування  – передбаченням погоди на окремі дні, тижні, місяці, 
пори року. Прогнози, пов’язані з Федоровицею, мали виключно 
аграрний характер. Перший день Федоровиці – понеділок – вка-
зував на погоду під час посіву зернових; вівторок – на садження 
картоплі; середа на сінокоси; четвер – на жнива; п’ятниця – на 
копання картоплі, а субота – на посів озимини (с. Чабини) 1. На 
Федоровицю пекли з ячмінної і вівсяної муки тонкі паляниці – 
присоляникы. їх натирали часником, і шматками прикормлюва-
ли корів для підвищення надоїв молока 2. На цьому тижні на час 
варили вечерю, жебы вечеряли іші завидна, жебы была начас ярь, 
а жебы зерно приставало скорей; у першім тижню посту чир ани 
вар’янку [суп із розсолу. – Й. В.] не варили, жебы не заростал лен 
(с. Малий липник). у середу згадуваного тижня, яку ще назива-
ли Крива або Ступна середа, жінки не пряли, щоб не мати «кри-
вих» телят, гусят, качат тощо. Жінки маленького зросту викру-
чувалися на всі боки, присідаючи, щоб льон родився – качурили 
лен (с. страняни). 

за традицією в день святого Федора в печі розкладали вогонь 
лише протягом дня, а коли починало смеркати, його гасили, аби 
не задимили очі святому Фадорові: жебы не закурили очі Федоро-
ві (с. Микова); жебы шя Федор не спалил (с. Малий липник). Крім 
того, жінки не снували, щоб вовки не снувалися хотарями: На 
Федоровый тиждень не снували пряджу, бо г нас были снувальни-
ці, жебы шя вовци по хотарі не снували, не ходили, як снувальни-
ці (с. Вапеник); першый тиждень посту шя не снувало, же заснує 
вовкох до хотаря (с. Шариське ястраб’є); жебы шя вовци по селі не 
снували (с. Бехерів).

цього тижня жінкам було заборонено прясти й снувати пря-
жу, щоб вовки не звелися в село. ткацькі атрибути повсюдно на-
ділялися функцією оберегу, особливо від вовків. В  україні не 

1 таптич г. Федоровиця. Дружно вперед. Пряшів, 1962. № 5. с. 29.
2 Шмайда М. а іші вам вінчую... с. 368.
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дозволялося снувати в понеділок і суботу, бо вовки будуть по 
селі снувать, а в перший тиждень Великого посту – «щоб вовки 
не замотали». Вважалося, що як будуть великоднювати, тобто 
лишаться невитканими на Великдень кросна, то будуть вовки 
їсти скотину, будуть нападати вовки 1. Винесення основи за межі 
людського поселення в україні подекуди заборонялося взагалі, 
нібито це загрожувало нападом вовків. Непередбачені і настир-
ливі набіги вовків на село пояснювали тим, що хтось із мешкан-
ців приніс із іншого села нитки чи ців’я від кросен 2.

На третій неділі Великого посту, яка називається Крестопо-
клонна, із пшеничної муки пекли хліб у вигляді хреста. цей хліб 
брали із собою в поле під час сіяння конопель, а восени – під час 
мочення конопель – клали у воду разом з коноплями, вірячи в 
його магічну силу впливати на врожайність 3.

Ще до другої світової війни в області Північного спиша та Ша-
риша зберігся звичай на Смертну (Чорну) неділю топити або спа-
лювати Смертку, Морену – жіноче опудало зі зв’язаних навхрест 
палок, прикрашене, як правило, старим жіночим одягом. дівоча 
процесія з піснями виносила його за село й топила в річці. такою 
рікою був передусім Попрад у старолюбовнянському окрузі:

О, Смертко укрутна, де єс быва?
Де єс шя так довго забавива?
Быва я в цісаря по піняжі,
Та ня забавиви двоми княжі 4.

у с. обручне Смертку одягали в білу сорочку, на голову кла-
ли решето, у руки всували стару мітлу – дряпачку. Кидаючи її в 
річку, дівчата співали:

1 рахно К. Перунове полум’я. Міфологія та обрядовість слов’ян ських гон-
чарів : монографія. академічна серія «українські кераміологічні студії». Вип 7. 
Полтава : асМс, 2012. с. 277–278.

2 там само.
3 Шмайда М. а іші вам вінчую... с. 368.
4 записав Михайло Шмайда 02.08.1963 р. в с. Чирч старолюбовнянського 

округу від олени Врабель, 1909 р. н. асФ сНМ–МуК, № 40.
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До воды, до воды, ты суко лінива.
Не піду, не піду, бо вода є зимна 1.

у с. ториски Смертку топили після того, як перейшли з нею 
полями, співаючи:

О, Смерте, укрутна, немилостива,
Каждому чловеку єс барзо страшлива 2.

Крім топлення в річці було прийнято цей реквізит весняного 
обряду спалювати. Кийовчанські дівчата смертку палили на кар-
топляному полі, перестрибуючи над вогнем:

А Смерточко наша, де ші пребывава?
В тей новей коморе, в Ваватковім дворе.
Цо ты там робива? Краву сом доїва.
А де тото млічко? Сама’м го выпива 3.

Смерточко, Смерточко, де єс пребывава?
В лісі на полянці, там єм хыжу мава.
Мава я там свій віночок, та-м го оддава.
Смерточко, Смерточко, мы шя помодлиме,
Лем ты нас не побер, нїж шя наставиме 4.

у с. Баране Смертку палили поблизу цвинтаря:
Смертечко грішна, скади єс пришла?
З-поза червеней гури. Маш вельке пазури 5.

1 записав Михайло Шмайда 13.01.1965  р. в с. обручне старолюбовнян-
ського округу від Юлії Кубіс, 1895 р. н. асФ сНМ–МуК, № 41.

2 записано 19.03.1980 р. в с. ториски левоцького округу від анни Петрис-
ко, 1898 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10519.

3 записав Михайло Шмайда 24.11.1965 р. в с. Кийов старолюбовнянського 
округу від анни Павловської, 1909 р. н. асФ сНМ–МуК, № 42.

4 записав Михайло Шмайда 17.11.1965 р. в с. Шариське ястраб’є старолю-
бовнянського округу від олени лазор, 1909 р. н. асФ сНМ–МуК, № 43.

5 записав Михайло Шмайда 16.01.1965 р. в с. Баранє (нині – частина села 
олейників) сабиновського округу від степана тимура, 1899 р. н. асФ сНМ–
МуК, № 45.
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а в сусідній др’єниці на Смертку давали велику патьовану хус-
тину, у якій чепили молоду і в якій одружені жінки ходили в церкву. 
голова була завита в памутки, у яку чепили молоду, яка останньою 
вийшла заміж. Крім уже згадувних пісень, було прийнято співа-
ти суто релігійні пісні про розп’яття Ісуса Христа (сс.  ганигівці, 
орлов, олейників, руська Воля над Попрадом, др’єниця). 

На спишу ця обрядова дія супроводжувалася ритуальним 
співом або речитативом:

Ішла Смертка з куделю, на ту Чарну недзелю. 
Гей, кравом дай,
На колички, на палички, не запоминай.
Втеди були добрі часи, кед Смертки носили,
Берда, берда, нич,
Не стане се ниґда никому нич 1.

Смертку виготовляли з палиці, старої мітли або граблів, 
на яку надівали старий одяг; опудало робили також з палиць, 
прибраних у гарний жіночий одяг, або просто із соломи чи 
солом’яних кычок:

А ты, Смертко, грішна, чого єс ту пришла? 
Мы тя ту не хцеме, стады тя береме 2

у с.  тихий Потік дівчата, які мали одружуватися під час 
м’ясниць, повинні були давати одяг на виготовлення Морени. Ві-
рили, що дівчата, які несли Смертку, невдовзі вийдуть заміж.

у с.  Порач для вбрання смертки дівчата використовували 
виключно одяг червоного кольору, кажучи при цьому: Дайме 
на Смертку, же се нам лен вродит. Прибравши в такий спосіб 
Смертку, дівоча процесія йшла з нею горі дедином. за селом 
Смертку встановлювали на картопляному полі (в  інших міс-
цевостях – на ділянках, де вирощувався льон), щоб був гарний 

1 записала Надія Вар’ян 28.10.1975  р. в с. завадка левоцького округу від 
олени гудак, 1941 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6489.

2 записав Михайло Шмайда 19.11.1965 р. в с. орлів старолюбовнянського 
округу від терезії Шуст, 1905 р. н. асФ сНМ–МуК, № 38.
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урожай, а  опісля Смертку спалювали. дівчата, які дали своє 
вбрання на Смертку, намагалися якнайшвидше роздягнути її, 
щоб уберегти свій одяг.

у с. Курів на Бардіївщині побутував один з найархаїчніших 
календарних звичаїв – т. зв. гышьканя. дівчата у Великодню не-
ділю ходили гышькати – виконували хороводи й співали, крім 
іншого, пісню Гышь, Смертко, гышь!, причому солом’яне опу-
дало Смертку, одягнену в жіноче лахміття (до старых женскых 
шматох), під кінець спалювали  1. Наводимо текст згадуваної 
пісні, реконструйованої Миколою Мушинкою:

А мы Смертку несеме, зо села ю женеме. 
Приспів
Гышь, Смертко, гышь! Гышь, Смертко, гышь! 
Несеме ю на поле, най там ю колька коле. 
Приспів
Несеме ю до ліса, ідь, же, Смертко, до біса! 
Приспів:
Не будеш нас дусила, твоя міць шя скончила. 
Приспів
Мы ту Смертку зоблечме, на огню ю упечме.
Приспів 2.

топлення в річці або спалювання Смертки, Морени – це зали-
шок язичницького звичаю топлення зими та привітання Весни.

Характерним для весняних свят є освячення галузок рокити 
(вид верби) з пухнастими котиками, які називаються багніткы, 
багнята, бажічкы, мынькы, мыцькы, пузички. за давньою тради-
цією, їх освячують в церкві в останню неділю перед Великоднем, 
у т. зв. Вербну неділю (Квітна неділя, Квітниця). цей звичай є 
згадкою про ті часи, коли народ з пальмовими гілками зустрічав 
у Єрусалимі Ісуса Христа, встеляючи йому ними дорогу за шість 

1 репертуарний збірник № 3, присвячений 20-річчю фольклорного колек-
тиву «Курівчан»  / упоряд. М.  Мушинка. Пряшів  : Культурний союз україн-
ських трудящих Чсср, 1989. с. 22.

2 там само. с. 23–24.
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днів до передчасної смерті. оскільки в нас пальми не ростуть, 
їхню функцію виконували вербові гілочки. у  с.  орябина, біля 
старої любовні по поверненню із церкви з освяченими котика-
ми кожного члена сім’ї тричі шмагали ними: То не я, але шьваче-
на багнітка! ця магічна дія мала забезпечити кожному здоров’я. 
освячені гілочки зберігаються в найсвятішому місці в хаті – на 
покутті аж до наступної Квітної неділі.

На спишу було прийнято рахувати бруньки зразу після по-
вернення із церкви додому, що віщувало кількість майбутніх 
в’язанок льону в господині та кількість снопів у господаря (с. за-
вадка), а в с. Порач пузички рахували дівчата – пара означала сва-
тання, непарне число в жінок віщувало вдівство. Використання 
освячених багніток було різноманітне. за віруванням, у колиш-
ніх селах старинської долини вони охороняли обійстя від нечис-
тих сил, подібно, як в україні  – від лиха  1. Інколи їх вкладали 
у вирізьблений хрест першої деревини при побудові хати, а  на 
лабірщині (с.  Чертіжне) ними прикрашали могили, чим вша-
новували пам’ять померлих предків. Котики широко вживали 
для відвертання грому та бурі, для цього їх спалювали в печі. 
На основі порівняльного матеріалу припускається, що це пер-
шопочатки приношення жертви дохристиянському богові блис-
кавки та грому Перунові. Котикам приписували також магічну 
силу забезпечення вдалого врожаю, їх додавали в зерно під час 
посіву зернових або кидали в першу виорану борозну при садін-
ні картоплі. у с. Порач так і кажуть, що пузички святяться для 
того, щоб виросли великі, налиті колоски. а  щоб зерно буйно 
зростало, разом з котиками святили ще й зелений барвінок: жеби 
зерно було буйно тако, як тот барвінок. у сусідньому селі завад-
ка у Квітну неділю варили рис, бо хто в Квітну неділю її варить, 
у того буде стільки грошей, скільки рису в каші. так і співається: 
Квітна неділя, де си сиділа? На лавиці, на копиці, кашу варила.

освячена вербова гілочка була надто поширеним оберегом у 
слов’янських гончарів 2.

1 скуратівський В. русалії. Київ : довіра, 1996. с. 389–390.
2 рахно К. Перунове полум’я... с. 216.
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останній тиждень перед Великоднем називався Мордарскі 
тиждень 1. з останнім третім днем напередодні Великодня, який 
у народі називають Живный четвер, Страсный четвер, Мерт вый 
четвер, Зеленый четвер, коли Христос перед смертю пережив 
багато страстей, особливо в четвер, коли спаситель був роз п’я-
тий і помер на хресті, пов’язана значна кількість своєрідних ві-
рувань, обрядів і дійств, які в минулому посідали важливе місце 
у великодньому циклі весняних свят – у духовному житті нашо-
го народу. На Пряшівщині назва Живный четвер пояснюється, 
крім іншого, й тим, що в цей час проходить зародження нового 
життя, з приходом весни оживають флора та фауна. з оживлен-
ням природи виникла й уява про те, що оживлюються й усякі 
нечисті сили, зокрема відьми (босоркы, стріхы), діяльність яких, 
за народною уявою, набуває неабиякої інтенсивності саме в цей 
день – нібито вони намагаються відібрати молоко в дійних корів. 
Із запобіжною метою селяни вдавалися до різних магічних прак-
тик. Передусім малювали на стаєнних дверях хрестики освяче-
ною крейдою, дьогтем, вапном або глиною. Перед дверима стайні 
вверх зубами клали борони (жебы ся босорка на них зділа), а ярмо 
цей день приносили в хату, аби відьми на ньому не ворожили, бо 
ярмо давали корові на шию. Щоб простежити відьомські сліди, 
господиня перед стайнею сипала попіл, по якому інколи наро-
ком побродили сільські парубки, що приводило до різного виду 
комічних ситуацій. охоронну магічну функцію приписували й 
освяченому білому чи чорному маку, який сипали навколо жит-
ла. господарі окреслили навколо себе магічне коло освяченою 
крейдою, оскільки вірили, що воно не допустить до людини ні-
якої нечисті.

у Живний четвер заборонялося позичати будь-яку річ з гос-
подарства, аби босорка нею не поворожила. у народі кажуть, що 
в цей день сповідатися йдуть лишень босорки. саме в цей час, за 
народною уявою, вони зустрічалися на своїх сходах у горах, на 
луках, на межі трьох хуторів.

1 Lokaj A. Hanigovce... S. 74.
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Назва страсний четвер походить від страждань Ісуса Хрис-
та, який помер, розіп’ятий на хресті (подекуди називається ще  
Мертвий четвер). у церкві проходить служба з 12-ти страстними 
Євангеліями, а після 12-разового дзвоніння дзвони зав’язували. 
замість них калатали дуркалом, рапкачами (велекими церков-
ними й малими дитячими) – ковтали дерев’янов киянков, дзво-
нами дзвонили аж на Воскресіння Христа в неділю ранком, що 
знайшло своє відображення в народних загадках про дзвін: 
Який святий лем єдно свято до рока святить? 1; Два дни до рока 
шьват, а гоном 2 робит каждый ден 3.

На страсті під час 12-разового дзвоніння в церкві діти-пас-
тухи брали в руки батіг і за кожним ударом дзвону за в’я зували 
на ньому вузлик. ці вузлики розв’язували аж в часі випасу худо-
би, щоб знайти загублену тварину (с. литманова). у с. цернина 
(свидниччина) з тієї ж самої причини такі вузлики в’язали на 
шнурок. Із дзвонінням на страсті Христові пов’язане ще одне 
повір’я, за яким у цей відрізок часу можна побачити приховані 
розбійницькі скарби: начебто бачити світло (вогник) над землею 
або дим, бо оті пограбовані гроші в цю пору перепалюються, 
тобто горять. згадуваний четвер, подібно як і інші дні календар-
ного циклу, по в’я заний із хліборобською діяльністю. Наприклад, 
повернувшись з оранки додому, тричі занурювали ярмо у воду, 
аби в худоби шия не боліла, а вечеряли лише пирогами, аби ху-
доба була такою гладкою, як пиріг. Крім того, на Зелений четвер 
не рекомендувалося садити картоплю (бандуркы), бо буде зелені-
ти, а комашня, черви (хробакы) будуть її нищити.

Магічне значення мав поширений у досліджуваному регіоні 
звичай вмиватися ранком до сходу сонця водою на потоку у Вели-

1 записала Надія Вар’ян 30.03.1973  р. в м.  свиднику від олени Кушнір, 
1921  р.  н., родом із с.  Вавринець Воронівського округу. асФ  сНМ–МуК, 
№ 4573. див.: Народні загадки українців східної словаччини / упоряд., вступ, 
післям. та прим. Н.  Вархол. Науково-популярна бібліотека цК  Ксут, н.  13. 
Пряшів, 1985. с. 52.

2 Гоном – сильно, інтенсивно.
3 записав Іван Верхратський 1899 р. в с. Варадка Бардіїського кругу. див.: 

Верхратський І. знадоби для пізнання угроруских говорів. Зaписки Наукового 
товариства імені Шевченка. львів, 1901. т. 44. с. 176.
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кодню п’ятницю. Причому до річкової води зверталися з лагідним 
поздоровленням: Добрый день, ты быстра водичко, я тобі прине-
сла болічко, а ты мі дай здравічко (с. олька). у нині неіснуючому 
селі дара у Великодню п’ятницю, кедь дахто дашой мав – хворый 
быв, са ішли мити на три води, де три струмки вливаються в одне 
русло, жебы быв здоровый. Подібно словаки, передусім дівчата, у 
Великодню п’ятницю ще до сходу сонця купалися в проточній 
воді, щоб запобігти таким шкіряним недугам, як чиряк, струп, 
лишай, і взагалі бути здоровими протягом цілого року 1.

Ґазди рано-вранці йшли на потік мити коней і корів, жеби нич 
злого ся їм не сталося, жеби били здрави. до студника йшли вми-
вати очі, вірячи в те, що вони не будуть боліти.

Верба у звичаях та повір’ях цього періоду мала неабияке зна-
чення. у  Великодню п’ятницю зрання дівчата голими чесалися 
задля гарного довгого волосся під вербою. у цьому випадку діє 
закон магії подібності. цю п’ятницю в маковицьких селах свид-
ниччини називають Пащана п’ятниця (назва походить від слова 
Паска). у цей день не можна було вивозити гній на поле, бо ґаз-
да захворіє, нездужає чи навіть помре. На снинщині вірили, що 
ґазди, які йшли орати у Великодню п’ятницю чи в інше велике 
церковне свято, були покарані таким способом, що провалилися 
з волами чи кіньми під землю. І на цих місцях виникли так звані 
утови (виямки наповнені дощовою водою, яка нікуди не витікає), 
і нібито там чути, як ґазди поганяють волів 2.

Народні приказки про Великодні свята: Шити, білити – завт-
ра Великдень 3; Гані – пиндель 4, Мар’ї – пиндель, Іванові – ґачі, бо іде 
Великдень 5; Марі – ґачі, Гані – ґачі, а Янкові пензель, бо иде Велиґ-

1 Horváthová E. Zvykoslovie a povery... S. 1017.
2 Вархол Н. звідки і коли... топонімійні перекази про заснування сіл та 

виникнення їх назв / спілка українських письменників словаччини. Пряшів ; 
свидник, 2009. с. 127.

3 записав Михайло Шмайда в с. Красний Брід Меджилабірського округу. 
див.: Шмайда М. Народні жарти та прислів’я. Дукля. Пряшів, 1961. № 3. с. 93.

4 Пиндель – у розумінні новий пошитий одяг.
5 записано 1985 р. в м. свиднику від анастасії Прокопович, 1961 р. н., ро-

дом із с. збудська Біла Меджилабірського округу. асФ сНМ–МуК, № 13238.
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день 1; Христос воскрес – на пецу са змерз 2 (так віталися, коли під 
час Великодніх свят була холодна погода).

головним печивом Великодніх свят є, звичайно, паска – ве-
ликий обрядовий хліб круглої форми з пшеничного або житньо-
го борошна, який важив 5–7 кілограмів і випікався напередодні 
Паски. у старинській долині також пекли з житнього («чорно-
го») борошна ще й малу паску. Із цього тіста готували калачики, 
які називалися дервачки, причому шматок з тіста мусив з’їсти 
кожен член сім’ї в першу повеликодню неділю – Провудну неді-
лю 3. На лабірщині пекли переплітану паску круглої форми, тоб-
то тісто зверху плели у вигляді дівочої коси. Багатші господарі 
пекли паски з білого пшеничного борошна, бідніші – з житнього 
або кукурудзяного.

Паску випікали в Білу суботу напередодні Великодня, у ви-
падку відсутності дріждів вживали хміль. за віруванням, від 
величини спеченої паски залежав успіх у господарстві, а також 
майбутній урожай. Кладучи паску в піч на хлібній лопаті, ґаз-
диня виконувала імітативні магічні дії: підскакувала й цмокала, 
щоб паска виросла великою. Було доброю прикметою, коли паска 
виросла, не потріскала, то ніхто не помре протягом року, в іншо-
му випадку – ґазда або ґаздиня помре. Випечені паски ставили в 
зерно, щоб довго були свіжими. Пекли 5–6 пасок або й більше, це 
залежало від заможності господаря та кількості челяді, причому 
вони були великі, іноді завбільшки з колесо на возі. На спишу, 
наприклад, пекли дві паски. одну з житнього, а другу – з пше-
ничного борошна.

На закарпатті в кінці ХІХ ст. при готуванні тіста на паску гос-
подиня виконувала своєрідні ритуали: на розстелену на підлозі 
гуню, під яку клали сокиру, качалку для тіста, а зверху ставили 
корито, вона просівала борошно та клала вербові гілочки. ці ри-
туальні дії були запорукою здоров’я господарів та добробуту в 

1 записано 18.06.2015 р. в с. доброслава свидницького округу від Йосифа 
родака, 1942 р. н. асФ сНМ–МуК, № 20106.

2 записала даніела Капраль 2008 р. в с. стащин снинського округу від зу-
зани Капраль, 1924 р. н. асФ сНМ–МуК, № 19386.

3 Feglová V. Kalendárne obyčaje... S. 414.
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їхньому домі. При вимішуванні тіста ґаздиня стояла на гуні. По-
тім вона йшла в сад і обтрушувала тісто з рук під кожним плодо-
носним деревом, щоб рясно родило 1.

Кульмінаційною дією Великодня було освячення в перший 
день свята паски, під якою розуміється не тільки обрядове пе-
чиво, тобто паска, але всі продукти, освячені у великодньому ко-
шику: Сячу паску і кобаску, а і хрін, што я го зім 2; Сятый вечур 
сятив бы са, а Велиґдень не снив бы са  3 (на святий вечір сім’я 
споживає обрядові страви вдома, а обрядові продукти у велико-
дньому кошику є всім на показ). у великодній кошик клали по-
фарбовані в лушпинні цибулі або озимині та інших рослинних 
фарбах яйця, а то й кольорові писанки чи однокольорові фарбан-
ки, паску та калачі, грудку, сир, ковбасу, сало, шинку, сіль, масло. 
На маслі робили з воску хрестик. Його відкладали, а перед сіян-
ням льону клали ґаздові до рошівкы, а щоб льон був м’яким, ґазда 
хрестиком мастив руки. у деяких селах спишу в кошик кладуть 
ще й по три картоплини, які опісля садили в полі, щоб охорони-
ти посаджену картоплю від стихійного лиха, особ ливо від граду.

На высокуй полонині ягнятка пасуть са, 
Дала бым-ті писаночку, куркы не несуть са. 
Дала бы-м ті писаночку червену, зелену, 
Жебы люде не казали, же поворожену 4.

Паску несла святити в церкву господиня або невістка – дру-
жина найстаршого сина. Після освячення паски кожен господар 
якомога швидше поспішав додому, бо, згідно з повір’ям, хто пер-
шим потрапить додому, той швидко впорається з весняними та 

1 Федака П. Народні обряди, звичаї і вірування українців закарпаття за 
матеріалами журналу «листок» (1885–1903). Науковий збірник Закарпатського 
краєзнавчого музею. ужгород : Патент, 2005. Вип. ІІ. с. 163.

2 записано 05.08.1999 р. в с. Валентівці Меджилабірського округу від Єви 
Хомчової, 1905 р. н. асФ сНМ–МуК, № 17747.

3 записано 29.05.1979  р. в с. стащин снинського округу від зузани Ка-
праль, 1924 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10230.

4 записано 29.05.1980 р. в с. стащин снинського округу від зузани Кап-
раль, 1924 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10530.
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літніми сільськогосподарськими роботами. Перш ніж сісти до 
великоднього столу в досліджуваному регіоні зберігся звичай, 
що господар тричі обходив з паскою довкола хати, щоб уникну-
ти пожежі (с. гельцманівці) та щоб добре велося на господарстві. 
Подекуди ґаздиня з паскою обходила навколо стайні, входила до 
стодоли, підходила до причулку 1 і примовляла: Христос Воскрес!  
Жеби Пан Бог пожегнав повне гумно 2 хліба (с. гельцманівці). де-
інде господар, увійшовши в стайню, дотулявся паскою до коня, 
жебы добрі тягав, корів, жебы добрі годувала са худоба (околиця 
снини). у с. Малий липник ця дія мала сприяти щасливому ве-
денню господарства протягом року, доброму розмноженню худо-
би. Повсюдним був звичай, що споживання великодніх освяче-
них продуктів починали з яйця, яке розрізали на стільки частин, 
скільки було членів сім’ї. Кожен повинен був з’їсти свій шматок, 

1 Причулок – місце, де складували зернові.
2 Гумно – стодола.

Великодня паска. с. Руський Потік. 1968
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щоби панувала любов і злагода: Сята паска і кобаска, іші хрін 
та тя з’їм 1; Добра паска, як є і кобаска 2; Велиґдень,  Велиґдень, 
Великодні сяткы, грудку сыра, масла, яїчка і кобаскы 3; У неділю 
з пасочками, в понеділок з писанками 4. у с. Вапеник, прийшов-
ши з паскою в хату, швиденько розв’язували плахітку з паскою 
над головою немовляти, аби чим скоріше почало говорити. На 
снинщині (с. рунина) ґазда нарізані окрайці паски насамперед 
настромлював на ніж і так подавав пастухові, який із зажму-

1 записано 1985 р. в м. свиднику від анастасії Прокопович, 1961 р. н., ро-
дом із с.  збудська Білоа Меджилабірського округу. асФ сНМ–МуК, № 13352.

2 з глибини віків... с. 243.
3 записано 17.04.1990 р. в м. Пряшеві від Юрія Харитуна, 1941 р. н., родом 

із с. остружниці снинського округу. асФ сНМ–МуК, № 14666.
4 записано 09.09.1986 р. в с. стащин снинського округу від анни рошко, 

1914 р. н. асФ сНМ–МуК, № 19047.

Освячення великодніх кошиків. с. Стащин. 1980
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реними очима та відкритим ротом мусив їх стягти і з’їсти, щоб 
ніхто не врік худобу. На свидниччині, повернувшись додому з 
церкви, люди ударяли головами об освячену паску, намагаючись 
таким способом запобігти головному болю та оберегтися від пе-
руна-блискавки (с.  Юркова Воля). обрядова великодня страва, 
подібно як святвечірня, відігравала велику роль в народних за-
побіжних практиках. три окрайці паски відрізали й відкладали 
з лікувальною та запобіжною метою. для прикладу, ними підку-
рювали чиряк; для гарних удоїв молока та для запобігання діям 
відьом підгодовували ними корів під час першого вигону на па-
совище або просто кидали в молоко, даючи його сусідам; під час 
бурі, блискавки, їх кидали у вогонь з метою оберігання обійстя 
від пожежі, нещастя і т. п.

Ладомирські великодні кошики. 1970IM
FE
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Ладомирські великодні кошики. 1970
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у народній медицині використовували великодню паску,  
окрайцями якої обкурювали хвору на гарячку людину (с. Білове-
жа). Віра в лікувальну силу обрядового печива була поширеною у 
словаччині, україні та деінде. Крім названого обрядового печи-
ва, у досліджуваному регіоні пекли з украденої муки й спеціаль-
не дуже велике за розміром печиво з отвором посередині – оба-
рянец. Через цей отвір тричі пересували хвору на туберкульоз 
дитину, після чого печиво вивішували на огорожу, щоб його ви-
дзьобали птахи. у цьому слід бачити рудимент давніх вірувань, 
коли люди приносили жертву уособленій хворобі 1.

Великодні свята були гарною нагодою для влаштування 
різних молодіжних ігор та забав, співу, хороводів: Великодні 
файні свята, бо са бавлять всі дівчата  2. особливо цікавою, 
невід’ємною та історично вагомою частиною весняного періоду 
були народні обрядові ігри з пісенними текстами, які мають хо-
ровий та ігровий характер. тексти, мелодії, ігри, відповідні дії, 
зумовлені змістом пісні, становлять синкретичне ціле і, на дум-
ку більшості дослідників, стадіально належать до найдавніших 
шарів народної творчості. такі хороводні ігри серед українців 
Пряшівщини побутували до 50–60-х років ХХ ст. дуже багатий 
репертуар традиційних весняних хороводів та ігор з пісенними 
текстами зберігся в народній пам’яті донині 3.

у перший день Великодня – у Великодню неділю – після обіду 
молодь села сходилася біля церкви, поблизу цвинтаря, за селом 
на луці або просто серед села. дівчата проходили селом, співаю-
чи весняних пісень. Прийшовши на заздалегідь визначене місце, 
вони, взявшись за руки, водили хороводи – молодіжні ігри та за-
бави, поєднані з обрядовими піснями, приуроченими весняному 

1 Mušinka M. Zdravotné povery v niektorých severovýchodných obciach se-
verovýchodného Slovenska. Nové obzory 4. Spoločensko-vedný zborník východného 
Slovenska / Vydalo Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry v Košiciach pre Mú-
zeum Slovenskej Republiky Rad v Prešove. 1962. S. 327.

2 записано 09.09.1986 р. в с. стащин снинського округу від анни рошко, 
1914 р. н. асФ сНМ–МуК, № 19048.

3 Вархол Й. до питань українських та словацьких весняних ігор-хорово-
дів... с. 28.
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періоду: Гоя, дюндя, гоя (від дієслова дюндяти); На мости; До саду, 
дівчата, до саду; На роваш, мамичко, на роваш; Выжень качкы на 
млачкы; Кач, долов, кач (від дієслова качкати); Городички; Воро-
дай. згадуваний обряд зустрічі весни не мав усталеної загальної 
назви і був типовим дівочим святом. у кожному селі або мікро-
районі його називали по-різному  – залежно від місцевої назви 
весняних пісень і хороводів, які переважали. звідси й похідні 
назви хороводних ігор – качкы, лишки, гоя, дюндя, мосты, поля-
на, лучкы, городички, вородай. Найвідомішою і найулюбленішою 
була весняна гра На мости, відома ще під назвою Гоя, дюндя, гоя 
(від рефрену пісні) – одна з найдавніших за походженням вес-
няних ігор з пісенним текстом. центральне місце в таких іграх 
займає мотив оборини міст, фортеці озброєною вартою, за вступ 
до якої потрібно було заплатити мито 1.

1 Zilynskyj O. Hry na vrata a mosty v slovanském folkloru. SLAVIA. Praha, 
1958. XXVII/1. S. 37.
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А. Гоя, дюндя, гоя, послала нас кральовна,
Гоя, дюндя, гоя.

Б. Гоя, дюндя, гоя, нашто же вас послала?
Гоя, дюндя, гоя.

А. Гоя, дюндя, гоя, ці суть мосты зроблені?
Гоя, дюндя, гоя.

Б. Гоя, дюндя, гоя, уж суть мосты зроблені,
З колами підопрены, гоя, дюндя, гоя.

А. Гоя, дюндя, гоя, ці пустите вы нас там?
Гоя, дюндя, гоя.

Б. Гоя, дюндя, гоя, мы вас не пустиме, 
Слабы мосты маме, вы бы поламали, 
Оправиц не дали, гоя, дюндя, гоя.

А. Кідь іх поламлеме, направити даме,
Што найкраше дівча та вам зохабляме. 

Б. Гоя, дюндя, гоя, яке же нам давате?
Гоя, дюндя, гоя.

А. Гоя, дюндя, гоя, шварне дівча вам даваме,
Гоя, дюндя, гоя 1.

1 записав Михайло Шмайда 1967 р. в с. суків Меджилабірського округу 
від анни Бейди. асФ сНМ–МуК, № 502.

Великодні хороводи. с. Циґла. 1938
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А. Гоя, дюндя, гоя,
Послала нас кральовна.

Б. Гоя, дюндя, гоя,
На што вас послала?

А. Гоя, дюндя, гоя,
Густи мости ставлят.

Б. Гоя, дюндя, гояя, 
Густи мости готови.

А. Гоя, дюндя, гоя,
Ці нас през них пустите?

Б. Гоя, дюндя, гоя,
Што нам за то дате?

А. Гоя, дюндя, гоя,
Дівча з чорнима очіма 1.

А. Гоя, дюндя, гоя, послала нас кральовна, 
Пусте, же нас, пусте, през любову гору, 
През цісарську войну.

Б. Мы вас не пустиме, слабы мосты маме, 
Вы бы поламали, поправиц не дали.

А. Кедь їх поламеме, направиц їх даме,
Шо найкрайшой дівча – та вам зохабляме 2.

Подібний текст був зафіксований також у словацькій частині 
земплина:

Pusce nas, pusce, pres toty čeresty mosty!
Vera my vas nepuščime, slabe mosty mame,
By sce polamali, napravic nedali.
Ta ked polameme, napravic vam dame,
Čo najkrajšu panu do zalohu dame.
Nuž še poberajce, a zaloh nam dajce.

1 записав Михайло Шмайда 25.07.1962  р. в с. Нижні репаші левоцького 
округу від Катерини Бриндзьової, 1941 р. н. асФ сНМ–МуК, № 71.

2 записала Надія Вар’ян 14.08.1974 р. в с. руське снинського округу від Ма-
рії Шамулко, 1896 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5040.
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Вищенаведені шестискладові за розміром вірші, характерні 
передусім для галицьких хороводів, побутували й на вузькій 
території словацько-українського пограниччя снинщини. од-
накове звучання записаних варіантів та тотожність між пер-
шим віршем північно українського та словацько-земплинського 
варіан тів переконують, що йдеться про молодшу версію ігор, які 
виникли саме на лабірщині та снинщині 1.

До гаю, лишечкы, до гаю,
Най ся наше дівчатечка зограю.
Мать наша Юлишенька жовтый влас,
Выберь собі, Юлишенько, котру знаш 2.

1 Zilynskyj O. Hry na vrata a mosty v slovanském folkloru... S. 66–67.
2 записано 06.02.1980 р. в с. Борів Меджилабірського округу від Юлії ло-

ренчик, 1923 р. н. асФ сНМ–МуК, № 11253.

Маковицькі веснянки.  
(Гривна В. Народні звичаї Маковиці... с. 130)
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До саду, дівчата, до саду,
Будеме шіяти росаду,
Іші наша росадочка не зышла,
Уж шя наша вірна любов розышла.
  Під грушку, дівчата, під грушку,
  Будеме шіяти петрушку.
  Іші наша петрушечка не зышла,
  Уж шя наша вірна любов розышла.
На роваш, мамічко, на роваш,
Кому тото дівчатко выховаш?
Тобі то, Янічку, тобі то,
Будеш мал женічку на літо.
  На воду, дівчатка, на воду,
  Будеме шіяти лободу,
  Іші наша лободонька не зышла,
  Уж шя наша вірна любов розышла.
Шіяла Ганічка лободу,
Післала Янічка на воду,
На воду студену під грушку,
Жебы з ньов поляла петрушку 1.

Ой, до саду, дівчата, до саду, 
Будеме мы сіяти росаду,
А з росады выросте капуста,
А з дівчати буде шварна невіста.
  Ой, на роваш, мамочко, на роваш,
  Кому туто дівчатко выховаш?
  А тобі то, Янічку, тобі то,
  Кедь дасть Пан Буг добре здравля на літо. 
Ей, червеный паробочок, як ружа,
Дай же мі го, Пане Боже, за мужа,
Твердо бы-м са Пану Богу молила,
Кедь бы-м з ним навечур говорила 2.

1 записав Петро Котулич 15.03.1967  р. в с. Юркова Воля свидницького 
округу.  за місцевою хронікою – 1967 р.

2 стриговець снинського округу. Нове життя. Пряшів, 1962. № 20. с. 5.

IM
FE

Будеш мал женічку на літо.

IM
FE

Будеш мал женічку на літо.
у, дівчатка, на воду,

IM
FEу, дівчатка, на воду,

еме шіяти лободу,

IM
FEеме шіяти лободу,

аша лободонька не зышла,

IM
FEаша лободонька не зышла,

Уж шя н

IM
FEУж шя наша вірна любов розышла.

IM
FEаша вірна любов розышла.

Шіяла Ганічка лободу,

IM
FEШіяла Ганічка лободу,

Післала Янічка на воду,

IM
FE

Післала Янічка на воду,

IM
FE

На воду студену під грушку,

IM
FE

На воду студену під грушку,
Жебы з ньов поляла петрушку 

IM
FE

Жебы з ньов поляла петрушку 

Ой, до саду, дівчата, до саду, IM
FE

Ой, до саду, дівчата, до саду, 
Будеме мы сіяти росаду,IM

FE
Будеме мы сіяти росаду,IM

FE
А з росады выросте капуста,IM

FE
А з росады выросте капуста,
А з дівчати буде шварна невіста.IM

FE
А з дівчати буде шварна невіста.

www.etnolog.org.ua



105

Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

На лучкы, дівчата, на лучкы, 
Будеме сіяти павучкы,
Іші нам павучкы не зышли,
Уж ся нам дівчата розышли.
  До саду, дівчата, до саду, 
  Будеме сіяти росаду, 
  Іші нам росада не зышла,
  Уж ся наша челядь розышла.

До гаю, дівчата, до гаю,
Бо нас там парібці волают,
Повно невіст стоїт поза пец,
А нас там волают на танец 1.

Під грушку, дівчата, під грушку,
Будеме шіяти петрушку,
На тій петрушечці три листкы,
Треба буде вапенскым невістам колискы.
  На лукы, дівчата, на лукы,
  Будеме шіяти павукы,
  Іші павучата не зышли,
  Уж шя нам дівчата розышли.
До гаю, дівчата, до гаю,
Бо нас там парібці волают,
Мат наша Ганічка шумный глас,
Выберь сой, Янічку, хтору знаш 2.

Ішли качі на млачі, назберали хробачі, 
Кач, долов, кач, вженив са Лукач.
  Узяв за са Марину, і пудрану перину, 
  Кач, долов, кач, вженив са Лукач.

1 записав Юрій Костюк в с. Крайня Порубка свидницького округу. див.: 
дружно вперед. Пряшів, 1956. № 5. с. 33.

2 записано 16.07.1992  р. в с.  Вапеник свидницького округу від Марії 
тиман,  1926 р. н. асФ сНМ–МуК, № 15612.
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А Марина не спала, лем перину платала,
Кач, долов, кач, вженив са Лукач 1.
А там долу на ринку, стратив шандар годинку. 
Кач, долов, кач, вженив са ткач.
  А там дівча біжало та годинку хватало,
  Кач, долов, кач, вженив са ткач.
У богатых дівочок по дванацать сорочок,
Кач, долов, кач, вженив са ткач.
  А у мене одненька, на каждый день біленька. 
  Кач, долов, кач, вженив са ткач 2.
Городічки граю, мене не чекаю,
Я молода дівка понаглям са на ню.
Подьме ми, дівчата, подьме до колечка,
Хто з нами не піде – парадна дівочка.
  Піщалочка пі, пі, о седемнаст дірки, 
  Не хтіла пискати при худобній дівки. 
  Пришла ку худобній, сама запискала, 
  Худобна дівочка горко заплакала.
Піщалка піскала, тот голос не могла,
Я худобна дівка, чо в полю співала. 
Шумна я дівочка, чож бим і не була, 
Літаю мі очка, як стріберна гуля.
Бо стріберна гуля лем вше за гулями,
А мої очічка лем за фраїрами 3.

Невід’ємною частиною дівочих весняних розваг, які побуту-
вали на розлогих теренах західної галичини, була гра молоді під 
назвою Воротар. Про надзвичайну популярність цієї гри свід-
чать десятки записаних варіантів, які в деяких областях стали 
відомими під спільною назвою для цілого комплексу весняних 

1 записано 28.04.1978 р. в с. тополя снинського округу від Михайла лень-
ка, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, № 8577.

2 записав Юліус Хира 1969 р. в смолнику снинського округу. за місцевою 
хронікою – 1969 р.

3 записав Михайло Шмайда в 1965  р. в с. Порач списьконововеського 
округу. асФ сНМ–МуК, № 499.
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ігор – вордарні (справляти молодаря – володаря, голодаря); вози-
ти вордарку. Хоча гра Воротар не була зафіксована на закарпат-
ті, однак її сліди виявлені в українсько-руському селі Великий 
липник на старолюбовнянщині.

у Великодню неділю дівчата, взявшись за руки й співаючи 
Вородай, ланцюгом пересувалися селом, заходячи через ворота 
на подвір’я окремих господарських садиб, прямуючи на підви-
щене за селом просторе місце Баню. співаючи тексти веснянок 
Вородай, рухалися по колу в одному, а  потім  – у протилежно-
му напрямку, допоки не виспівували всіх веснянок. у  70-х  ро-
ках ХХ  ст. в тому ж самому селі ми записали від Марії Чекан 
(1897 р. н.) кілька десятків згадуваних пісень:

Вородай, вородай, приде нам господар,
На неджылю рано джывчатко на в’яно, ещік раз. 

Кед собі зашьпывам понад яворикы,
Учує ня милый аж до Америкы, ещік раз.

Не мысли, не думай, бы-с мене жену мав,
Ани не одкладай, інде собі глядай, ещік раз. 

Глядай собі, глядай, бо я собі нашла,
Бо я шя не буду за чейками пасла, ещік раз.

За чейками пасла, носила в сердечку,
Глядай, собі, глядай, інде фраїречку, ещік раз. 

Не хцу странянчана во сріблі, во златі,
Волю липничана во великым блаті, ещік раз.

Фраїр шя мі женит, най же вын здрав буде,
Бо вын о рык, о два, ґдовцом буде, ещік раз.

Ей, а кед не о рык, та хоцлем о п’ятый,
Але мене мусит, мусит мене жяти, ещік раз.

А кед не джывком, та холем уж ґдовом,
А я мушю быти його, мушю быти його ещік раз.

Пов’їдают на мне, же я шя не выдам,
Умерла циґанка та ня возме циґан, ещік раз.

Уж вецей не буду вородай шпывала,
Бо шя на суботу буду руковала, ещік раз 1.

1  записано 10.10.1979 р. в с. Великий липник старолюбовнянського окру-
гу від Марії Чекан, 1897 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10111.
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з лук дівчата наввипередки бігли в село: котра першою при-
бігла й вдарила об першу стодолу, та першою протягом року мала 
вийти заміж. у цих веснянках, де звучать мотиви дівочої любо-
ві, одруження, заміжнього життя, аграрної магії і т. п., віддзер-
калюються найдавніші за походженням гаївки, які сягають ще 
дохристиянських часів. локальне поширення гаївок Вородай об-
межується виключно селом Великий липник старолюбовнян-
ського округу.

другий день Великодня в Поливальний понеділок (Обливаль-
ный понеділок) хлопці ходять селом, поливаючи дівчат. здебіль-
шого дівчата ховалися і для більшого ефекту їх обливали несподі-
вано, а котра дівчина не была олята, тій хлопці обкидували хату 
яйцями і  т.  п. за обливання дівчата обдаровували парубків пе-
редусім крашанками чи писанками. у вівторок, навпаки, дівчата 
обливали хлопців, щоб усі протягом року були чистими, свіжими, 
веселими, здоровими, як вода. Великодне обливання належить до 
найпоширеніших обрядів весняного циклу і, напевно, первісно 
пов’язане з вірою в очищувальну та оздоровлюючу силу води.

у понеділок після обіду хлопці вибирали з-поміж себе жартів-
ливого, веселого фіґляриска, одягали його за жида, який ходив з 
кошиком від хати до хати й збирав яйця, кількість яких запису-
вав у зошит. Назбирані яйця парубки потім продавали і за отри-
мані гроші влаштовували танці – скакану, музыку (с. Бехерів). 

за звичаєм, після Великодня розпочиналися весняні сільсько-
господарські роботи в полі. Велике значення надавали першому 
виїзду в поле – першій весняній оранці, сівбі, садінню картоплі 
і т. п. аграрно-магічні дії були спрямовані на забезпечення до-
брого врожаю, його охороні перед стихійним лихом, охороні ху-
доби від захворювань, від нечистих сил.

Виїжджаючи в поле на першу весняну оранку, використову-
вали спеціально спечений обрядовий хліб заорьов’яник (сс. Чаба-
лівці, Микова), заорюваный колач (с. рунина), пудпалок (с. стари-
на), підпалок (с. суха), маленькой палаченя (с. Іновець), палятко 
(с. Чирч), баля (сс. Вишня ядлова, Юркова Воля), який хлібороб 
клав у полотняну торбинку (кобілка, табішка, тобішка, торбеч-
ка, таністра, цаністра, циделя, цидило), перевішену через плече 
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або на ярмі між тваринами чи просто на плузі: жебы хліб са родив 
(с.  старина). цим обрядовим хлібом орач (плугатарь, с.  свид-
ничка) орав, а в короткій перерві між роботою годував ним волів 
зі словами: жебы сте здравы были і на хліб робили – та й сам з’їдав 
кусник  1. у деяких місцевостях було прийнято приорювати та-
кий хліб під першу борозну (скыбу, м. свидник). у селах старин-
ської долини хлібороб з кобілков ходив цілый полуденок а ціле по-
полудне, а пришов навечур домів, та тот хліб їв, жебы урода была 
ай хліб там са зродив. Подібно на спишу та старолюбовнянщині 
цей обрядовий хліб споживав ґазда аж вдома, після повернення 
з оранки (с. Порач), або споживали його усі члени сім’ї – з нього 
шыткы іли, жебы шя зродиво (с. Чирч). остурнянські орачі під 
виорану борозну разом з барвінком приорювали обрядовий бу-
ханець круглого хліба, який, за словами інформаторів, мав охо-
ронити врожай від бурі та граду. На Бардіївщині та свидниччині 
перед відходом у поле на першу оранку хліб клали на землю під 
дишель на возі так, щоб запряг перейшов його (сс. лівів, липова, 
Вапеник).

за народною традицією, у  день першого виїзду в поле ґазда 
цалый ден нич варене не іл, жебы суху уроду позвозил (с. Нижня 
Полянка). Перш ніж вирушити в поле орати, ґаздиня рвала на 
городі жмут барвінку, тричі обходила і кропила ним освяченою 
йорданською або стрітенською водою господаря, запряг та тягло-
ву силу – волів, корів, коней. обрядове кроплення свяченою во-
дою мало охоронну функцію від усього лихого та хвороб. решту 
води виливали перед запрягом. На спишу в день першої оранки 
на жевріючі вуглики на пательні кидали освячене янське зілля, 
окурюючи плугатаря й худобу: жеби гром не мал муц на уроду 
(с. Порач). Барвінком маїли худобу – запихали його до ярма хо-
мутів, а решту встромлювали орачеві за капелюх, примовляючи: 
жебы ся за тобов так зеленіло, як барвінок (с. Мала Поляна).

як запряг рушав з двору в поле, ґаздиня виливала воду позад 
коліс: жебы са так сыпало зерно, жебы такой чістой родило, як 

1 Перше орання. розповів андрій сивий, 70-річний із села Чабалівці.  
Дружно вперед. Пряшів, 1962. № 5. с. 29.
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вода (с. руське). Кожен господар прямував у поле дорогою, яка 
вела над селом, щоб господарство йшло вгору, а  повертаючись 
з оранки, приходив в село здолы – з нижнього кінця з тої ж са-
мої причини. у полі ґазда з тобішкы брав варені яйця, натирав 
ними худобу і казав: жебы сте были такі гладкі, як туты яйця 
(с. Чабалівці).

Під першу борозну приорювали варені яйця, жебы было та-
кой зерно повной  – колосы, як яйце (с.  смолник); жебы тілко 
чкоды было на земли, як тото яйце (с. сташківці). у с. ольшин-
ків перед цією дією насамперед запобіжно тричі яйцем гладили 
по шиї волам/коням. рунинчани вірили, що таке яйце оберіга-
тиме посіви від граду (ледовца). у с. Нижні репаші під першу бо-
розну (ратвинь) приорювали яєчні шкаралупи з насінням льону, 
жеби великий лен вироснул. Взагалі слід додати, що куряче яйце 
посідає важливе місце у звичаєвості веснягого циклу як сим-
вол пробудження природи, символ життя, плодючості, здоров’я, 
щастя та благополуччя. Під першу борозну приорювали також 
барвінок, щоб був добрий урожай, жебы ґазда такый веселый 
быв, як коло барвінку ся співать (с. олька). землею з першої бо-

Поливальний понеділок. с. Капішова. 1957
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розни орач натирав вуста й руки, жеби му ворги  1 не пукали во 
вітрі (с. ториски); худобі натирали ратиці, шию і рот, щоб була 
здоровою (сс. лівів, ряшів).

з першою оранкою тісно пов’язаний і перший засів ярої пше-
ниці. до посівного матеріалу в мішку (у якому була зашита про-
скурка – як запобіжний засіб від бурі й граду, гроші – щоб гос-
подар був багатий) у  деяких випадках зашивали і скло  – щоб 
пшениця була чистою, як скло; додавали також зерно зі святве-
чірнього стола. розсіваючи перші жмені, ґазда примовляв: тото 
мышам, тото пташкам, тото хробачкам, жебы они шя з тым 
упокоїли а остатні на покою лишыли  2; Єдну жменю втачком – 
сіяв в один бік, другу жменю хробачком – сіяв у другий бік, третю 
жменю мі – у землю сіяв; а тото Пану Богу – сіяв угору (с. свид-
ничка). При сіянні маку не слід було розмовляти, щоб птахи мак 

1 Ворги – вуста.
2 Мушинка М. духова культура... с. 309.

Великодня  
маска жыда.  
с. Бехерів. 1944

IM
FE

розни орач натирав вуста й руки, 

IM
FE

розни орач натирав вуста й руки, жеби му ворги 

IM
FE

жеби му ворги 
ори IM

FE
ориски); худобі натирали ратиці, шию і рот, щоб була IM

FE
ски); худобі натирали ратиці, шию і рот, щоб була 

здоровою (сс.  IM
FE

здоровою (сс. л IM
FE

ліві IM
FE

івів, IM
FE

в, рIM
FE

ряшіIM
FE

яшів).IM
FE

в).
 оранкою тісно пов’язаний і перший засів ярої пшеIM

FE
 оранкою тісно пов’язаний і перший засів ярої пше
івного матеріалу в мішку (у якому була зашита проIM

FE
івного матеріалу в мішку (у якому була зашита про

скурка – як запобіжний засіб від бурі й граду, гроші – щоб госIM
FE

скурка – як запобіжний засіб від бурі й граду, гроші – щоб госIM
FE

www.etnolog.org.ua



112

Йосиф Вархол

не видзьобали: бо кедь розсівате а ся озвете дакому та шытко 
птасьтво чує та потом на тот мак ходит (с. Кришлівці). з да-
ного повір’я бере свій початок народний фразеологізм: Тихо, як 
бы мак сіяли (с. радвань над лаборцем). Взагалі при першій сівбі 
відігравав велику роль вічнозелений барвінок, який клали зверху 
на міх з насінням, жебы таке гарде, зелене было поле цале літо, як 
тот барвінок (м. свидник). у селах спишу та на замаґур’ї, крім 
барвінку, у  міх клали й миньки, посвячені в Квітну неділю (пу-
зички, с. Порач; минькы, с. якуб’яни), які опісля сівби запихали 
в ґрунт.

серед звичаїв весняного циклу важливе місце належить Дню 
святого Юрія (06.05). святий Юрій – покровитель хліборобства 
й скотарства у багатьох народів, коли після довгої зимівлі селяни 
виганяли худобу на пасовисько. цей перший вигін супроводжу-
вався цілим рядом магічних дій, які, за народним віруванням, 

Хліборобисіячі з рошівками.  
м. Свидник. 1952
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мали охороняти худобу від хвороб та нечистих сил, зокрема ві-
дьом (босорка, босорканя, стріґа), які могли нашкодити, зокрема, 
увечері напередодні святого Юрія. у с. улицьке Криве пастухи в 
цей час виготовляли з вільхової кори труби, якими, йдучи селом, 
трубили: же босоркані са гнівавуть на туто дуже. а пригнавши 
худобу з паші додому, пастухи вішали на себе коров’ячі дзвін-
ки, з якими бігали селом, вигукуючи: Коровы до села, босоркы до 
Діла! 1 (с. Підгороддя) 2. Щоб не допустити підхід відьом до корів, 
яким нібито відбирали молоко, ставили перед входом у стайню 
борони зубами догори, тернові кущі, ретвину; на порозі або на 
стаєнних дверях робили в цей період хрестики освяченою крей-
дою чи дьогтем. Поширеним способом було класти під стаєнний 
поріг різні речі, які мали вплинути на вдале розведення худоби. 
Подекуди перед виходом зі стайні клали під поріг сокиру, через 
яку мала переступати худоба, аби нічого лихого з нею не трапи-
лося, кропили свяченою водою.

Ґаздині в цей день, крім яйця та замкнутої колодки, обо в’яз-
ко во клали пастухам у полотняну торбинку пошкрябанча, відоме 
ще під назвою коров’янча, тобто хліб, що його пекли із залишків 
вишкрябаного тіста з пасхального корита. цей хліб пекли напе-
редодні Великодня і відкладали до дня святого Юрія (щоб він 
не зачерствів, всували його звичайно до зерна пшениці). Після 
повернення з пасовиська пастухи розламували його і по шмат-
ку давали коровам, щоб забезпечити добрий удій молока. такий 
хліб, за народною уявою, оберігав корів від відьом 3.

особливо визначна роль у юріївській обрядовості в досліджу-
ваній місцевості, як і взагалі в регіоні Карпат, належала вогню. 
тому подекуди використовували й жевріючі вуглики: жебы корова 
была така быстра, як в’гинь (с. смолник). у с. рунина таке вугілля 
накривали бляхов із пеца, жебы тута худоба была зирна, як в’гинь, 
а в с. сташківці ладаном, жевріючими вугликами та сіллю, пере-
паленолю в глині в печі, обкурювали корів, щоб були здоровими 
і молока ніхто не відібрав. На снинщині перед першим вигоном 

1 Діл – назва луки.
2 Шмайда М. Юрій. Нове життя. Пряшів, 1990. № 17. с. 5.
3 Шмайда М. Хліб... с. 66.
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на пасовисько перед стаєнним порогом змітували ясні вугликы, 
щоб очистити статок. На свидниччині господиня, поклавши на 
сокиру замкнену колодку з жевріючими вугликами, відносила під 
поріг стайні, приказуючи: жебы шыткій звірині были замкнуты 
пыскы од мойой коровы (с. Ґаврянець)  1. у день святого Юрія не 
рекомендувалося обходити навколо такої хати, де горів вогонь у 
печі, бо не вестиметься худоба 2.

до давніх магічно-охоронних дій у селах Північно-східної 
словаччини відноситься й поширений у Карпатах звичай обси-
пати худобу маком: ґаздиня на Юрія маком обсівала стайню та 
дійних корів, підсилюючи охоронну дію словесною формулою: 
Як тот мак не годен нихто позберати, абы од нас нихто молока 
не муг одобрати (с. звала).

своєрідний спосіб охорони побутував у с.  стащинська роз-
тока біля снини – перед входом у стайню давали дійник з водою 
та запобіжними жовтими квітами калюжниці болотної (Caltha 
palustris) – лотать, щоб охоронити коров’яче молоко від відьом- 
чарівниць. дівчата з калюжниці болотної плели вінки, що їх наді-
вали на роги коровам, і заквітчаними їх заганяли в стайню. Квіти 
сікли й осолоними підкормювали корів. за законами імітативної 
магії, жовті квіти лотаті мали забезпечити жирне молоко та жов-
те масло. у с. ольшинків (лабірщина) вірили, що корова з прикра-
шеними вінком лотаті рогами принесе до  обійстя щастя.

особливої магічності під час першого вигону худоби на випас 
приписувалась вербовим прутам. здебільшого кількість лозин 
відповідала кількості худоби. На пасовиську вербові віти пасту-
хи садили де-небудь біля потічка, жебы тримали в’єдно коровы 
так, як туты верьбы (с. стащин). деінде дану лозину пастухи 
приносили додому, зберігаючи її в жолобі, щоб худоба не заблу-
кала в полі, а разом приходила додому. у с. гуменський рокитів 
під час першого вигону пастухи із зеленою вербичкою в руці су-
проводжували худобу на випас, жебы са худоба прияла на поли, 
як верьба. з-поміж рогів кожної худоби брали шерсть і з кусни-

1 там само.
2 Шмайда М. Повір’я про природу. Дукля. Пряшів, 1965. № 3. с. 117.

IM
FE

дійних корів, підсилюючи охоронну дію словесною формулою:

IM
FE

дійних корів, підсилюючи охоронну дію словесною формулою:
Як тот мак не годен нихто позберати, абы од нас нихто молока 

IM
FE

Як тот мак не годен нихто позберати, абы од нас нихто молока 

єрідний спосіб охорони побутував у с. 

IM
FEєрідний спосіб охорони побутував у с.  с

IM
FEстащ

IM
FEтащ

и – перед входом у стайню давали дійник з водою 

IM
FEи – перед входом у стайню давали дійник з водою 

та запобіжними жовтими квітами калюжниці болотної (Caltha 

IM
FEта запобіжними жовтими квітами калюжниці болотної (Caltha 

 щоб охоронити коров’яче молоко від відьом-

IM
FE щоб охоронити коров’яче молоко від відьом-

та з калюжниці болотної плели вінки, що їх наді

IM
FE

та з калюжниці болотної плели вінки, що їх наді
вали на роги коровам, і заквітчаними їх заганяли в стайню. Квіти 

IM
FE

вали на роги коровам, і заквітчаними їх заганяли в стайню. Квіти 
сікли й осолоними підкормювали корів. 

IM
FE

сікли й осолоними підкормювали корів. 
магії, жовті квіти

IM
FE

магії, жовті квіти лотаті

IM
FE

 лотаті мали забезпечити жирне молоко та жов

IM
FE

 мали забезпечити жирне молоко та жов
 с IM

FE
 с.  IM

FE
. о IM

FE
ольш IM

FE
льшинків (IM

FE
инків (лIM

FE
лабіIM

FE
абірщина) вірили, що корова з прикраIM

FE
рщина) вірили, що корова з прикра

шеними вінком IM
FE

шеними вінком лотатіIM
FE

 лотатіIM
FE

 рогами принесе до IM
FE

 рогами принесе до 
ливої магічності під час першого вигону худоби на випас IM

FE
ливої магічності під час першого вигону худоби на випас 

приписувалась вербовим прутам. IM
FE

приписувалась вербовим прутам. 
відповідала кількості худоби. На пасовиську вербові віти пастуIM

FE
відповідала кількості худоби. На пасовиську вербові віти пасту

www.etnolog.org.ua



115

Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

ками хліба давали худобі спожити, щоб укупі трималася (с. Ва-
пеник). Худобу скраплювали освяченою водою, у коров’ячі хвос-
ти з профілактичною метою вплітали червону стрічку, ганчірку 
чи грубу нитку (волочка, гараска, краска), щоб запобігти хворобі 
червіньки та навроченню корів. Ґаздиня давала пастухові в тор-
бу хліб, замкнений замок та яйця, якими натирали корів, щоб 
були круглими, як яйце. з тієї ж самої причини яйце перекидали 
поверх корів. Після повернення корів з поля пастухів кропили 
або обливали холодною водою, щоби не заснули, пасучи худобу, 
а були завжди свіжими, бистрими, наче вода.

у зв’язку зі святом Юрія побутують такі прислів’я: Два тижні 
до Юрья, а два по Юрью – найдрік  1 ярь  2; Як скоро пред Юрьом 
жабы квакают, так скоро по Юрьї переставают  3; На Юрья  – 
з’їли хлопці коцуря, а на Яна – з’їли дівкы барана 4.

Весна завершується русальними святами. Русаля (зішестя 
святого духа), або зелені свята, пов’язані з періодом завершен-
ня весни й початком літа, вони тісно пов’язані з природою. Хоч 
на зішестя святого духа була вже тепла погода, люди оберігали-
ся від можливого холоду: До Святого Духа не опущай са кожуха, 
а по Святім Духу – вертай са, кожуху 5.

оскільки в основі цих свят лежить культ рослинності, тому в ці 
в святкові дні здавна було прийнято обмаювати садиби зеленими 

1 Найдрік – найліпша, найкраща (перекручене німецьке слово).
2 записано 01.02.1979  р. в с.  руське снинського округу від Марії Пірош, 

1921 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9778.
3 Diky J. Zo života našich predkov... S. 65.
4 записано 16.05.1997 р.  в с. гуменський рокитів гуменського округу від 

анни товцимак, 1925 р. н. асФ сНМ–МуК, № 16981.
5 записала анастасія лукач 1991 р. в с. зубне гуменського округу від Ве-

рони лукач, 1933 р. н. асФ сНМ–МуК, № 15096. Варіанти: До Сятого духа не 
опущай са кожуха, а по Сятім духу – подь назад кожуху. записала Надія Вар’ян 
10.03.1974 р. в с. старина снинського округу від Юрія Колинчака, 1909 р. н. 
асФ сНМ–МуК, № 7134. До Шьватого духа шя не опуст кожуха – а по Шьва-
тім духу лем все в кожуху. записано 08.09.1995 р. в с. Вапеник свидницького 
округу від олени рішко, 1928 р. н. асФ сНМ–МуК, № 16117; До Сятого духа 
не опущай са кожуха, а по Сятум духу добрі і в кожуху. записала Надія Вар’ян 
12.07.1978  р. в с. руське снинського округу від Михайла лемпеля, 1902  р.  н. 
асФ сНМ–МуК, № 8641.
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гілками, найчастіше липи або клена (русальове зіля) – звичай зберіг-
ся донині. у кімнаті обтикували ними підвіконня, ікони, тарілки, 
розвішані на стіні, сволок, як і господарські будівлі ззовні. липину 
з русальних свят відкладали для лікувальних цілей, наприклад, 
листки прикладали на болючі місця на тілі: кедь ноги ламало або 
кедь зуби боліли (с. Порач); у с. якуб’яни русальове жіля, тобто зелені 
галузки, разом з освяченими котиками (мыцьками) палили під час 
бурі в печі, як охоронний засіб проти блискавки (перуна).

На Бардіївщині (с. Біловежа) господар велику гілку липи вти-
кав у гній на багатий врожай: жебы урода была така розмаїта, 
жеби урода красна была, же то з того гною шя родит. Не дарма 
в народі здавна побутує пислів’я: На смердючім хліб шя родит 1.

Русаля – це було також велике свято пастухів, особливо воля-
рів (оловарів). у цей час дівчата на полі готували яєчню з іншими 
продуктами (пампушками фучками, сиром) і спільно з хлопцями-
пастухами пригощалися. у Бехерові пастухи поверталися з поля 
додому верхи на конях зі співом. В іншому селі на Бардіївщині – 
у с. Курів – у русальну неділю худобу, крім дійних корів, гонили 
пасти, прикрашаючи роги плетеними зеленими вінками з липини 
або ліщини, що було складовою частиною свята т. зв. Пастырского 
Русаля – свята волярів-пастухів. Крім того, пастухи виготовляли 
солом’яне опудало джадка з виразним фалосом – символом плодю-
чості. з отим джадком ходили по селу, просили полотно, жебы му 
ганьбу закрити, а далі ще й їжу та питво для нього.

свято завершувалося ввечері (на пасовиську, десь на узліссі), 
де проходило імпровізоване весіллячко, причому молодь гучно 
забавлялася.

звичай Пастырского Русаля, який у с. Курів побутував до Пер-
шої світової війни, записав Микола Мушинка від Івана дзямби й 
опублікував його в репертуарному збірнику 2.

На Русаля ставили маї – символи кохання. це були зелені бе-
різки, прикрашені різнокольоровими стрічками, прикріплені на 
високій жердині. Кожний юнак своїй обраниці або дівчині, яка 

1 записано 14.09.1984 р. в м. свиднику від Миколи русинка, 1941 р. н., ро-
дом із с. Вишній Комарник свидницького округу. асФ сНМ–МуК, № 12960.

2  репертуарний збірник № 3... с. 32.
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йому була до вподоби, ставив перед вікнами високий май. роби-
ли його з берези, клену, на спишу – із червоної смереки. Були й 
такі випадки, коли юнак, насміхаючись зі свого суперника, зама-
їл дівчині висохлу берізку зі старим ганчір’ям. у с. словінки пи-
хатій дівчині ставили май із куща лукіня, подібного до глогу. за 
поставлені маї дівчата обдаровували парубів кількома пірками, 
якими прикрашали капелюхи, брожками та носовими хустин-
ками (шноптиглями), після чого влаштовували ігри з танцями – 
масове гуляння сільської молоді.

якщо в цей день у котроїсь дівчини бракував на подвір’ї май – 
це був певний прояв приниження, бо ніхто з чоловічої статі не 
виявив до неї інтересу. тому ще напередодні Русаля дівчата во-
рожили, хотівши довідатись, чи будуть мати мая. у с. завадка на 
спишу під час випасу худоби дівчати рвали рослину коров’ячку 
(мабуть, дурман звичайний). одна з дівчат тримала в руках чо-
тири коров’ячкы, інша – зв’язувала кінці стеб линочок. створений 
у такий спосіб квадрат означав, що май буде поставлений.

Назва русальних свят збереглася також у народній фітотера-
пії. Півонію лікарську, розу без колючок, яка цвіте саме на ру-
сальні свята, називають у народі русальна ружа, русадельна ружа, 
русадлівка. Використовували її для лікування як людини, так і 
свійських тварин. синонім народної назви півонії  – копылка 
(покритка): же шя преспала а так скоро квітне 1.

русальні свята пов’язані не лише із завершенням весни й по-
чатком літа, а й еротичними забавами-іграми молоді, що зна-
йшло свій відбиток у народних прислів’ях, наприклад: Русаля – 
кажда свого пущала (у  розумінні свого коханця)  2. Подібний 
еротичний зміст із жартівливим відтінком має пісня:

Ей, Русаля, Русаля, кажда свого рушала,
А я свого милого, на пецу голого 3.

1 Вархол Н. рослини в народних повір’ях русинів-українців Пряшівщини. 
Пряшів ; Едмонтон : EXCO s. r. о., 2002. с. 52.

2 записала Надія Вар’ян 1977  р. в с.  Хмельова Бардіївського округу від 
анни Вар’ян, 1923 р. н. асФ сНМ–МуК, № 7112.

3 записав Михайло Шмайда 06.09.1965 р. в с. снаків Бардіївського округу 
від андрія спишака, 1895 р. н. асФ сНМ–МуК, № 97.
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з пісень, яких у русальні дні співала сільська молодь, до на-
ших днів збереглася лише незначна частина. ось деякі з них:

Велька ноц уж прешла, Русаля уж идут,
Ей, женьте шя, парібці, дівкы за вас пыйдут. 
Парібці шя женьте, млады дівкы берте,
А тоты старулі най шкрябают ґрулі 1.
Дівчата, дівчата, прышли нам три шьвата,
Странянскы парібці вышідят курята.
А кед їх высидят, хто їх буде водил? 
Парадный паробок буде з нима ходив 2.

Мала би я мая, явора і клена,
Кеби наша гижа 3 була забілена.
Не мала я маї, але буде-м мала,
Бо я пред Русадлі фраїра достала 4.

Маї наші, маї, де б’дете стояти?
Під нашим виглядом 5 б’дете розквітати.
Уж Русаля прешво, я шя не видава
Моя розмарія в жидличку 6 зостава.
А кед мі зостава, б’ду єй поливава, 
Жеби шя мі она дакеди придава 7.

Пришло мі Русаля на мій великый жаль, 
Не мала я фраїра, не поставил мі май.
Не поставил мі май, бо му барз бранили, 
Але там поставил, де го притулили.

1 Ґрулі – картопля.
2 записав Михайло Шмайда 1965 р. в с. страняни старолюбовнянського 

округу від Марії Кузм’як. асФ сНМ–МуК, № 83.
3 Гижа – хата.
4 записала Надія Вар’ян 13.05.1976  р. в с.  завадка левоцького округу від 

олени репаської, 1939 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6809.
5 Вигляд – вікно.
6 Жидличок – бляшане горнятко.
7 записав Михайло Шмайда 30.03.1965  р. в с. Нижні репаші левоцького 

округу від Катерини Павличко, 1925 р. н. асФ сНМ–МуК, № 93.
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Я была през мая на саме Русаля,
Ты будеш през пірка на самого Яна. 
Удольскы парібци аж маї ставляли, 
Жебы на Русаля пінязі дістали 1.

Ідут мі Русаля, на мій великий жаль,
Не мам я фраїра, хто ж мі поставит май?
Та лем оздай приде даякий джадиско,
Та лем мі принесе даякий маїско.
  Не мам я фраїра, але я мам брата,
  Та он мі поставит холем ядловчака.
  Маї мої, маї, де б’дете стояли?
  В горах при студенці, б’дете розквітали.
Не мам я фраїра, але буду мава,
Як придут югаси з кошара на Гава 2.
Мава я мава, прекрасного мая,
Бо мі приніс фраїр з другого валала.
Уж Русаля прешли, дівки замуж вишли,
Лем тота єдина, што не мава фраїра 3.

у цей урочистий день жінки до церкви йшли святково вдяг-
нені: у  білих кожушанках, білих спідницях, білому фартусі та 
білих хустинах (с. Баєрівці). зa поставлений май дівчина давала 
своєму милому пірко-покрейду. а дівчина, якій жодний парубок 
не поставив май, співала:

Пришво мі Русаля, я маю не мава,
Моя розмарія біво розквітава.
Розквітай-преквітай ружічко на біво,
Жебы мі не быво за фраїром цливо.
  Пришво мі Русаля на мій великый жаль, 
  Мава я фраїра – не поставив мі май. 

1 записав Михайло Шмайда 10.02.1965 р. в с. удол старолюбовнянського 
округу від Марії гриньової, 1908 р. н. асФ сНМ–МуК, № 89.

2 Гава (галл) – християнське календарне ім’я, що припадає на 16 жовтня – 
час, коли югаси (чабани) повертаються з вівцями з кошар у село на зимівлю.

3 записав Михайло Шмайда 06.04.1965  р. в с.  ольшавиця левоцького 
округу від анни Бриндзи, 1941 р. н. асФ сНМ–МуК, № 106.
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  Якый ты паробок, така і я дівка,
  Я быва през маю, ты будеш през пірка 1.
Іду Русаля на мой великий жаль,
Я фраїра не мам, хто мі прибіє май?
Я фраїра не мам, але собі найдем,
Лем я в білей кидлі 2 през дедину зайдем 3.

Найвиразнішим обрядом звичаїв календарної обрядовості 
літнього періоду є свято Івана Купала  – Яна (07.07). Його зна-
чення полягало у вшануванні сил природи, яка в час літнього 
сонцестояння досягла найвищого розквіту. для купальського 
обряду українського етніка східної словаччини прийнята назва 
собітка. свято Івана Купала (Яна) – це найбільше літнє свято, 
коли буяло все зілля і рослинність мала дивовижну міць, тому 
саме в цей час збирали різноманітні трави. так і мовиться в на-
роді: До Яна трава росне водне, не вночи, а по Яні росне водне і 
вночи  4. Ще перед сходом сонця, за роси, ішли жінки в навко-
лишні ліси та луки рвати різноманітне зілля, яке клали на най-
кращий домотканий рушник, простертий на росі, щоб янська 
світанкова роса збільшила його благодатність та чудодійність. 
старші жінки під час збору лікувально-магічних рослин читали 
Отче наш і перед тим, як зірвати, кожну рослинку перехрестили 
(с. стащин). зірвані на Яна рослини, між якими не бракують ні 
колоски зернових, ні гілочки кущів малини, смородини, навіть 
ліщини (ліщина в жілю мусит быти – стверджують у с. Нижній 
тварожець) тощо, ще й понині де-не-де в’яжуть у янову в’язанку, 
яку освячують біля церкви. Після цього зілля сушать на гори-
щі в затінку, а не на сонці. Його зберігали до наступної собітки 
з метою використати в лікувальних практиках для людини або 
тварини. Кожний вид лікувальної, цілющої трави був призначе-

1 записав Михайло Шмайда 24.03.1965  р. в с. Баєрівці сабиновського 
округу від зузани ляш, 1915 р. н. асФ сНМ–МуК, № 92.

2 Кидля – спідниця.
3 заисав Михайло Шмайда 23.03.1965 р. в с. словинки списьконововесь-

кого округу від анни семан, 1914 р. н. асФ сНМ–МуК, № 88.
4 записала Надія Вар’ян 28.07.1976 р. в с. Микулашова Бардіївського окру-

гу від Петра Масицю, 1902 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9496.
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ний певній недузі. Із зібраних лікарських рослин виготовляли 
цілющі відвари, настої, мазі, порошки або підкурювали хворого 
висушеним зіллям на жевріючих вугликах. лікування здебіль-
шого було вдалим 1.

Крім лікувальних властивостей, яновій траві приписували ще 
й любовну магію. для причарування юнаків дівчата ще вдосвіт-
ку на Івана Купала рвали липник, липачу траву, липкач (підма-
ренник чіпкий, Galium aparine), яким обвивали свої стани, жебы 
ся їх хлопці хапали, як тот липник (с. Чабини); упаш са липни-
ком, жебы са на тя прилип парубок (с. гуменський рокитів); на 
Яна треба са дівці обкрутити коло пасу липником, а хлопчіска 
погладити та буде дівку хотіти (с. Паризівці) 2. аналогічно на 
українському Покутті дівчата вплітали у свої коси підмаренник 
чіпкий 3. Щоб забезпечити своїм донькам вдалих женихів та щас-

1 Вархол Н. рослини в народних повір’ях... с. 10.
2 там само. с. 55–56.
3 Климець Ю. Купальська обрядовість на україні. Київ  : Наукова думка, 

1990. с. 86.

Освячення зілля в День святого Яна. м. Меджилабірці. 1997
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ливе одруження, матері рвали й освячували таку кількість дівої 
(дивина залізновидна, Verbascum phlomoides), скільки було в них 
доньок (с.  Нижній тварожець). Жінки, збираючи ще до сходу 
сонця цілющі трави, зірваним полином звичайним (чорна быль, 
Artemiesia vulgaris) перев’язували попереки, щоб запобігти болю 
(свидниччина, лабірщина, гуменщина). аналогічно в окремих 
селах в околицях міст свидника та Бардієва жінки спершу рва-
ли міцне жіля (волошка лучна, Centaurea jacea), яке запихали за 
пояс або підперізувалися ним, щоб бути міцними 1. у с. Крайня 
Бистра свидницького округу дивовижну чарівну міць припи-
сували зіллю з народною назвою блудник (плаун булавоподіб-
ний, Lycopodium clavatum), з яким людина не могла заблукати в 
лісі. у тому самому селі на Яна рвали чеканик (цикорій дикий, 
Cichorium intybus), бо коло драгы росне а чекат, хто го выторгне. 
При збиранні зілля в цей день жінки намагалися не зірвати звад-
ливого зіля, звадливця (дрік красильний, Genista tinctoria, зо-
лотушник звичайний, Solidago virgaurea), оскільки вірили, що 
їх присутність в обійсті спричинюватиме сварки, незгоди між 
домашніми; не рекомендувалося так само приносити в оселю й 
вовчинец (вовчуг колючий, Ononis spinosa), щоб домашні не по-
водили себе по-вовчому (с. Кечківці); дримку (сон-трава лучна, 
Pulsatilla pratensis) не радили додавати в зілля, аби, прядучи на 
вечорницях, не дрімати (с. Валентівці) 2, а за свідченням деяких 
дослідників, не освячували ще й глуху коприву (глуха кропива, 
Lamium album), бо вона «глуха»  3 та єдностеблицю, тобто без-
листкову рослину з одним стеблом 4.

у  с.  страняни старолюбовнянського округу дівчата рано-
вранці йшли на гору Кичеру шукати бігачу траву, яку зашива-
ли у своє вбрання, у лайбик, щоб уміли спритно танцювати  5. 

1 Вархол Н. рослини в народних повір’ях... с. 63.
2 там само. с. 40, 46, 48.
3 Чижмар М. Народна ботаніка українців-русинів східної словаччини.  

Науковий збірник українсько-руської культури у Свиднику. Пряшів, 1998. т. 21. 
с. 302.

4 Šípka M. Liečivé rastliny Hornej Cirochy. Науковий збірник Музею україн-
ської культури у Свиднику. Пряшів, 1985. т. 12. с. 458.

5 Вархол Н. рослини в народних повір’ях... с. 34.
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у тому самому селі побутував давній звичай – у цей день дівчата 
плели вінки з квітів і пускали їх на воду, щоб узнати свою по-
дальшу долю. за напрямком руху вінків визначали, звідки при-
йде майбутній чоловік: чи з вишнього, нижнього кінця села або 
з його середини. у цьому випадку є певна аналогія до пускання 
солом’яних вінків з тією самою метою в день святого андрія.

серед янової трави домінуюче місце посідає папороть. Чима-
ло легенд та повір’їв пов’язано із цвітом папороті, хоча насправді 
папороть, на відміну від інших рослин, ніколи не цвіте. Віруван-
ня, що папороть цвіте один раз на рік, а саме в ніч під свято Яна, 
відоме багатьом народам. Віднайти той цвіт дивовижної краси 
справа нелегка, але хто його знайде, до того фортуна буде при-
хильною – він узнає всі таємниці, легко віднайде загублені речі 
чи тварин, а зашивши цвіт під шкіру правої долоні, її дотиком 
відімкнуться всі замкнені замки. у с. якуб’яни дівчата папороть 
вживали для своїх ворожильних цілей, коли наступного дня піс-
ля собіткы, пасучи худобу, рвали окремі листки папороті, при-
казуючи: Хце – не хце, хце – не хце, хце – не хце..., щоб дізнатися, 
чи любить їх коханий 1.

Янове зілля вживали і для запобігання стихійному лиху – під 
час сильної бурі його запалювали в печі, щоб дим піднімався 
вгору. ліскові освячені гілочки були також призначені магічній 
практиці – вони мали сприяти доброму врожаю. їх втикали у ка-
пустяне, картопляне чи інше поле напередодні святого яна (Яно-
ва велия), як оберіг від зливи, граду та для забезпечення доброго 
врожаю. На старолюбовнянщині (с. литманова) яновом ліщином 
прикрашали хати, ворота, плоти, щоб святий ян оберігав обі-
йстя від блискавиці-перуна. у м. свиднику в день святого яна 
втикали між посадженої картоплі освячені галузки вільхи сірої 
(зелена вільшина), щоб такою гарною, зеленою росла картопля; 
освячені гілки крушини втикали між квасолею, щоб вона була 
такою твердою, як плоди крушини (с. Кечківці) 2. На снинщині 
дотримувалися давнього аграрного звичаю качатися по озими-
нах – так мала передаватися плододійна сила збіжжю та землі. 

1 там само. с. 66–68.
2 там само. с. 15.
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Вірили, що коли високі на зріст дівчата поваляють озимину, то 
вона виросте високою 1.

у таких селах улицької долини, як збій та Новоселиця зірване 
на яна зілля освячують у день Маковея (14.08) разом з маковій-
ною водою (вода з гірських потоків), якою скроплювали обійстя 
у випадку сімейних суперечок. Маковійна вода мусила бути під 
замком, причому ключ носив хазяїн завжди при собі, не сміючи 
нікому дати тої води, бо не платной буде (с. збій). На старолю-
бовнянщині посвячення зілля відбувається подібно, як і в сло-
вацьких селах, у церковне свято успіння Пресвятої Богородиці 
(Жыльной Паненкы Марії), яке святкується 28 серпня.

основним елементом з очисною функцією в обряді Купала, 
Яна, був вогонь, який називали так само, як і весь обряд собіт-
ка, событка, слебудка (На святого Яна там слебудку паля, ой, 
Яне, о, Яне, ти сятий Яне, с. гельцманівці). ритуальні купаль-
ські вогнища  – собіткы  – палили головно на честь сонця. Во-
гонь розкладали за селом, звичайно, на пагорбі нижнього або 
вишнього кінця села. запалювали їх пастухи або інші хлопці. 
Палаюче вогнище було сигналом для сільської молоді, щоб ви-
ходили на собітку. торічне висушене лікарське зілля (Палиме 
собітку з троякого жіля, с. Баєрівці; На шьватого Яна собіткы 
палили, зем’яновы тріскы на огню горіли, с. Шамброн), яловець, 
як і русальна липа, ліщина, солома та сміття, служили основним 
матеріалом для запалювання ритуальних купальських вогнищ. 
спалюванням непотрібних старих речей людина звільнялася від 
усякого сміття, мотлоху. Б. о. рибаков в одній зі своїх праць за-
уважує, що «весь цей антисанітарний громіздкий мотлох підля-
гав знищенню заради вигнання нечистої сили. а ритуальні вогні 
і запалювалися для того, щоби відлякати нечисту силу» 2.

Майже кожна місцевість мала свої відмінні ознаки щодо па-
ління собіток. так, наприклад, у с. Нижня Полянка собітку па-
лили на дорозі за селом, куди гнали на пасовисько худобу, а щоби 
вона не кульгала, гонили її якраз через попіл із собітки. Поді-
бно в с. олька з тією самою метою палили на яна бадилля кмину 

1 Feglová V. Kalendárne obyčaje... S. 418.
2 цит. за: Климець Ю. Купальська обрядовість на україні... с. 29.
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перед худобою, коли вона поверталася з випасу додому. у с. Ва-
радка, коли старе зілля догорало, дівчата на попелі починали ви-
водити танці, щоб могли босими ходити в поле. Бенядиківчанка 
Марія грибовська, народжена в 1874 році, пам’ятала ті часи, коли 
жандарми, які випадково потрапили в село, наклали штраф на 
учасників собіток – дві крони.

за літературними даними, з ХІХ ст. в селах угорської русі до 
купальських вогнів зганяли худобу, прикрашену вінками й об-
вішану дзвіночками. скотині при цьому відкривали пащу, щоб 
відблиски купальського багаття захистили її від внутрішніх хво-
роб. стежачи за вогнем, хлопці ворожили, чи він довго тліє, що 
було ознакою доброго врожаю хліба 1.

стрибання хлопців через вогонь-собітку було ознакою небува-
лої спритності. деінде через собітку перестрибували як хлопці, так 
і дівчата, що символізувало вступ у подружнє життя. Перестри-
бування через собітку трактується як магічний засіб, який, крім 
іншого, мав сприяти й великій врожайності. Вірили, що високий 
стрибок забезпечить також високий ріст льону та конопель. од-
нак основна роль вогню в цих ритуальних актах полягала в його 
очисній функції. стрибки через собітки були магічним очищен-
ням. Взагалі собітки засвідчують зв’язок з культом язичницьких 
слов’ян, а палаючі колеса, що їх подекуди котили з гори, символізу-
вали сонце. річкова чи потічкова вода в цей час вважалася п’яною – 
не слід було в ній купатися, бо була загроза потоплення 2: А на Яна 
вода п’яна 3, а на Петра вода тепла, а по Петрі – уж по теплі 4.

однак перш ніж стрибати через вогонь, у  давнину за ним 
уважно спостерігали: коли полум’я зачервоніє, лише тоді можна 

1 сумцов М. Культурные переживания / издание журнала «Киевская ста-
рина». Киев, 1890. с. 143.

2 Вархол Н. Культ води в обрядовості русинів-українців словаччини. Ukra-
jinistika v slovanskom kontexte na začiatku nového tisícročia. Jazykovedný zborník 
vedeckých štúdií venovaný životnému jubileu doc. PhDr. Zuzany Hanudeľovej / M. Čiž-
márová (ed.). Filozofická fakulta Prešovskej univezity v Prešove. Prešov, 2009. S. 475.

3 Вода п’яна – у розумінні небезпечна річкова вода; не можна в ній купа-
тися, щоб не втопитися.

4 записано 26.07.1985 р. в м. свиднику від олени Петруш, 1953 р. н., родом 
із с. Виш ній Верлих свидницького округу. асФ сНМ–МуК, № 13346.
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було стрибати і очищуватися. В  україні існувало повір’я: якщо 
купальський вогонь був синьо-зеленого кольору, заборонялося 
стрибати через нього, бо це сигналізувало про присутність на 
купальському святі злих, недобрих осіб з поганими намірами  1. 
словаки в день Івана Хрестителя (Jána Krstiteľa) обходили поля із 
запаленими факелами, щоб зерно «nezahorelo» 2.

На досліджуваній території факел запалювали біля собітки – 
до палиці прикріплювали предмет, що добре горів. це була в пер-
шу чергу смола з хвойних дерев, вміщена в лійку, виготовлену з 
кори хвойного дерева (с. якуб’яни) або черешні (с. Вишній Ми-

1 Horváthová E. Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava, 1985. S. 112.
2 Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava : VEDA, 1995. т. 1. S. 429.

Перестрибування  
через купальський 
вогонь собітку. 
с. Якуб’яни. 1969.  
(Olejník J.  
Zimný slnovrat... S. 255. 
Foto B. Mrhová)
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рошів). своєрідне запалювання факелів було в с. тихий Потік. 
Називали їх собітками, а виготовлеі вони були з тонкої палички 
та смерекової смоли, завернутої в ганчір’я. Факели запалювали 
щонеділі під час Великого посту, тобто перед Великодним свя-
том. запаливши собітку, хлопці кричали:

Собітки палиме, а Бога хвалиме.
А ты, шьвата Єво, отвор же нам небо,
А ты, шьватый Якубе, тримай воду в кадубе.
Гей, гей, гей...
Собітки зме попалили, а ґруль 1 зме шя не наїли. 
Гей, гей, гей...

у собіткових піснях молодь зверталася до святого яна з про-
ханням освятити не лише врожай, поля, але й річки, квіти:

Яне, Яне сятый Яне, осяти нам шыре поле.
Шыре поле і гаїчек, ходил до нас шугаїчек.
Шыре поле і ялины, яре жыто, озимины.
Шыре поле і Шістарку, яре жыто і татарку.
Шыре поле і Зборівске, яре жыто Комлошівске. 
Шыре поле і Підомок, яре жыто та і горох, 
Шыре поле та і Ласкы, яре жыто і колоскы. 
Шыре поле і Томашку, яре жыто і петрушку. 
Шыре поле і Козынец, яре жыто та і ярец. 
Шыре поле Павловицю, яре жыто і пшеницю 2.

А ты, Яне, шъватый Яне, ошъват ты нам шыре поле. 
Шыре поле і пажыцу, ярці, жыта і пшеницю,
Шыре поле і лісочкы, і парібків, і дівочкы.
А на Яна, на Якуба, а єдна є дівка груба 3.
Груба, груба, та од кого, та од хлопця молодого.
Кед є груба, най там буде, най єй знают шыткы люде.

1 Ґрулі – картопля.
2 записала Надія Вар’ян 12.06.1974 р. в с. Хмельова Бардіївського округу 

від анни Вар’ян, 1923 р. н. асФ сНМ–МуК, № 4931.
3 Груба – вагітна.

IM
FE

Собітки зме попалили, а ґруль 

IM
FE

Собітки зме попалили, а ґруль 

 собіткових піснях молодь зверталася до святого 

IM
FE собіткових піснях молодь зверталася до святого 

ханням освятити не лише врожай, поля, але й річки, квіти:

IM
FEханням освятити не лише врожай, поля, але й річки, квіти:

Яне, Яне сятый Яне, осяти нам шыре поле.

IM
FEЯне, Яне сятый Яне, осяти нам шыре поле.

Шыре поле і гаїчек, ходил до нас шугаїчек.

IM
FEШыре поле і гаїчек, ходил до нас шугаїчек.

Шыре поле і ялины, яре жыто, озимины.

IM
FE

Шыре поле і ялины, яре жыто, озимины.
Шыре поле і Шістарку, яре жыто і татарку.

IM
FE

Шыре поле і Шістарку, яре жыто і татарку.
Шыре поле і Зборівске, яре жыто Комлошівске. 

IM
FE

Шыре поле і Зборівске, яре жыто Комлошівске. 

IM
FE

Шыре поле і Підомок, яре жыто та і горох, 

IM
FE

Шыре поле і Підомок, яре жыто та і горох, 
Шыре поле та і Ласкы, яре жыто і колоскы. IM

FE
Шыре поле та і Ласкы, яре жыто і колоскы. 
Шыре поле і Томашку, яре жыто і петрушку. IM

FE
Шыре поле і Томашку, яре жыто і петрушку. 
Шыре поле і Козынец, яре жыто та і ярец. IM

FE
Шыре поле і Козынец, яре жыто та і ярец. IM

FE
Шыре поле Павловицю, яре жыто і пшеницю IM

FE
Шыре поле Павловицю, яре жыто і пшеницю 

www.etnolog.org.ua



128

Йосиф Вархол

Першу ніч на пецу спали, трицетеро дітей мали.
Дешят хлопців, двацет дівок, тівко на решеті дірок 1.

Яне, Яне, шъватый Яне, ошъват же нам шыре поле, 
Шыре поле а і річку, жыто, ярец і пшеничку 2.
Розложте нам, хлопці, огня, чи-м го прескочити годна.
А чи-м годна, чи-м не годна, лем вы нам розложте огня 3. 

Хто на нашу собітонъку не выйде,
До рока го зима бити буде 4.

Подъте, дівкы, на собітку, запалили хлопці клітку. 
Запалили, загасили, уж шя дівкы посходили 5.

Подъме, хлопці, на собітку, упечеме з коня литку. 
Ниж ше хлопці посходили, дівки литку розхватили 6.

у пісні аграрні мотиви іноді переплітаються з жартівливими:

А на Яна, на Купала, Марча кабат 7 залъопала,
Залъопала та про кого? Та про Митра Гайовского.
Кед залъопала най высушыт, най шя в диму дакус дусит.
Най станцує нам Купала, кед так Митра рада мала.

1 записав Михайло Шмайда 1963 р. в с. ялинка Бардіївського округу від 
Марії галецької, 1885 р. н. асФ сНМ–МуК, № 144.

2 записав Михайло Шмайда 19.07.1962 р. в с. Вишня Полянка Бардіївсько-
го округу від анастасії Шпак, 1900 р. н. асФ сНМ–МуК, № 126.

3 записав Михайло Шмайда 02.07.1963 р. в с. рафаївці Воронівського окру-
гу від Маргарити горської, 1943 р. н. асФ сНМ–МуК, № 150.

4 записав Михайло Шмайда 20.07.1962 р. в с. Бенядиківці свидницького 
округу від Марії грибовської, 1884 р. н. асФ сНМ–МуК, № 127.

5 записав Михайло Шмайда в 1962 р. в с. Кечківці свидницького округу 
від Марії горкавої, 1924 р. н. асФ сНМ–МуК, № 165.

6 записав Михайло Шмайда 26.01.1965  р. в с. олейників сабиновського 
округу від Верони смерек, 1908 р. н. сФ сНМ–МуК, № 51. цю пісню молодь 
співала також при паленні Смертки в Чорну неділю.

7 Кабат – спідниця.
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– Я бы-м собі поскакала, кебы-м Митра я ту мала.
Бо мій Митро в середнянскых очарувал в чарах янскых 1.

Бодай гарды ті ногонъкы, што при средній собітонъці. 
Бодай гірке тото жіля, што нам шпатит все вешіля.
– Не плач, не плач, наша Марчо, приде гнеска і твій Ванъчо. 
Бо в нас такы добры чары, найде Ванъо свою пару 2.

А на Яна, на Якуба, пришол до нас хлоп без зуба,
А шіл собі на лавочку: – Палъте, дівкы, собіточку. 
Ніж шя дівкы приправили, хлопці жіля запалили 3.

Там на горі огник горит, самый чистый яворовый.
Так го дівкы, так го гасте, тым овечкам воду носте.
Так го хлопці, так го гасте, в перстеникох воду носте.

Наша собітонька ясна, бо піля нєй челядь красна.
Свидничанска каламутна, бо піля нєй челядь смутна.
А кечківска лем так тліє, бо піля нюй челядь гниє.

А на Яна была-м п’яна, а на Петра была-м тепла.
Уж по Яні, уж по п’яні, уж по Петрі, уж по теплі 4.

А на горі огень горит, самый чистый яворовый.
А дівкы шя при нім гріют, парібци шя на них шьміют 5.

значну групу щодо кількості творять собіткові обрядові пісні 
з любовною тематикою таі сильним еротичним підтекстом.

Зохабил мня фраїр на самого Яна, 
Бодай му згоріла стодола і стайня, 
Ой, Яне, Яне, шьватый Яне 6.

1 гривна В. звичаї на день Івана Купала. Дукля. Пряшів, 1960. № 3. с. 120.
2 там само.
3 записав Ґерард ланґер в 1996 р. в с. Вишній Мирошів свидницького 

округу від анни Криль, 1927 р. н. асФ сНМ–МуК, № 16947.
4 записав Михайло Ноґа в 1990 р. в с. Вапеник свидницького округу від 

Марії рудої, 1921 р. н. асФ сНМ–МуК, № 16178.
5 записав Ґерард ланґер в 1996 р. в с. Нижній Верлих свидницького окру-

гу від любомира Барана, 1958 р. н. асФ сНМ–МуК, № 16942.
6 записала Надія Вар’ян 07.07.1976 р. в с. якуб’яни старолюбовнянського 

округу від Катерини Мархелько, 1950 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6736.
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В сушідовым пецу дуднит, уж сушід сушідку тлумит. 
Уж єй хоче дотлумиті, бо му не хце ґаздиниті.

Горі селом, долу селом, Под Лукацком ложка з медом. 
Треба бы єй помедиті, а Іванка прилудиті 1.

Маря Прокопова пышна, на собітку нам не вышла.
Не так пышна як лінива, на кобыці ушы била.
Не так ушы як блощиці, наварила кеселиці.
Наварила, наквасила, і Андрія погостила.
– Іч ты, Андрій, кеселицю, підеме спати на пивницю. 
Ніж шя они поскладали, трицетеро дітей мали. 
Лопухами овивали, а в решеті їх купали 2.

А на Яна, на Якуба, Сидорава Маря груба.
З якым гадом ся преспала 3, кедь фраїра не тримала.
Преспалася під плотиком із Даньовым когутиком 4.

В основі річного циклу календарної обрядовості русинів-
українців словаччини лежала, крім іншого, трудова діяльність 
хлібороба. обрядові дії певною мірою були пов’язані з працею 
на господарстві  – забезпечення доброго врожаю, щасливого й 
заможнього життя. тому з давніх-давен турботи кожного селя-
нина- хлібороба були пов’язані з майбутнім врожаєм, бо від ньо-
го залежало щастя, достаток і добробут сім’ї.

одним зі звичаїв та обрядів, пов’язаних із трудовою діяль-
ністю людей, було косіння й сушіння сіна та відповідними піс-
нями, або як їх називали трав’янки, лучны співанки, поляновы 
шьпіванкы:

1 записав Михайло Шмайда 19.07.1962 р. в с. руська Поруба гуменського 
округу від Марії сейко, 1934 р. н. асФ сНМ–МуК, № 121.

2 записав Михайло Шмайда 02.08.1962 р. в с. Варадка Бардіївського округу 
від анни Коцур, 1947 р. н. асФ сНМ–МуК, № 131.

3 Преспалася – стала покриткою.
4 записав Михайло Шмайда 03.09.1963 р. в с. Бжани стропковського окру-

гу від степана даня, 1933 р. н. асФ сНМ–МуК, № 161.
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Уж приходит Петра, та буде грабаня,
Буде то веселе на горах шьпываня.
Жены будут грабати, хлопи будут косити, 
З дому лем шя будут пирогы носити.
  Подьме мы на горы, грабати на взоры.
  Жебы были повны на зиму стодолы. 
Кедь выйду грабати, так буду шьпывала, 
Аж шя буде на Плачках сосна розвивала.
Награбала-м шьіна г великый долині, 
– Ід, милый, вытягни на верх на чатині.
  Грабме, дівкы, шьіно, то красна робота,
  Подме вечур дому, бо днеска субота.
  През тиждень грабаме, та шя наробиме,
  А днеска субота, та шя полюбиме 1.

Наша поляночка ей, округла як яйце, 
Ниж я на ню выйду, ей, зашьвітит мня слонце 2.

Грабава, грабава, мало награбава, 
Пришва велька лія, шытко єй залява. 
На великій луці шіно я грабава,
З великого жалю, граблі повамава 3.

А кебы я знала, де мій милый косит,
Вынесла бы я му, в корытяті ости 4.
В корытяті ости, а в решеті воды,
Жебы не повідал, же не мат выгоды 5.

1 записав Михайло Шмайда 11.07.1963  р. в с. якуб’яни старолюбовнян-
ського округу від Марії годярської, 1920 р. н. асФ сНМ–МуК, № 1615.

2 записано 22.10.1981  р. в с.  Камйонка старолюбовнянського округу від 
Марії лихвар, 1902р. н. асФ сНМ–МуК, № 11679.

3 записала Надія Вар’ян 03.09.1974  р. в с.  тихий Потік сабиновського 
округу від Марії сеґиняк, 1909 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5143.

4 Ости – залишок змеленого зерна в жорнах.
5 записала Надія Вар’ян 08.10.1975  р. в с. Нижня Полянка Бардіївського 

округу від олени гафіч, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, №  6173.
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Йосиф Вархол

Поляночко моя, як єс спустошала,
Квіткы ти скосили, ты сама остала 1.

одним з найцікавіших і найсвоєрідніших звичаїв літнього пе-
ріоду скотарсько-землеробського господарства русинів-українців 
словаччини є звичай майданы, майданити, який ще до недавньо-
го часу сприяв на гірських, лісових полянах списької Маґури збе-
реженню їх традиційних форм господарювання в с. литманова, 
для якого найбільш характерним є широкі поляни, високогірські 
луки – так звані майдани, на яких литманівці перебували під час 
сінокосів та сезонного літнього випасу худоби. Майданити почи-
нали на свято Петра і Павла, а закінчували здебільшого початком 
зернових робіт. це залежало переважно від кількості членів сім’ї 
на тому чи іншому господарстві: у випадку більшої кількості че-
ляді, одні відходили в село на зернові роботи, інші залишалися на 
майданах майданити. Ідучи на майдани, брали зі собою також ху-
добу, кухонний посуд і боденьку на виготовлення масла, бо готува-
ли за потребою прямо на майданах. На майданах селяни прожи-
вали по кілька днів у своїх дерев’яних хатинках – хыжках, шопах. 
Найчастіше спали в шопі на пахучому сіні.

Майданы, майданы, вершкы малъованы, 
Хто же їх малъовал, фарбы не жаловал. 
Гу-гу-гу-гу-гу-гу...
Майданы, майданы, на майданох копці, 
Якы то прекрасны литманивскы хлопці. 
Майданы, майданы, на майданах теркы, 
Якы то прекрасны литманивскы дівкы. 
Майданы, майданы, цне шя мі за вами, 
Не так за вами, як за фраїрами. 
Майданы, майданы, як сте спустошали, 
Же сте мого гласу давно не слышали.
Гу-гу-гу-гу-гу-гу...2

1 записав Михайло Шмайда 16.08.1965  р. в с. орябина старолюбовнян-
ського округу від Марії Кузм’як. асФ сНМ–МуК, № 1622.

2 записано 06.09.2005  р. в м.  Пряшеві від Катерини сумілас, 1922  р.  н., 
родом із с.  литманова старолюбовнянського округу. див.: Вархол  Н. 
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траву косили три, чотири або п’ять, шість косарів з одного 
ґаздівства, а  жінки, навіть вагітні, і дівчата розбивали покоси, 
згрібали й сушили сіно, яке зберігали в копицях на острвах. 
зі скошеної та висушеної трави жінки граблями робили т.  зв. 
гранкы й сіно складали на віз. Коли було багато сухого сіна, то 
звозили його додому в село на драбиняку тричі впродовж дня. 
звести таку велику фуру сіна вниз стрімкими берегами було ви-
снажливо й небезпечно. Вдома сухе сіно складали до причілка 
в стодолі. закінчивши роботу із сіном, ґаздині не відпочивали, 
а йшли в поле рвати листя з кормових буряків (рунклі), що їх у 
великих зайдах приносили додому, сікли на січкарні, опісля 
рункльовину наклали в корита для свиней і запарювали вареною 
картоплею.

а вже з раннього ранку господині готували їжу для косарів. 
Коли треба було спекти хліба, тоді майже не спали. Хлібів пе-
кли стільки, щоб на майданах вистачило на цілий тиждень. Щоб 
вони добре випікалися, палили в печі букові дрова. Проте най-
смачнішими були налесникы – на капустяний лист, покладений 
на хлібну лопату, давали терту картоплю й всували в пекарник. 
а випечені свіжі налесникы натирали маслом та запашною до-
машньою бриндзою. Крім того, готували вареники, капусту, 
галушки чи голубці... усе це загортали в білий лляний порток 
і на спині пішки виносили кілька кілометрів вгору  – до гір на 
майданы. з дому вирушали десь близько 8–9 години, щоб не йти 
в найбільшу спеку та щоб ще теплим принести обід косарям. цей 
нелегкий процес згадуться в народній пісні:

Болят мене ручкы, болят мене ножкы,
Не можу вынести на горы пірожкы 1.

Після щоденної важкої роботи на майданах вечорами біля 
окремих хатинок сходилися дівчата та парубки – співали, розва-
жалися. дівчата босими танцювали по скошених луках, босими 

Майданы, майданы... Нове життя. Пряшів, 2004. № 23 24. с. 4 ; № 25–26. с. 6 ;  
№ 27–32. с. 8 ; № 33–36. с. 6.

1 записала Надія Вар’ян 12.09.1974 р. в с. Шамброн старолюбовнянського 
округу від олени Бобульської, 1948 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5276.
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ходили навіть по стерні, босими гонили худобу. Хлопці прихо-
дили з гармонікою, співали майдановы шъпіванкы. Не зважаючи 
на кордон між Чехословаччиною та Польщею, до них часто при-
єднувалися хлопці з польської сторони. Біля кожної майданської 
хыжкы, де була дівчина, парубки зупинялися, співаючи пісні.

Коли закінчувалися сінокоси, на майданах слідували подаль-
ші важкі роботи на господарстві. святом завершення цілоріч-
ної праці хлібороба були жнива – основний етап збирання зер-
нових культур. це свято хліба, це підсумок виснажливої праці, 
а водночас і радість, сподівання на достаток. до землеробських 
робіт були спрямовані всі помисли й погляди хлібороба.

Період перед жнивами називався переднівка, доновинки, 
предновок  – це був відрізок часу між двома святами Яном та 
Петром, тобто час перед новим хлібом. Відомі також локальні 
назви: передновкы (с.  удол), переднівок (с.  Баєрівці), предновок 
(с.  Великий липник), доновинки (с.  Красний Брід). це був най-
скрутніший для хлібороба період, коли закінчувалися запаси 
зернових та інших продуктів 1.

саме в цей час, коли на яна зерно тільки починало достигати, 
а на Петра  місцями вже дозрівало колосся з зерном, жінки ви-
шукували в полі невижаті загони, де дозрівала пшениця, зжи-
нали зріле колосся, яке вдома товкли праником, висушували на 
сонці, мололи на жорнах і пекли «новий хліб». цей період від яна 
до Петра характеризують такі прислів’я та приказки: На Яна ші 
ніч не мала, а на Петра уж з нового пекла 2; А на Яна ші нич не 
мала, а на Петра – уж з нового пекла, а на Сяту Марью наварила 
вшелияку варю 3; На Яна ші жыто не жала, а на Петра уж з ново-
го пекла 4; На Яна на стеранку не мала, а на Петра уж наварила і 
напекла 5; А на Яна была-м п’яна, а на Петра – лем кус тепла, а на 

1  Шмайда М. Переднівки. Народний календар 1991 / словацьке педагогіч-
не видавництво в Братиславі, Відділ української літератури в Пряшеві. ужго-
род : Карпати, 1990. с. 160.

2 там само. с. 160.
3 там само. с. 161.
4 там само. 
5 там само.
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Михала – уж здихала 1; На Яна душа п’яна, а на Петра слава те-
пла, а на Сяту Мар’ю шо хочу та зварю 2; На Яна нич не мала, на 
Петра хліба напекла 3, На Яна хліба не мала, а на Петра перогы 
напекла 4; На Петра лем шо душа тепла, а на Сяту Марью – шо 
хочу та зварю 5.

зі збором урожаю в літній період так само пов’язана значна 
кількість повір’їв та магічних дій, спрямованих на успішне за-
вершення цілорічної праці на господарстві. На кожному клап-
тику землі, засіяної зерновими, господар залишав кілька неско-
шених колосків пшениці, жита, вівса, ячменю і т. ін., щоб миші 
залишилися в полі й не завелися на ґаздівстві. На подвір’ї, скла-
дуючи привезені снопи з воза, не сміли під час цієї роботи гово-
рити, щоб миші не з’їли збіжжя.

за роботою в жниварську пору маломаєтні селяни-бідняки 
відходили до південних, більш родючих, областей з панськими 
маєтками – на долняки, на мадяри. у жниварських піснях пере-
плітаються мотиви втоми від важкої праці на чужому полі з мо-
тивами радості й турботи:

Жниийме же мы, жнийме, жебы зме дожали,
Жебы зме на вечур одомаш достали.
У нашого пана брана малъована,
Робитъ в нъого, робитъ, челядъ доберана.
Жали же мы, жали, од рана до рана,
Ачей нам заріжутъ на вечур барана,
Барана рогатого у ґазды богатого.
Выйдъ, ґаздо, наперед нас, куп собі віночок од нас

1 там само. 
2 записав Михайло Шмайда 07.03.1961 р. в с. збій снинського округу від 

Марії таркулич, 1893 р. н. асФ сНМ–МуК, № 8772.
3 записано 16.05.1997 р. в с. гуменський рокитів гуменського округу від 

анни товцимак, 1925 р. н. асФ сНМ–МуК, № 16981.
4 зписала олена Петруш 03.08.2001 р. в с. Вишній Верлих свидницького 

округу від Марії яцканин, 1930 р. н. асФ сНМ–МуК, № 18029.
5 записано 02.08.1990  р. в с. стащин снинського округу від зузани Ка-

праль, 1924 р. н. асФ сНМ–МуК, № 15365.
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Кідъ не хочеш купити, підеме го пропити,
До нового ставлінце за червененъке вінце 1.

Нашого ґазды жниво, уж ся доробило,
Не з його рученъками, людсъкыми діточками.
Конецъ земліці, конецъ, выв’єме на ній вінецъ,
Зо жыта, зо пшениці, на ґаздовій землиці.
Наша ґаздынъ речита, отворяй нам ворота, 
Отворяй нам обої, бо ідутъ женці твої.
Колом, ґаздо, колом, най выйде з букаловом 2,
А ґаздыню з прайником, най выйде з погариком. 
Позератъ мамочка, аж єй болятъ очка,
Ці єй іде здрава зо жнива дівочка.
Здрава, мамцъо, здрава, лем єм тяжко слаба,
Бо мі доказала тота пансъка табла 3.

Пане наш, пане наш, почливости не маш. 
Тримаш нас до ночы, г зеленій убочы.
Тримаш нас до змерку, г тім зеленым верху 4.

Ставайте домаре, бо ідуть жниваре,
Порткы простерайте, їсти нам давайте 5.
Вже зме доробили, мадярську роботу,
Чекай ня, мамочко, дому на суботу.
Не так на суботу, як на ту неділю,
Рихтуй мі, мамочко, кошулечку білу.
– А чому ты, голубочку, у полю ночуєш?

1 записав Михайло Шмайда 1955 р. в с. Видрань Меджилабірського округу 
від Юлії сопири, 1880 р. н. асФ сНМ–МуК, № 190.

2 Букалов – малесенька бочечка на горілку.
3 записав Михайло Шмайда 1955 р. в с. Видрань Меджилабірського округу 

від Юлії сопири, 1880 р. н. асФ сНМ–МуК, № 189.
4 записав Михайло Шмайда 26.07.1961 р. в с. сулин старолюбовнянського 

округу від Марії Крети, 1881 р. н. асФ сНМ–МуК, № 178.
5 записав Михайло Шмайда 1963 р. в с. Чертіжне Меджилабірського окру-

гу від Єви Філип, 1900 р. н. асФ сНМ–МуК, № 215.
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– Напиш мені, мамко, письмо, закы за ня чуєш.
Напиш мені, мамко, письмо, як ти даву знати,
Бо я умру в Мадярщині, будеш банувати.
А я умру в Мадярщині з тяжкої роботы,
Як розпочну в понедільок, тягну до суботы.
А я тягну до суботы тай не одпочину,
Як мі наїсть роботиця, ляжу пуд машыну.
А я ляжу пуд машыну, бы ня розтоптала,
Абы-сь ты ня, мамко, дому не чекала 1.

Отваряй, мамочко, отваряй дверечка,
Бо уж тобі иде зо жнива дівочка.
Уж жниварі идут, уж сут на брежечку, 
Уж сут на брежечку, пиют паліночку. 
На жнива зме ишли яко білы гуси,
А з панского домів яко попелюсі 2.

Ей, кыйом, пана, кыйом, най выйде з коршовом,
А паню з корбачом, най выйде з колачом.
Наша пані не пышна, оперед нас вышла,
Клічами задзвонила, же жниво доробила.
Наша пані табла долов голов спадла,
Не з його рученъкамим з людсъкыми діточками 3.

В нашого пана табла округленъка,
Робитъ на ній, робитъ, челядъ молоденъка.
Робиме у пана од ночі до ночі,
А пан нам повідатъ, же не є помочі 4.

1 записав Михайло Шмайда 09.08.1961 р. в с. грабова розтока снинського 
округу від Марії яшко, 1925 р. н. асФ сНМ–МуК, № 182.

2 записав Михайло Шмайда 11.07.1963 р. в с. реґетівка Бардіївського окру-
гу від анастасії Прексти, 1908 р. н. асФ сНМ–МуК, № 196.

3 записав Михайло Шмайда 1961 р. в с. Красний Брід Меджилабірського 
округу від Марії ленарт, 1912 р. н. асФ сНМ–МуК, № 204.

4 записав Михайло Шмайда 04.04.1962 р. в с. Паризівці снинського округу 
від Марії оленочин, 1921 р. н. асФ сНМ–МуК, № 203.
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святом завершення цілорічної праці хлібороба були обжин
ки (дожинкы): селяни плели панові-господареві з колосків жита, 
пшениці, ячменю й вівса вінець, вимагаючи нагороду за викона-
ну роботу. господар повинен був поставити могорич (олдомаш) – 
почастувати, пригостити всіх присутніх на дворі й таким чином 
викупити дожинковий вінецъ:

В нашого пана жниво, долов голов ізложыло,
А наша пані фрышна на ґарадичі 1 пришла.
Богу са помолила, бо в полю доробили.
Выйди, панічко, перед нас, куп си віночок од нас. 
Кедъ не ідеш купити, пуйдеме го пропити 2.

Косарі, несучи обжинковий вінець на граблях, співали пісню:

Дожали, дожали, люди нам помагали,
Не самі зме дожали, люди нам помагали 3.

Коло віночка, коло, през тото шыроке польо,
Пані – до стодолы, панове – до коморы.
Выйд, пане, выйд ку нам, куп собі вінец од нас.
Як го ты не купиш, та підеме го пропити
До пана жыдовского, до жыда бородатого 4.

Подекуди женці приносили господареві останній невимоло-
чений сніп зерна пшениці. у  селах старинської долини такий 
вінець-букет побутував під назвою врочник, воборок. Його виго-
товляли з польових квітів, між які всували перші або останні ко-
лоски. саме такому букету надавали магічно-вегетаційну функ-

1 Ґарадичі – сходи.
2 записав Михайло Шмайда 1961 р. с. рунина снинського округу від Марії 

Чернеги, 1881 р. н. асФ сНМ–МуК, № 183.
3 записав Михайло Шмайда 02.08.1961 р. в с. рунина снинського округу 

від Марії тополянчин, 1901 р. н. асФ сНМ–МуК, № 184.
4 записав Михайло Шмайда 11.04.1963 р. в с. стебник Бардіївського окру-

гу від Федора Кучечки, 1869 р. н. асФ сНМ–МуК, № 197.
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цію і тому після освячення 15 серпня до нього встромляли всі 
серпи, якими користувалися під час жнив. На цей вінець-букет, 
що знаходився під столом, всі члени сім’ї клали босі ноги, щоб у 
майбутньому році не боліли. В основному цей букет символізу-
вав увесь урожай на господарстві і тому його відкладали у вікно 
або в сипку. зерно із цього букету восени заорювали під озимину, 
залишок зілля використовували в народній медицині 1.

Після дожинок для селянина-хлібороба наставав недовготри-
валий відпочинок від тяжкої роботи на полі.

1  Feglová V. Kalendárne obyčaje... S. 418–419.

IM
FE
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у народному календарі русинів-українців словаччини, крім 
скотарських, землеробських та господарських мотивів, неабияке 
місце посідає сімейна мантика, обрядові дії якої були спрямова-
ні на покращення врожаю, збільшення приплоду худоби, зміц-
нення здоров’я тощо. особливо змістовними й оригінальними в 
Карпатському регіоні були матримоніальні ворожіння зі своє-
рідною символікою та атрибутикою.

сімейна обрядовість охоплює найосновніші етапні моменти 
в житті людини: народження, весілля, смерть, тобто становить 
систему свят, обрядів та ритуалів, якими відзначаються найваж-
ливіші життєві події людини від її народження до смерті.

Народження
І в українців східної словаччини значна частина календар-

ної, передусім сімейної, обрядовості включала ряд дій, що сто-
сувалися майбутньої дитини. Щоб забезпечити здоров’я майбут-
ньому нащадку, дівчата напередодні свята Івана Купала (Яна) 
рвали зілля мохнальник (нечуйвітер волохатенький, Hieracium 
pilosella). для полегшення родів димом із цієї рослини підку-
рювали породіллю (с. руське)  1. за давнім вапенським повір’ям, 

1 Вархол Н. рослини в народних повір’ях... с. 63.
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FE
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статеві стосунки не мали здійснюватися при місячному світлі, 
бо народиться мішячна дітина: ни не хлоп, ни не баба, такый 
перехідный хлоп, перехідна баба – не треба му жены, лем хлопа; 
бабі не треба хлопа, лем бабу, хлоп є на хлопа, баба є на бабу.

до наших днів збереглися повір’я, які регламентували пове-
дінку мешканців села до вагітної жінки. так, наприклад, коли 
така жінка відвідувала друзів, знайомих чи близьких родичів, 
у  хаті її обов’язково пригощали. Вагітній жінці не рекоменду-
вали позичати від односельчан предметів домашнього вжитку. 
однак коли така жінка порушувала це правило, їй ніхто ніколи 
не відмовив. Існувало повір’я, якщо вагітній жінці відмовити в 
чомусь, то це негативно вплине на ведення господарства.

згідно з віруваннями, вагітна жінка повинна була суворо до-
тримуватися багатьох заборон. Вони пов’язані передусім з по-
ведінкою вагітної, мали сприяти народженню фізично здорових 
дітей та збереженню життя немовляти. це по суті були профі-
лактичні методи охорони майбутньої дитини та породіллі від 
усіляких захворювань, які запобігали нещастям, сприяли добро-
му самопочуттю жінки, мали позитивно впливати на характер, 
долю та зовнішню привабливість новонародженого. Порушення 
заборон могло негативно позначитися на вдачі та долі дитини. 
Насамперед заборонялося дивитися на різних звірят, на хворих 
людей, на калік, бо їхні фізіологічні вади та проблеми ніби-то мо-
гли перейти на новонароджену дитину. також вагітній заборо-
нялося: сідати на межу – місце нечистих сил; переходити через 
калюжу (дитя хворітиме на астму); перелазити під похиленим 
деревом (дитина буде горбатою); лізти попід дишель (народиться 
хлопчик з надмірним статевим органом); бити кого-небудь ко-
чергою (народиться крива дитина); ходити через паздір’я (дитина 
занедужає на шкірну хворобу паздерниці); облизувати колотов-
цю та ссати шпик з костей (дитя буде сопливе); дивитися на сонце 
(народиться сліпа дитина); їсти зрослі плоди (народиться дитя зі 
зрослими пальчиками) тощо. Вагітним жінкам рекомендувало-
ся уникати сварок; їх оберігали від переляку, оскільки це могло 
негативно вплинути на здоров’я дитини. Жителі досліджувано-
го регіону, як і мешканці Карпат і цілої україни, вважали появу 
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родильних плям на тілі новонародженої дитини результатом 
переляку вагітної жінки 1. Вони, за повір’ям, з’яв ля ються на тій 
частині тіла дитинки, де торкнулася свого тіла злякана майбут-
ня мати.

Щодо виконання домашніх та сільськогосподарських робіт 
вагітна жінка не мала майже ніяких пільг. тяжке соціально-еко-
номічне становище, а часом голод і злидні, призводили до того, 
що вона до пологів працювала на господарстві, а  народжувала 
далеко від дому без сторонньої допомоги. Відсутність кваліфі-
кованої медичної допомоги часто призводила до смерті новона-
родженого і породіллі. центральною постаттю в родильній об-
рядовості досліджуваної місцевості була сільська баба-повитуха 
(бабка, валальська баба, дединска баба, пупкова баба, гебама, ге-
бабина 2: Дия гебабину, на цалу дедину, роблять на ня хлопи вночі 
під перину 3), яка мала певні знання та практичний досвід з на-
родної медицини. тому процес народження дитини, крім раціо-
нальних дій, супроводжувався цілим рядом ритуалів та обрядів 
магічно-забобонного характеру, якими намагалися прискорити 
та полегшити пологи. з цією метою повитуха, як і в багатьох ін-
ших народів, розплітала породіллі волосся, ров’язувала вузли на 
ній, відмикала замки. тіло жінки (положкыня, полужница, по-
ложниця) розтирали маслом, олією або свинячим салом, обку-
рювали свяченим зіллям, додаючи до нього кмин, лушпиння ци-
булі; водили її по хаті через хатній поріг та тричі навколо столу. 
При складних пологах використовували найчастіше дев’ятосиль 
(вовчуг колючий, Ononis spinora) та пристрітник (гравілат місь-
кий, Geum urbanum). Крім зілля, обкурювали ще свяченими 
котиками, свяченою проскурою та перловом свічком. для полег-
шення пологів мочили ноги в гарячій воді, давали пити гаряче 
коров’яче або козяче молоко. Крім того, таку жінку давали пуд 
хрест на гряді, де її обкурювали; посеред кімнати клали чоловічі 

1  Болтарович з. Народне лікування українців Карпат. Київ : Науко ва дум-
ка, 1980. с. 25.

2 Гебама, гебабима – від нім. Die Hebamme – акушерка.
3 записала Надія Вар’ян 03.09.1974 р. в с. тихий Потік сабинівського окру-

гу від Марії Котулич, 1911 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5118.
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штани і тричі проводили через них породіллю. ці дії баби-пови-
тухи, крім магічних прийомів, мали раціональне зерно практич-
ної народної медицини, однак не всі породіллі користалися їх 
послугами. Часто, за словами інформаторів, процес народження 
відбувався без їх допомоги.

Перші обрядові дії повитухи після пологів були спрямовані 
на визначення подальшої долі немовляти, його розумових здіб-
ностей, час народження наступної дитини і т. п. Передусім дбали 
про те, щоб не зав’язати пупок новонародженій дитині прядивом 
з конопель без сімені (білі коноплі) і таким чином не спричинити 
їй неплідність. Пуповину дитини зберігали, а коли вона вперше 
йшла до школи, давали їй розв’язувати пуповиння, вірячи, що 
коли вона розв’яже це сама, то буде розумною, кмітливою та 
здатною до всякої роботи. деінде пуповиння під час церковно-
го хрещення метали за крилос, щоб дитя мало добру пам’ять та 
красивий голос, як пуп та кантор (с. тополя). Плаценту (місто, 
постілка) закопували під молоде родюче фруктове дерево, що, 
безперечно, пов’язано з родючістю дерева та плодючістю жінки. 
у випадку, коли мати не хотіла мати в найближчий час дітей, ва-
лалска баба відкладала плаценту на горищі за першим, другим, 
третім і т. д. стропилом (за такый ріг зихпала тоту постилку – 
с.  Фіяш). з  такою самою метою вимиту плаценту загортали в 
чисту ганчірку, клали породіллі в ліжко до ніг на стільки днів, 
через який період мала намір народити наступну дитину: два 
дні – через два роки і т. д. Часто плаценту закопували в гній або 
якесь відлегле місце на господарстві.

дитинку, яка народилася із зубом, вважали ворожбитом (ві-
щух, віщий), але лише за умови, що впродовж семи років про це 
ніхто не довідається. Щасливим вважалося новонароджене, яке 
появилося на світ разом з послідом – оболонкою на тілі або голо-
ві (кошулька, сорочка, чіпчик, чіпча, чіпец). зазвичай цю оболон-
ку – як символ щастя – після народження примотували дитині 
на ручку, щоб вона приросла до тіла і таким чином забезпечила 
щастя в подальшому житті. Проте про людину, якій у житті по-
таланило, прийнято казати: Она шя бізовні в чіпчику народила 
(с.  Хмельова). за завадським повір’ям, до хрещення дитини не 
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можна було нікому сповіщати, що вона народилася разом з по-
слідом, бо інакше сприятлива доля буде її обминати. Вірили, що 
той, хто таке чіпча вкраде, йому вже щастя не служитиме. за ін-
шими уявленнями, чіпчик приносив щастя будь-якому власни-
кові, незалежно від того, чи він у ньому народився, чи ні, а тому, 
від кого він його відчужив, вже не зичитиме доля. траплялися й 
такі випадки, що сільська повитуха, побачивши оболонку на но-
вонародженому, присвоювала її собі задля щастя. Чіпчик відкла-
дали, а висушений давали вже в дорослому віці носити із собою, 
загорнутий у папір. Його використовували як талісман, беручи 
на судові процеси, ярмарки, військову службу. до наших днів 
збереглося повір’я, що він може допомогти виграти у спортло-
то. так само існувало уявлення про особливі дні в тижні та році, 
на основі яких намагалися визначити майбутнє народженої ди-
тини. так, дитина, народжена в середу або п’ятницю (т. зв. пусні 
дні), буде нещасливою в житті; у суботу – буде щасливою; у не-
ділю та визначні церковні свята – буде парадне на кост (на їжу); 
буде велика парадниця.

як уже згадувалося, жителі досліджуваного регіону, як і меш-
канці Карпат і цілої україни, вважали появу родильних плям на 
тілі новонорадженого результатом переляку вагітної. Вони, за 
повір’ям, появляються на тій частині дитячого тіла, де торкну-
лася злякана жінка. однак існує ще й інший погляд щодо появи 
родильних плям, а  саме, що їх заподіяло пристрасне бажання 
породіллі покуштувати ягід, зокрема малини.

за звичаєм породіллі після пологів давали випити муцной 
палінкы. особливу роль у родинній звичаєвості та обрядовості 
відігравали яйце, подібно, як і у весільній, та курки, які в бага-
тьох народів світу були символом зародження нового життя та 
плодючості. спеціальними обрядовими стравами, які мали пев-
не магічне значення – зародження нового життя і продовження 
роду – була яєчня та варена курка, що їх готували для породілі 
після пологів.

Народжену дитину мати мусила спочатку поцілувати, жебы 
мала ямку на бороді (с. дара); мати цілувала його на лиця, жебы 
мало ямкы (с. руське).
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одним із сакральних центрів житла на Пряшівщині був стіл.
тому після народження дитину валальська баба зразу ж клала на 
стіл, жебы дітвак был славный коло стола (с. дара). у с. улич з 
новонародженим доторкувались печі, жебы такой тучной было 
як пец. Повивали новонародженого на кожуху, жебы кучерявой 
волося мало (с. дара). дитину загортали в червоне полотно, при-
мовляючи: Як са червеного нич не їмать – так тебе жебы са нич 
не їмало (с. Велика Поляна). це мало охороняти від хвороб, осо-
бливо від зурочення. 

Взагалі, за народними віруваннями, дії, що їх виконували в 
цей час з новонародженою дитиною, мали визначити майбутню 
долю немовляти. саме з цієї причини визначне місце в родин-
ній обрядовості посідають дії, спрямовані на перше купання 
немовляти, яке виконувалося невдовзі після народження дити-
ни. Купання дитини супроводжувалося рядом магічних дій, що 
існують і в інших слов’янських народів. Перше купання, крім 
медико-профілактичного призначення, мало важливу магічну 
функцію. за допомогою окремих обрядових дій намагалися за-
програмувати майбутнє дитини під час першої купелі. Купаючи 
дівчинку, лили в купіль солодке молоко, кажучи: Абысь такой 
доброй было, як молоко, що знайшло своє відображення в лірич-
ній пісні:

Купала-сь ня мати в солодкум молоці,
Жебы ня любили шонайкращі хлопці 1.

Крім солодкого молока, у купілку (купелячка, купачка)  2 до-
давали цукор та мед, щоб дівчинка була гарною, вродливою, щоб 
її хлопці любили. Біля купілкы дівчинці клали веретено, куділь, 
нитку, голку, ножиці, щоб була гарною рукодільницею; качачі 
лабки або перо з гуски, жебы єй не было студено през зиму лахы на 
ярку прати (с. Ваґринець); найдовше жито з колоссям, жебы мало 

1  записано 23.10.1981 р. в с. руський грабовець округу собранці від Юлії 
Федич, 1908 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10636.

2 Купелка, купачка – дерев’яне коритце з явора або тополі, у якому купали 
новонародженого.
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довгы волосы (с. довгуня). Хлопчикам клали сокиру, молоток, ру-
банок та інший реманент, щоб умів майструвати і був успішним 
на господарстві; вовчу лабку, щоб добре бігав, був міцним і ви-
тривалим. Незалежно від статі дитини, до першої купелі у воду 
кидали металеві монети, щоб була багатою; біля купілкы клали 
книжку, зошит, олівець, щоб дитина була грамотною, освіченою 
людиною; дитя змащували гусячим або качачим смальцем. По-
ряд з вищезгадуваними предметами до першої купелі докладали 
також яйце, щоб дитина була здоровою, повненькою, як яйце. 
Широко використовувалися різноманітні цілющі трави (дивина 
густоцвіта, Verbascum thapsiforme – тучной зіля, тучник, грубе 
жіля; волошка лучна, Centaurea jacea – міцне жіля, міцник; плющ 
звичайний, Hedera helix – моцар), у відварі яких купали слабких 
немовлят, щоб вони набирали належної сили. Поширеним у до-
сліджуваній місцевості було готувати першу купіль з відвару лі-
щини, щоб дитина була здоровою і сильною, та відвару дубового 
листя, щоб мала міцні кістки.

Воду з першої купелі виливали в рупу 1, жебы са злой не їмало 
дітині (с. улич). Вода взагалі була одним з найважливіших засо-
бів при лікуванні переважної більшості дитячих захворювань. 
І тому, за народним повір’ям, воду з дитячої купелі суворо забо-
ронялося виливати після заходу сонця. Причину цього вбачаємо 
в народних уявленнях про існування злої, нечистої сили – демо-
нічних істот, які після заходу сонця ставали особливо небезпеч-
ними, спричинювали різні хвороби, лихо тощо. з метою вберегти 
дитину від нечистих сил у воду, в якій скупали немовля, кидали 
три жевріючі вуглики, жебы не простой (нечиста сила) не забивав 
дітину (с. дара). Подекуди воду виливали на гній, жебы дітині 
сон не пропав (с. смолник), на кобицю, на незахідне місце, де шя 
не ходит, жебы дашто плане ґітині шя не стало (с. Кружльова); 
жебы дітвак быв сильный, як клат (с. Пихні), жебы было сильне, 
здраве як бук (с. цернина); деінде виливали під солодку яблуню, 
черешню чи грушу, жебы дітина была солодка (с. ряшів). Метою 
вищезгадуваних обрядових дій, у яких проявляється контактна 

1 Рупа – яма в житловому приміщенні, у якій зберігали картоплю.
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магія, було намагання вплинути на майбутнє дитини (на вроду, 
вдачу і т. п.).

зразу ж після першої купелі в честь новонародженої дити-
ни справляли радосник, радосне, народове – пригощання, на яке 
скликали найближчу рідню та сусідів. гості приносили поро-
діллі різні страви й напої (хто що міг) – калачі, хліб, яйця, суп, 
курятину і т. п. зайшовши до хати, вони вітали батька з визнач-
ною подією, молодій матері і дитині бажали здоров’я та щастя: 
Серенчу вам, Боже дай – малому, тобі ай матері, бы могла коїти, 
дітина бы спала, бы была красна, добра, жебы росла вам на ра-
дість а людям на потіху. Породілля при цьому лежала в ліжку 
за ширмою. Вважали, що саме в цей час породілля й немовля 
дуже легко піддаються врокам. тому, показуючи декому з рід-
ні новонароджену дитину, щоб охоронити її від злих очей, він 
повинен був найперше подивитися до стелі й мовити: Я  тя не 
врікаву – великой рости (с. улич). оскільки щасливою вважалася 
сім’я, де народжувалися сини, то у випадку появи на світ лишень 
дівчаток, мочили у воді батьків капелюх та живого півня, а опіс-
ля в цій купелі вмивали новонароджену дівчинку (с. Шашова) 1. 
у селах старинської долини жінка, у якої народжувалися дівчат-
ка, прала подолок спідниці, у якій народжувала останню доньку, 
причому водою обливала дуба знизу доверху – і дуб потому спра-
вить хлопчішя 2.

у багатьох народів світу породіллю й немовля в післяродо-
вий період вважали нечистими, які легко піддаються різним 
хворобам та врокам. такою вважали новонароджену дитину до 
хрещення, роділлю – до вивідок. з метою їх охорони від чарів, 
немочі та злих надприродних сил, які були особливо небезпеч-
ними в цей період, їх ізолювали від навколишнього середовища: 
єй заслонили (с.  руський грабовець), відгородивши ліжко тка-
ною плахтою, завдовжки 2–3 метри, з червоно-білими смугами 
(т. зв. писанина). На замаґур’ї на таку плахту нашивали в’язаних 
або вишитих півників – символ плодючості. Ширму (заслінь, за-

1 Diky J. Zo života našich predkov... S. 49.
2 Šípka M. Liečivé rastliny Hornej Cirochy... S. 475.
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слонь, заставляча плахта, застелячка) прикріпляли до стіни та 
двох вертикально поставлених палиць в рогах постелі. На спи-
шу таку постіль називали колиба (с. гельцманівці). у заставлячу 
плахту для відвороту запихали голку, жеби стриґа не пришла, 
бо же пречиря дітину (с.  Нижні репаші). у  с.  руський грабо-
вець заслонь робили до 1946 року. у перші дні про породіллю 
та дитину піклувалася валальська баба та куми, які приносили 
їй їжу. злими, нечистими силами, особливо небезпечними для 
породіллі та нехрещеної дитини, у цей період вважали найпо-
ширенішу й найнебезпечнішу жіночу демонічну істоту пере-
лесницю, дику бабу, боґиню. Віра в існування злих демонічних 
жіночих істот, які нібито вимінюють здорових новонароджених 
дітей за свою скалічену дитину, відображала незнання елемен-

Постіль із ширмою, за якою лежала породілля  
з новонародженою дитиною до церковного виводу.  
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тарних питань з біології та психології і була настільки сильною, 
що навіть продовжує побутувати до нашого часу. дітей, яких 
нібито жінки-демони вимінювали, називали переміненой, пере-
мінь, перелеснича, одмінь. це були психічно й фізично відсталі 
діти, вади яких були незрозумілі людині. Причиною народжен-
ня таких дітей були складні соціально-економічні умови, злид-
ні, хвороби, а також алкоголь. Магічні дії, які виконувалися в 
цей час, були спрямовані на охорону породіллі й немовляти від 
шкідливого впливу демонічних істот, збереження життя немов-
ляти, запобігання всіляким дитячим хворобам і т. п. Наприклад, 
під ліжко породіллі, як захисний засіб проти злих сил, клали 
різні залізні предмети  – гостру сокиру, ножиці, серп або ніж. 
також оберегову функцію мали часник, сіль, проскурка, погаслі 
вуглики, освячені котики та свячена вода. ці предмети клали 
під подушку породіллі або прив’язували їй на шию як амулет – 
вузлик. Подібні амулети давали до перинки й немовлятам, жебы 
са перелесниці їх не їмали. На спишу (с. Нижні репаші) разом з 
часником клали породіллі й дитинці відворотну рослину чор-
ну биль (полин звичайний, Artemisia vulgaris). Вірили, що всі ці 
предмети були здатними протидіяти різним чарам, охороняти 
від демонів і лиха 1.

звичай давати ім’я немовляті був безпосередньо пов’язаний із 
церковним обрядом хрещення. Вибирали ім’я молоді батьки ще 
до хрещення. Найпоширенішими були такі імена, як Осиф, Ва-
силь, Іван, Юрко, Петро, Микола, Федор, Андрій, Павло, Штефан; 
дівочі – Марія, Анна, Олена, Юлія, Катерина, Зузана. Першоро-
дженій дитині, за звичаєм, давали імена батьків. Коли дитина на-
роджувалася напередодні, у день або після якогось визначного 
церковного свята, то її обов’язково називали іменем відповідно-
го святого. за народним переконанням це сприятиме щастю й 
добробуту немовляти в його майбутньому житті. з  ім’ям наре-
ченої дитини пов’язане ще одне цікаве явище – в сім’ї, де часто 
вмирали малі діти, новонародженому, давали такі непривабливі 
імена, як, наприклад Данько, Девдозка, Наця, Філіп і т. п., вірячи, 

1 Вархол Н. Народна демонологія українців словаччини... с. 62.
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що це відверне лихо. це явище сягає своїм корінням ще дохрис-
тиянських часів. за язичницькими віруваннями, батьки забез-
печували своїм нащадкам добре здоров’я та щасливу долю, на-
вмисне давши їм погане, негарне ім’я (Кривда, Неспокій, голод, 
смуток, горе і т. п.), вірячи, що таке ім’я не приверне до дитини 
злих, нечистих духів 1.

церковне хрещення відбувалося, залежно від обставин, через 
кілька днів після появи дитини на світ. Вибору кумів надавали 
великого значення, тому що вони вважалися другими батьками, 
опікунами й покровителями дитини. Хрещений батько (кресный 
отец, нанашко, нонашко), хрещена мати (кресна матір, нанашка, 
нонашка) у випадку смерті або відсутності батьків чи одного з 
батьків піклувалися про хрещену дитину (креснятко), вихову-
вали, допомагали в скрутних життєвих ситуаціях, виконували 
роль батьків у весільному обряді тощо. Куми шанувалися на рів-
ні з близькими кровними родичами. доказом великої взаємної 
пошани в кумівських стосунках було звертання один до одного 
на «ви» – кумо, куме, взаємне запрошення на всі родинні святку-
вання і події. отже, кумівство було і великою честю, і значною 
мірою відповідальністю. Відмовитися від кумівства було не 
лише образою, але вважалося великим гріхом. Існувала значна 
різниця в кількісному складі кумів – було зафіксовано обиран-
ня кумів від однієї до дванадцять пар, залежно від розміру села, 
числа жителів, майнової ситуації тощо. На досліджуваній тери-
торії побутував звичай, коли вмирали діти, то за кумів вибирали 
випадкових людей  – першого стрічного чоловіка. за хрещених 
батьків першонардженій дитині вибирали таких людей, які вже 
мали дітей. для наступних дітей вибирали кумів з-поміж близь-
ких родичів або зовсім чужих людей.

за звичаєм, хрещення відбувалося в неділю. Куми та запро-
шені гості приносили для новонародженої дитинки подарунки – 
крижма, тобто 2–3 метри білого товарного полотна пакелату, па-
тьолату, але лише крижмо хрещеної матері брали до хрещення. 

1 Белей л. як називали дітей у дохристиянській русі? Народний календар 
1991 / словацьке педагогічне видавництво в Братиславі, Відділ української лі-
тератури в Пряшеві. ужгород : Карпати, 1990. с. 104.
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готуючи дитину до хрещення, у  крижмо, крім оберегів, якими 
були проскурка, свячена сіль, часник, вкладали монети, а криж-
мо обв’язували чевоною стрічкою (охоронний засіб від вроків).

дитинку до хрещення несла на руках валальська баба. Під час 
церковного обряду хрещення новонародженого тримала на ру-
ках хрещена мати.

Повертаючись до хати породіллі, дитину передавали через ві-
кно, жебы са годувало. зайшовши в хату, хрещена мати вклонила-
ся й примовляла: Взяли зме вам жыдятко, принесли хреснятко, 
ваше власне, наше хресне, най вам здраво росне! (с.  Шариський 
Щавник), Взяли зме вам поганча, а принесли зме вам крестянча 
(с. Нижні репаші). дитину тричі піднімали вгору; тричі приту-
ляли до стола та печі, кажучи: Бысь такой славной было як стул 
а такой тучной, як пец (с. улич). дитину розвивали, притуляли 
до хліба, який був на столі, жебы такый быв добрый як хліб; дів-
чинку клали на стіл на миску й тричі обертали в напрямку за 
сонцем, жебы швидко танцювала (с. Іновець). Після цих дій хре-
щений батько брав дитину на руки і віддавав породіллі за ширму. 

з нагоди хрещення в той самий день відбувалися хрестини – 
сімейна урочистість на честь новонародженого, на яку перед-

Після 
хрещення. 
с. Удол.  
1963
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усім запрошували бабу-повитуху, всіх кумів, близьку рідню та 
сусідів. за столом на почесному місці сиділи хрещений батько та 
хрещена мати. Породілля з дитиною, як уже зазначалося, лежа-
ла осторонь від усіх поглядів у ліжку за ширмою. На хрестинах 
неабияку роль відігравав чопнарь, який, подібно, як і на весіл-
лі, частував присутніх горілкою, яку наливав по колу за сонцем. 
Першу чарку (всі пили з однієї чарки) давав хрещеному батькові, 
який підносив тост на честь новонародженого: Жебы вам росло 
на хвалу, а Богу на славу! (с. цернина); Най росне на радість мамі 
і віцьові, а на потіху бабі і дідові! (м. свидник) На стіл подавали 
такі страви: сир, пироги, варені яйця, яєчню із салом, картоплю, 
голубці, капустяний росол та ін.

у 1930 році в с. Курів на Бардіївщині перестав існувати зви-
чай, коли на прощання обдаровували кожного гостя з хрестин 
одним хлібом (осух)  1. Після хрестин на другий день влашто-

1 Мушинка М. Народження дитини у звичаях села Курів... с. 110.

Дорогою із церковного хрещення. с. Якуб’яни. 1965
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вували поглодины, поглоданя, на які скликали тільки сусідів та 
найближчу рідню. На цій гостині доїдали те, що залишилося від 
хрестин. Після хрестин у с. Нижні репаші хрещена мати обда-
ровувала трьома обрядовими печивами  – кухами  – породіллю 
(т.  зв. кмотерске). а  в с.  завадка побутував звичай приносити 
для породіллі п’ять помащених та цукрованих хлібів-калачів – 
белюшів. Чотири з них хрещена мати дарувала породіллі за хрес-
тини, а п’ятий – роздавали членам сім’ї, сусідам та близьким зі 
словами: Покоштуйте з моїх белюшів, які мі кмотра принесла 1.

Ани нашой кресня веселой не буде,
Кедь му кресна мати кресный отец співати не буде 2.

У нашого кума округленькый столик, 
Годуй лем са, годуй, наш малый хресновик 3.

Вітайте, вітайте, наші кумов’ята, 
Покы наповниме повні коршув’ята. 
У насамый перед молодуй кумочці, 
Най благославляє нашуй дітиночці 4.

А, куме, кумочку, покумайме мы шя, 
Маме мы дівчатко, посватайме мы шя 5.

Коли са вам народиво, голого го майте,
Кресний отец, кресна мати, на него складайте.6

1 Varchol J. Dary a obdarovania... S. 73.
2 записано 14.10.1980  р. в с. руське снинського округу від Марії Пірош, 

1921 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10418.
3 записала Надія Вар’ян 15.11.1973 р. в с. руський Потік снинського округу 

від Марії тополянчин, 1910 р. н. асФ сНМ–МуК, № 4805.
4 записала Надія Вар’ян 14.08.1974  р. в с.  руське снинського округу від 

олени Коцьо, 1930 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5021.
5 гривна В. Народні звичаї Маковиці... с. 17.
6 записала Надія Вар’ян 31.10.1975 р. в с. Нижні репаші левоцького округу 

від Катерини якубович, 1927 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6537.
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Ци то ту керстины, ци дашто умарво,
Же ту кресна мати не отворит гарло 1.

Жеби вам, гмотричко 2, пчоли виздигали,
Кед ви нам медовой паленки не дали 3.

Від пологів до виводу породілля вважалася нечистою і, за на-
родними уявленнями, саме в цей час найбільше підлягала впли-
ву нечистих сил. На другий день або через тиждень після хре-
щення дитини здійснювався вивід (вовудкы, вивюдки, вывідкы, 
вювюдки, овід, овідкы) породіллі. Бабка насипала під хатній поріг 

1 записала Надія Вар’ян 12.09.1974 р. в с. Шамброн старолюбовнянського 
округу від олени Бобульської, 1948 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5273.

2 Гмотричко – кумонько.
3 записала Надія Вар’ян 29.10.1975 р. в с. завадка Ґелницького округу від 

Марії Пацали, 1941 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6522.

Хрестини. с. Вишня Полянка. 1929
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жевріючі вуглики, над дверима втикала голку з ниткою і перево-
дила через поріг матір з дитиною. Йдучи на овідкы, мати давала в 
пазуху кусник хліба з цукром, який з’їдала аж після повернення 
з овіткох, жебы мала вельо молока (с. Вислава). церковний об-
ряд введення проходив так: священик обходив з породіллею на-
вколо вівтаря, причому вона одною рукою тримала за його ризи, 
а в другій руці несла запалену свічку. По дорозі додому з виводу 
мати вгадувала стать наступної дитини, залежно від того, хто 
був першою стрічною людиною: жінка передвіщала народження 
дівчинки, чоловік – хлопчика (сс. гавай, Кружльова). Повернув-
шись із церковного виводу, породілля сідала на праник, покладе-
ний на відрі з водою, плекаючи дитину, жебы єй молоко не про-
пало, як у студні вода не пропаде (с. улич). ця дія мала наділити 
породіллю достатньою кількістю молока для немовляти. Після 
приходу з вувудкох породілля дбала про те, щоб не наблизитися 
ні до вогню – дитина буде палієм, ні до води – дитина втопиться 
(с. гельцманівці). деінде породілля після виходу з церкви тричі 
вдаряла коліном об стіну, приказуючи: Мориско, мориско, жебы-с 
прешло на муриско, щоб охоронити немовля від дитячої недуги 
мориска (с. Курів) 1.

На досліджуваних теренах народний звичай суворо карав 
дів чину-покритку, що народила позашлюбну дитину. люди з 
презирством обзивали її копылка, преспанка, а дитину – копыля, 
копылюх, копырданча, копырдя. Вона ставала об’єктом насмі-
шок та глузувань – як са скопилила, ци была красна, ци шкареда, 
сміхы з нєй робили (с.  улицьке Криве). Покритці заборонялося 
ходити в церкву, її не кликали за хрещену матір. у середньовіччі 
покриткам на шию і руки надівали колоду, т. зв. гусельки. ганьба 
і зневага діставалася дівчині від місцевого духовенства. за по-
рушення церковних канонів її прив’язували біля церкви, а цер-
ковники сипали їй на голову попіл 2. за записом місцевої хроніки 
с. Нижня Полянка Бардіївського округу ще в ХІХ ст. преспанку, 

1 Мушинка М. Народження дитини у звичаях села Курів... – с. 113.
2 Шмайда М. «тримай ня, мамочко...». Народний календар 1991 / словацьке 

педагогічне видавництво в Братиславі, Відділ української літератури в Пря-
шеві. ужгород : Карпати, 1990. с. 99.
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як і інших місцевих винуватців, заковували в кайдани (куны), що 
знаходилися в мурованій огорожі навколо церкви, і віруючі на 
неї плювали 1. 

Покритку вважали причиною стихійного лиха (буря, злива, 
град, засуха) та інших нещасть, тому вона не сміла з’являтися 
простоволосою. уже при перших ознаках вагітності сільська гро-
мада приходила до батьків преспанкы, вимагаючи від них грошо-
вий штраф і суворо наказувала почепити голову винуватиці. Ще 
на початку ХХ ст. її публічно чепив на смітті або на купі каміння 
староста села з чужою жінкою. у селах улицької долини копылку 
пов’язували сільські старости на межі двох-трьох хотарів, тобто 
лісів, «на пути єй пов’язували,  на границі, де граничать дві села» 
(с. збій). На знак ганьби в с. руський грабовець її пов’язували на 
ґарґалі (дерев’яне відро для води), що вважалося принизливим 2. 
На свидниччині преспанку чепила циганка, за що отримувала 
продукти– карпелі (брюкву). Пізніше цю дію виконувала мати або 
близька рідня: сестра, зовиця тощо. священики відмовлялися да-
вати покритці вивід-очищення. Новонародженій позашлюбній 
дитині священик з певним наміром давав негарні, одмітні іме-
на, тобто імена, які вважалися смішними та недостойними, щоб 
зганьбити покритку та її нащадка: Гриць, Наця, Палага та  ін. 
Пуповини з позашлюбних дітей (кедь дака са преспала) зберіга-
ли з метою використання при безплідді: воду, налиту крізь них, 
давали пити безплідній жінці (с. руський грабовець). Коли наро-
джувала дитину незаміжня дівчина (копылка), то валальська баба 
клала їй у пазуху вузлик із сіллю. Після пологів виймала сіль і со-
лила їжу тому парубкові, шо преспав копылку й не хотів з нею він-
чатися. опісля вживання такої посоленої страви між ними мала 
запанувати злагода (с. руський грабовець).

1 записав Костянтин К. Капішинський в 1949  р. за місцевою хронікою 
с. Нижня Полянка Бардіївського округу – 1949 р.

2 Вархол Н. традиції суспільно-громадського життя в русько-українських 
селах. Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspólczesność, kultura materialna i 
duchowa. T. V / red. nauk. B. Halczak, S. Dudra, R. Drozd, M. Sopoliga, A. Izhev-
skyy, O. Kuzmenko, L. Horoshko, P. J. Best, E. Ladna, M. Šmigeľ. Słupsk ; Zielona 
Górа ; Svidnik, 2015. – с. 841, 843.
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цикл післяродових обрядів відзначався діями, переважно 
магічними, спрямованими на досягнення вдалого психічного 
та фізичного розвитку немовляти, введення дитини в коло сім’ї 
та родини. При годуванні дитини материнським молоком дба-
ли про те, шоб вперше годувати дитину починали з правої груді, 
щоб вона не була лівшою. Постриження здійснювалося через рік 
від дня народження дитини. Пріоритет у виконанні обряду на-
лежав батькові. за звичаєм, зістрижене волосся кидали в річку 
проти течії. Волосся часто вкладали до верби, щоб росло гарним, 
здоровим, особливо в дівчат. у с. Вапеник волосся спалювали в 
печі, бо, за повір’ям, викинувши його на гній, ворона викорис-
тає його для виття свого гнізда, унаслідок чого в дитини болі-
тиме голова. Перше стрижене волоссячко подекуди відкладали, 
щоб ним обкурювати голівку, якщо вона боліла (с. Нижній Ми-
рошів). Щоб у дитинки росло гарне волосся, то жінка в  період 
вагітності їла їжу із зачіпки (запинкы) на фартусі (с.  оструж-

Дитинка 
в польовій 
колисці. 
с. Крайня 
Порубка. 
1969
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ниця). за народним повір’ям, дитинці на першому  році життя 
не стригли нігтів, щоб вона не хворіла. для забезпечення росту 
міцних здорових зубів завживаною була практика, що перший 
зуб, що випав, дитина кидала на піч за кафлі до кочерг і гойкала: 
Сверчку, дам ти зуб костяный, а ты мені дай желізный! (с. улич). 
На свидниччині дитина свій перший молочний зубок, що ви-
пав, сама клала під камінь, кажучи: Мышко, мышко, дай мі зуб 
зелізный, а я ті дам костяный! (с. Нижній Мирошів). В  інших 
місцевостях такий зуб з профілактичною метою мати з’їдала 
з хлібом  – то не будуть дітину зубы ніґда боліти (с.  улицьке  
Криве). за законами магії подібності було заборонено бити дітей 
ватральком (дерев’яна лопатка на попіл) та скіпою, щоб не росли 
«сухими», як ці предмети (с. Вапеник). так само дітей не били по 
п’яті, щоб вони росли (с. дара). Пелюшки дівчинки прали на по-
тоці тільки після 17–18 тижнів від дня народження, їх не вішали 
на плоті – бо ворона сяде та дітина дустане плач (с. дара); не 
прали праником, бо бы єй ґазда бив (с. руське).

Молода сім’я.  
с. Руське.  
1940ві рр.
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дитячий вік є одним з найважливіших періодів фізичного 
й духовного розвитку кожної людини. Невід’ємною частиною в 
системі звичаїв і обрядів, які охоплюють період від народження 
до першої річниці дитини, є колискові пісні.

звичайно до 16 років хлопець вважався підлітком перехідно-
го віку  – осінчак (с.  Пстрина). Від 16–17  років хлопець перехо-
див зі стадії дитинства в стадію парубоцтва, а дівчина – у ста-
дію дівоцтва. досягнувши повноліття, молодь об’єднувалася в 
статево-вікові групи – парубоцькі та дівоцькі громади, які були 
товариствами зі строго визначеними, хоча й неписаними, зако-
нами. у більших селах існувало кілька таких товариств. у них 
молодь групувалася за віком (молодші, старші) або за терито-
ріальним принципом (вишняни, середняни, нижняни). На чолі 
кожної парубоцької громади стояв обраний старший парубок: 
старшый паробок, што то шытко рядил (с. Нижній Комарник); 
парубоцькый рыхтарь: парубоцькый ґазда, який мав авторитет і 
зміг би захистити свою громаду фізичною силою. за діяльність 

Мати з немовлям. с. Руське. 1950ті рр.
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своєї громади він відповідав перед сільським старостою. Його 
мандат був однорічним. у  більших селах він мав своїх заступ-
ників та комітет з кількох чоловік, який був своєрідною копією 
сільського уряду 1.

Прийняття парубка в громаду називалося ставляти за па-
робка (с.  руський грабовець); ставати до парібства (с.  Фіяш); 
за парібка крестили на музыці (с. Вислава). цей процес був гро-
мадським актом, який відбувався прилюдно під час сільської гу-
лянки – у корчмі на музыці го підняли три раз горі (с. Ґаврянець). 
Кандидат у члени парубоцької громади мусив довести свої ін-
телектуальні та фізичні здібності. у минулому складовою цього 
обряду інколи було відгадування народних загадок. Невміння 
влучно відповісти на запитання або відгадати загадку спричи-
нювало те, що претендента не приймали в парубоцьку громаду 2. 
словацький учений ян Коморовський припускає, що питання, 
що їх ставили ініційованому в українському середовищі схід-
ної словаччини, стосувалися косарства і були пережитками тих 
часів, коли прийом до парубоцької громади здійснювався при 
спільних польових роботах (косінні), під час яких предендент 
повинен був проявити свою умілість  3. Претендента тричі під-
кидали вгору (давали гобля) й кричали: Най жыє!, поливали во-
дою і називали здебільшого чудернацьким іменем: керстили го 
як до парубка ставав, мусив дві коруни дати на палінку а давали 
му хоц яке чудне мено, наприклад Чатиняр (с. тихий Потік). за 
звичай парубка хрестив циган-музикант, який зі смиком у руках 
легенько вдаряв його по голові, даючи подальші поради щодо 
парубоцького життя: Ты, сыну, кед чуєш музыку грати, та ци 
косу, ци граблі, шытко шмар до шанцу, а прид на музыку та буде 
з тебе добрый паробок (м. свидник). у с. Нижній Мирошів пред-
ендента повчали такими словами: Як будеш орати – переверни 
плуг на чепігы а шяд собі на тот плуг, а  собі одпочин. У  як уж 

1 Мушинка М. Від маминого молока до гробової дошки. сімейно-побутові 
обряди русинів- українців словаччини. рукопис. с. 12. 

2 з глибини віків... с. 248.
3 Komorovský J. Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava : Univerzita Komenské-

ho, 1976. S. 23.
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идеш боронити, бороны дай наспак, а зубы догоры, до неба... І далі 
примовляли, щоб був добрим, веселим парубком, тоді буде в ньо-
го багато фраїрок. В  інших селах циган-музикант йому наказу-
вав, що коли учує оце дерево (гуслі), щоб косу, вили, кинув геть 
з рук, а лише за тим деревом йшов (с. Шариський Щавник); Як 
будеш чул музыку грати, шмар з косом а гыбай до танцю (с. Ви-
слава); Кед увидиш нас музыкантох, же ідеме грати – што маш 
в рукох: чи коні, чи волы, чи косу – шытко охаб, а за нами вті-
кай, бо то є наша радость, наша хвиля, де са можеш веселити. 
Ніґда не пий воду, кед ідеш на музыку або на свадьбу, лем палінку 
(с. Фіяш). Поставивши парубоцькій громаді, тобто старшим па-
рубкам, могорич (заплатил цехове, с. Бехерів); приступне (свид-
ниччина) – літр горілки або гроші (15–20 крон) на горілку, опісля 
він протанцював т.  зв. пребачену (звичайно чардаш)  – сольний 
танець з дівчиною-парадницею (найпарадніша дівка), яку йому 
вибрала парубоцька громада і одтоды зачав быти паробок (с. га-
вай). Не були рідкісними й такі випадки, що навмисне йому ви-
брали таку дівчину, яка не вміла танцювати, і він ставав об’єктом 
висміювання. деінде претендент мусив платити «вступний кви-
ток» – гудачне (с. Вишній Мирошів). з того часу він ставав повно-
правним членом парубоцької громади. це означало, що разом з 
іншими він ходив на сільське гуляння – на музыку – і міг танцю-
вати з дівчатами, бо до того часу він хоч і брав участь у гулянні, 
але танцювати йому заборонялося. далі дозволено йому було хо-
дити на молодіжні вечорниці, на ніч залишатися біля дівчини в 
її хаті, палити собіткы на Івана Купала (на святого Яна), у корчмі 
випити горілки, на музиці співати пісень тощо  1. у  штефурів-
ських парубків на свидниччині була традиція перед відходом на 
музыку щипати одне одного за шию (каркы), щоб почервоніти, бо 
червоний колір лиця, шиї був ознакою здорового стану людини. 
Карк мат, як штефуровскый паробок – приказують про людину 
з червоною шиєю 2.

1  Вархол Н. традиції суспільно-громадського життя... с. 837–838.
2 записано 2018 р. в м. свиднику від Юліуса Панька, 1951 р. н., родом із 

с. дов гуні свидницького округу.
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Подібну організацію мала і дівоча громада, хоч в ній при-
йняття не здійснювалося так урочисто. діяльність дівочої гро-
мади обмежувалася вечорницями (вечуркы, прядкы, ходжіня з 
кудельом, на керделі (с.  цернина)), які відбувалися в кудельній 
хыжі, оздоблюванням церкви на урочисті свята, ношенням свя-
тих образів на процесіях тощо. дівчата, подібно як і парубки, 
організувалися до окремих груп переважно за територіальним 
принципом – нижнянські, середнянські та вишнянські. самостій-
ні дівочі групи створювалися переважно за віком: одну групу 
творили 13–14-річні дівчата, другу – 15–16-річні, решту – старші 
за віком (тобто молодші, старші і найстарші, які всі вже могли хо-
дити меджі челядь (с. Нижня Полянка)). звичайно, на сільсько-
му гулянні старші дівчата брали молодших дівчат на музыці тан-
цювати до карічкы, і тоді вони ставали вже дівчатами (с. Фіяш): 
Кед уж кликали дівча до карічкы, як уж танцьовала в карічкы з 
остатными дівками – то уж была дівка (с. Шариський Щавник); 
або просто была єдна дівка парадніша у валалі, та шытко ішло за 
ньов (с. гавай). Визначною ознакою дорослого парубка або дорос-

Якушівська молодь. 1948
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лої дівчини було їхнє запрошення за куму, бо уж са поважала за 
дівку (с. Шариський Щавник). спосіб переходу дівчаток у стадію 
дівоцтва проявлявся і в народному одязі. у с. завадка на спишу 
дівчатка до 12–13 років вдягалися в платтячко – т. зв. каптани з 
нашитим поясом (обалок). старшим за віком дівчаткам вже було 
дозволено вдягатися в народний одяг: спідницю, фартух, опліча, 
лайблик, хустину на плечі з торічками (п’юлка) 1.

Весілля
у традиційній весільній обрядовості віддзеркалюються пра-

давні ритуали, морально-етичні засади та норми народного зви-
чаєвого права. обряд весілля складається з низки послідовних 
дій у супроводі відповідних пісень. це була і є особлива подія в 
житті людини, коли створюється нова сім’я. у традиційній ве-
сільній обрядовості Пряшівщини, яку можна поділити на три 
етапи  – передвесільний, власне весільний та післявесільний  – 
помітні елементи, характерні й для інших слов’янських народів.

В основному традиційне весілля (свадьба, сварьба, весіля, ве-
шіля) припадало на м’ясниці та осінню пору, особливо після свя-
та Покрови (14.10). саме на Покрову в с. Красний Брід на лабір-
щині відбувалися прославлені прощі, одпусти, тому дівчина, яка 
конче хотіла вийти заміж, йдучи в краснобрідський монастир, 
дорогою приказувала: Сята Покровонько, прикрий мою голо-
воньку, холем яков-таков онучов, най ся на тім світі тівко дівков 
не мучу  2. терміну свадьба відповідають і народні приказки: До 

1 Вархол Н. традиції суспільно-громадського життя... с. 839.
2 записав Микола русинко 15.11.1992  р. в с.  габура Меджилабірського 

округу від анни Мацко, 1922 р. н. асФ сНМ–МуК, № 15734. Варіанти: Шьва-
та Покровонько, прикрий мою головоньку яком-таком онучіском, жебы-м 
не была старом дівчіском. записала олена Петруш 07.10.2003  р. в с. Вишній 
Верлих свидницького округу від Марії яцканин, 1930 р. н. асФ сНМ–МуК, 
№  18537; А ты шьвата Покрово, прикрий мою головоньку яком-таком шап-
чанком, жебы-м была хрещанком, яком-таком онучом, най шя дівком не мучу. 
записала Надія Вар’ян 05.09.1973  р. в с. Ґаврянець свидницького округу від 
Йосифа леля, 1900 р. н. асФ сНМ–МуК, № 18536.
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Митра кажда дівка хытра 1, а по Митрові – рада і джадові 2; До 
Митра дівка хытра, а по Митрі, хоц пец вытри 3. Інакше кажучи 
до дня святого дмитра (08.11) дівчина ще перебирає женихами, 
але після цього дня, коли починаються пости, котра хоче вийти 
заміж, уже не вередлива  – для неї добрий будь-який молодик, 
тільки аби вийти під чіпець.

у давнину одружувалися в ранньому віці: парубки у 17–18 ро-
ків, дівчата – у 15–16 років. доньки, як правило, після одружен-
ня, залишали свою сім’ю і переходили жити до чоловіка. з бать-
ківського дому вони отримували придане (дзяйстра, застря). 
обов’язковою частиною такої дзяйстры була частина землі 
(орек), худоба (воли, корови, телята чи вівці) а також гроші. тому 
вирішальну роль у виборі подружньої пари мали батьки, які пе-
редусім звертали увагу на майнові можливості, насамперед, щоб 
молода мала велике придане, бо як мовиться в народі: скірня до 
скірні, а бочкір до бочкора – кедь шя хцел женити даякый моло-
дець та наперед отець уж мал прегляд, же яку невісту бы собі 
мал брати, де маєтна была, же восьмину (землю) дістане (с. Ку-
римка), тобто багатий до багатого, а бідний до бідного. Почуття 
любові практично не мали значення, були другорядними. Часто 
молоді одружувалися з примусу, без найменшої ознаки любові, 
а інколи траплялися й трагічні випадки.

Важливим передвесільним обрядом є, звичайно, сватання – 
спросини (від слова спросити, спитати). центральним моментом 
сватання було виголошення встановленої формули, що в основ-
ному містить у собі запитання про згоду чи відмову батьків 
віддати свою доньку за того, хто сватається. На спросини, які, 
зазвичай, відбувалися в «щасливі» дні – вівторок, четвер чи су-
боту, – ходили просотаре, спросотарі, сватове, які докладували 
свадьбу, просили, яку застрю повинна отримати молода (с.  Чу-
калівці), особливо ціну приданого. Після взаємної згоди прохо-

1 Хытра – тут у розумінні перебірлива.
2 записав Микола Мушинка в с. Курів Бардіївського округу. див.: Мушин-

ка М. з літопису культури (2). Нове життя. Пряшів, 1999. № 3–4. с. 7.
3 записав Іван Верхратський 1899 р. в с. габура Меджилабірського округу. 

див.: Верхратський І. знадоби для пізнання угроруских говорів... с. 181.
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Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

дили т. зв. угловины, углины, коли йшли углины, углы оглядати; 
углы позерати. родичі дівчини йшли ознайомлюватися, в якому 
стані перебуває господарство батьків парубка, зазирали в кожен 
куток хати, обійстя, щоб з’ясувати, куди це, властиво, попаде ді-
вчина. Були й такі випадки, що бідніші господарі хитрували й 
позичали в сусідів вози, плуги, ярма  і  т.  п., щоб показати себе 
якомога найкраще. уся ця передвесільна церемонія завершува-
лася заручинами – руковинами – в хаті дівчини за присутності 
обох родин, молоді тощо. тут же після старостової промови дів-
чина перев’язувала молодого та свата вишитими рушниками. На 
руковинах, властиво, оформлювався шлюб. далі слідували т. зв. 
оглашкы, коли священик упродовж трьох тижнів під час святої 
літургії в церкві повідомляв усім присутнім про шлюбні наміри 
наречених. 

Бувало й таке, що просотарі не домовилися і відходили, за-
криваючи двері ліктем, щоб дівчина ніколи не вийшла заміж.

Коли спросини закінчилися успішно, майбутня молода пара 
йшли на парафію положыти три крижыкы. це означало, що вони 
як неграмотні, підписувалися трьома хрестиками. Після підпису 
вже слідували оглашкы. це означало, що під кінець святої літур-
гії священик виголошував імена майбутньої шлюбної пари.

Напередодні весілля на досліджуваних теренах пекли спеці-
альні обрядові весільні хліби, найуживаніші з яких побутували 
під назвами: балец 1, балець, кныш, короварь, кух, обжънець, під-
палок, привикник, привиканец, свадобной пудпаля, радусник  2, 
свашчаник, стільник, тепшовник. На свидниччині ці хліби 
пекли свашки в суботу вранці з білого пшеничного борошна, 

1 На снинщині назва балец відноситься до білого полотна завдовжки 
один метр (подібного до рушника), що його приносила із собою молода після 
повернення зі шлюбу, а староста кидав його між весільних гостей, які вигуку-
вали: Мечте бальці меджі хлопці!

2 Радусником на снинщині (на свидниччині – радосникoм) іменували та-
кож меншу гостину в честь новонародженої дитини. Подібно у словаків по-
бутує назва radostník на позначення печива, яке на завершення весілля ділили 
між весільних гостей на знак їхньої участі у святковому зібранні. Крім того, 
radostníkom словаки називають хрестильний обрядовий калач, що його випі-
кала хрещена мати.
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оздоблюючи  рослинними або пташиними мотивами. Хліб кла-
ли на стіл перед молодою парою. у с. Ґаврянець короварь зверху 
прикрашали медівниками, палаючими свічками, зв’язаними до-
купи, барвінком, лісковими горіхами, гусячим пір’ям, складеним 
у вигляді троянди та пофарбованим у різні кольори. Молодь ха-
пала з того, а свашкы не хцели дати з того хапати, співали:

До нас, Марічко, до нас, одоберь короварь од нас.
Короварь одобрати, а нас почастовати 1.

Пстринчани прикрашали верхню частину сващаника таким 
самим способом, причому присутні намагалися зірвати для себе 
частину оздоблення, бо це ніби приносить щастя. увійшовши в 
хату молодої (молодиці) свашки здоровилися такими словами: 
Дай, Боже, добрый день, ці добрі сте спали? Малі вам ці ростуть, 
самі ці сте здравы? (с. руський грабовець).

Колись традиційне весілля тривало три дні, причому осно-
вним днем був понеділок. Крім молодої та молодого (на спи-
шу – бравта, бравтиян), важливу роль відігравав староста, який 
керував ходом весілля й мусив бути дуже красномовним. Йому 
протистояв видавця. архаїчні впливи помітні в «переговорах» 
між старостою (заступником жениха) та видавцею (заступником 
молодої). їхня мудрість та спритність проявлялася, крім іншо-
го, і  в  правильному відгадуванні загадок, здебільшого біблій-
ного характеру. Наприклад: Де Бог не был? Коли Христос стояв 
на єднуй нозі? Докоды Адам носил воду во відрі? окрему важливу 
функцію мали старший дружба та старша дружка.

у селах старинської долини женихові передавали весільну 
сорочку в неділю під вечір у хаті молодої, у  деяких випадках 
молода давала її аж у понеділок вранці. сорочку, пляшку горіл-
ки, калач або грошову частину приданого та нове пірце несли 
дружби молодої до дому жениха, причому мати молодого зразу 

1 Народне весілля із села Ґаврянець. (записав Михайло гиряк 11–12 груд-
ня 1965 р., розповіла ганна Щерба, мелодії розшифрував Юрій Костюк). Друж-
но вперед. Пряшів, 1972. № 6. с. 23.
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ж оглядала сорочку, чи не зв’язані рукави. за магією подібності 
це означало, що чоловік у подружньому житті буде мати зв’язані 
руки і не зможе нічого вирішувати. дружби приносили пода-
рунки рано вранці, щоб дорогою не зустріти когось, хто б їм міг 
«сполохати» щастя. аналогічну дію з виразними магічними еле-
ментами в інших областях регіону виконували перед чепленням, 
коли з молодого знімали весільну сорочку, а  молода дарувала 
йому іншу, котру сама на нього вдягала, а на рукавах сама засті-
бувала ґудзики (с. Нижня Полянка). за повір’ям, таким способом 
наречена своєму майбутньому чоловікові символічно зв’язувала 
руки, щоб упродовж спільного життєвого шляху він її ніколи не 
скривдив. у  с.  гавай жених своєю сорочкою втирав ноги май-
бутній дружині, щоб у майбутньому уберегти її від корчів. Після 
символічного зв’язування рукавів на сорочці молодого молода 
відкладала її у свою весільну скриню. ця дія мала охоронити її 
від знущань з боку чоловіка. На замаґур’ї обов’язком весільної 
матері було власноручно виткати та зшити синові весільну ко-
шулю з кольоровими вставками, оздобленими тканими червони-
ми нитками, бо до чеплення молодий мав одяг від своєї матері, 
а  після  – одягав сорочку, подаровану нареченою (с.  якуб’яни). 
у с. Нижні репаші молода до шлюбу вдягалася в сорочку з наши-
тими витканими манжетами (обавками) червоного кольору: про 
бравту до шлюбу обавки били фурт лем червени, щоб з неї була 
здорова, червонолиця невістка.

Неповторної святкової урочистості, поважності та загад-
ковості надавали весільному обрядовому циклу різноманітні 
атрибути: вінки, рушники, застава, деревця, дарник, покрейди, 
топірці, обрядові хліби. Важливу роль у весільній обрядовос-
ті до сьогодні відіграють вінки. українці східної словаччини, 
подібно як і в україні, ще й донині користуються барвінковим 
вінком, оскільки вічнозелений барвінок символізує кохання 
та шлюб. Барвінок збирали переважно дружки в саду або лісі. 
дбали про те, щоб випадково не назбирали смертный барвінок, 
який ріс на цвинтарях і використовувався в похоронному обряді 
(с. убля). При плетінні вінків вживали виключно нитки червоно-
го кольору, оскільки вірили, що він запобігав зуроченню (з’оч). 
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Поширеним було вплітати в барвінковий вінок зубок часнику, 
як охоронний засіб для молодої. для забезпечення вічної любо-
ві натирали листки барвінку медом. ці магічні дії відображені 
в давній стащинській пісні, записаній від талановитої народної 
співачки анці ябур:

В понеділок раненько, купало са соненько. 
Соненько са купало, вон з моря виливало. 
Зіличко покропляло, зіличко покропляло, 
Зіличко барвіночок, Янкові на віночок.
Чей бы быв щасливенькый,
Тот віночок зелененькый.
Зыйди, Господи, з неба, бо нам тебе ту треба. 
Ай ты, Божа мати, віночок починати.
Муй любый няньочку, просимо тя ку столочку.
Маленько послужыти, барвінок ізложыти.
На яворовум столі вий са, віночку, скорі.
Адь вий са, довивай са, серенчі докладай са.
Дай нам, мамко, іголку, ай ниточку шовкову,
Пришивать часночок, Янкові на віночок.
Дай нам, мамко, медочок, помастити віночок 1.

саме тому в с. Чукалівці вплітали в куплений весільний бі-
лий віночок зубок часнику, проскуру, краску (червона нитка, 
якою обмотували кановочку, щоб разом з водою освятити її 
під час Водохрещів) та барвінок. Молодій перед шлюбом друж-
ки завивали у волосся латунний перстень, обвитий червоною 
ниткою та трьома барвінковими листочками. Вона зберігала 
його, а при вушному болі крізь нього крапали у вухо три крап-
лі свяченої води (с.  Вавринець). у  с.  Вапеник барвінкові вінки, 
яких було аж чотири, неодмінно переплітали червоною нит-
кою. Крім двох вінків, призначених для шлюбу, третій, менший, 
пришпилювали молодій на потилиці; дальший, так само мен-

1 записав Михайло Шмайда 05.09.1961 р. в с. стащин снинського округу 
від анці ябур, 1898 р. н. асФ сНМ–МуК, № 419.
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ший за розміром, разом з пірком, оздоблював верхню кишеньку  
молодого 1.

Плетіння барвінкових вінків супроводжувалося журливими 
ліричними піснями:

А вінку мій, вінку, з дрібного барвінку,
Тримала я тебе в ладі перескриньку.
Але я не могла тебе отриматі,
Мусила я тебе бетярьові даті 2.

Барвінок, барвінок, зеленый барвінок,
Вывийме мы з нього тот зеленый вінок 3.

Кулява в’янок по столі, при своєй любей матері.
В’янко моє, зеленоє, садженоє.
Я го куляті не буду, бо я од жалю не можу.
В’янко моє, зеленоє, садженоє.
Бо я од жалю не можу, а пред слизами не виджу. 
В ’янко моє, зеленоє, садженоє 4.

Із-пуд гур, з-пуд Бескида, приношеноє зіля, 
Положеноє на стул перед пана старосту. 
Гадай, старосто, гадай, шо то є за зілечко.
То є зілечко-барвіночок, то Марьї на віночок 5.

у плетенні барвінкових вінків існують локальні відмінності. 
так, на снинщині зірваний барвінок староста та дві дружки кла-

1 Вархол Н. рослини в народних повір’ях... с. 25.
2 записано 12.08.1998 р. в с. руська Поруба гуменського округу від анни 

Щерби, 1919 р. н. асФ сНМ–МуК, № 17445.
3 записано 20.07.1990  р. в с.  свидничка свидницького округу від олени 

Щерби, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 15233.
4 записав Михайло гиряк від анни угляр в с. Жаківці Попрадського 

округу, куди виселили із уже неіснуючого села Блажів людей. Нове життя. 
Пряшів, 1990. № 24. с. 4.

5 записала Надія Вар’ян 23.10.1975  р. в с. тополя снинського округу від 
анни лехан, 1903 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6445.
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ли на стульнича  1. з принесеного барвінку в хаті молодої вінок 
плели дружки, а в хаті молодого – свашки, приспівуючи:

Йшли зме у поле широкоє, на зіля зеленоє.
Туто зіля барвіночок, нашуй молодуй на віночок.
Бодай тута здорова, шо барвіночок полола.
Із білима ручичками, з тононькими пальчиками 2.

Ой, вінку муй, вінку, зеленый з барвінку,
Ші ти было рости ручок на корінку.
Ручок на корінку, другый на голузці,
Ші бы єс проквітав премиленуй дружці 3.

1 Стульнича – полотнина на хліб.
2 записано 24.09.2001  р. в с. улич снинського округу від Марії Кочан, 

1930 р. н. асФ сНМ–МуК, № 18099.
3 записала Надія Вар’ян 17.07.1975 р. в с. старина снинського округу від 

анни рудик, 1910 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5799.

Плетіння барвінкових вінків дружками. м. Свидник. 1990
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для освячення барвінку запрошували до столу весільного 
батька  – свадьбяного нянька: Ты наш любый няньочку, просиме 
тя ід столочку, маленько послужыти, барвінок посвятити.

Батько клав на голову молодої, яка стояла на вивернутому 
кожусі (символ плодючості), сплетений барвінковий вінок, щоб 
діти мали кучеряве волосся. розплівши волосся, він тричі вінком 
описував коло навколо її голови. Вінок лежав на обрядовому хлі-
бі, і після кожного акту молода цілувала хліб. лише після цього 
батько клав його на її голову. 1

На лабірщині сплетений вінок клав на голову молодій її брат-
підліток або чужий хлопець:

Мать Марічка братчика, молодшого од себе,
Молодшого од себе. Кличе го перед себе,
Маленько послужити, віночок положити 2.

Процес плетіння вінків символізує прощання з дівоцтвом. 
так, у  с.  Пстрина дівчата під час плетіння барвінкових вінків 
тричі ладкали:

Дай нам, Ганьо, олдомаш,
Не даш нам го веце раз.

Після виготовлення вінків дівчата-дружки співали:
Выйдь, мамочко, пред нас, куп собі вінок од нас.
Не за гірку палінку, але за солодку медівку.
Кедь не выйдеш го купити, підеме го пропити 3.

у с. Кружльова виплетені вінки чіпляли на встромлений все-
редину хліба ніж. старша дружка віддавала хліб нареченій зі 
словами: Прийми од нас віночкы, што ті увили твої дружочкы. 
Молода дякувала: Дякую вам, дівочкы, за тоты віночкы, жебы 
сте до рока шыткы были невісточкы.

1 Sigmundová M. Svadba... S. 425.
2 старовинне весілля в селі Чабини Меджилаборецького округу. записала 

ганна таптич. Дукля. Пряшів, 1955. № 2. с. 84.
3 записано 20.05.2003 р. в с. Пстрина свидницького округу від Марії Чо-

бірки, 1931 р. н. асФ сНМ–МуК, № 18384.
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у ту частину барвінку, що залишилася після вінкоплетіння, 
ховали коруну, яку дівчата наввипередки шукали, бо вінчати-
меться першою саме та дівчина, котра монету знайде. рештки 
барвінку відносили в таке місце, де зливалися два потоки, у чому 
є певна символіка – єдналися дві нові долі, зв’язувалося життя 
двох людей. з цього місця зачерпували воду, якою оббризкували 
дівчат, вигукуючи: Жебы сте шя до рока выдали!

залишками барвінку чарували – разом з водою їх пускали в 
потік, слідкуючи, біля котрої дівчини він зіпреться – та вневдов-
зі вийде заміж (с. Вислава), а в c. гаваї кошик із залишками бар-
вінку найспритніша дівчина бігла, щоб кинути у воду на знак 
скорого одруження 1.

саме барвінкові вінки посідають провідне місце під час цер-
ковного вінчання: священик кладе вінки на голови молодій 
шлюбній парі, від чого й похідна назва такого вінка – вінчайло 
(с. Пчолинне). з ним пов’язані повір’я про передвістя смерті того, 
у кого під час згадуваного обряду впаде вінок з голови (с. звала); 
про нещастя (м. свидник); про вдівство (с. орябина). також це 
була ознака того, що дана особа вже не є чесна, не є цнотлива 
чи справедлива (с. гуменський рокитів). Після шлюбу барвінко-
ві вінки зберігали за декоративними тарілками на стіні 2. Ще до 
першої половини ХХ ст. на Пряшівщині вили три весільні вінки, 
причому два були призначені для шлюбу, а третій – для ритуаль-
ного миття в річці. Вінець молодої тісно пов’язаний з весільним 
деревцем, що, властиво, символізувало дерево життя. Весільне 
деревце в околиці старої любовні називають в’їнец (с. якуб’яни). 

у весільній обрядовості русинів-українців словаччини функ-
ціонування обрядових хлібів-калачів наповнене глибокою сим-
волікою. уже саме запрошення на весілля було доброю нагодою 
для обдаровування. запрошуючи односельчан на весілля, т.  зв. 
звач звертався до них такими словами: Та звав вас молодый і мо-
лода на свадьбу. Кедь не віруєте, же я звач – ту вам тот святый 
колач! одночасно він обдаровував їх малим буханцем ячмінного 

1 Вархол Н. рослини в народних повір’ях... с. 26.
2 там само.

IM
FE

вінку найспритніша дівчина бігла, щоб кинути у воду на знак 

IM
FE

вінку найспритніша дівчина бігла, щоб кинути у воду на знак 

арвінкові вінки посідають провідне місце під час цер

IM
FEарвінкові вінки посідають провідне місце під час цер

ковного вінчання: священик кладе вінки на голови молодій 

IM
FEковного вінчання: священик кладе вінки на голови молодій 

шлюбній парі, від чого й похідна назва такого вінка – 

IM
FEшлюбній парі, від чого й похідна назва такого вінка – 

им пов’язані повір’я про передвістя смерті того, 

IM
FEим пов’язані повір’я про передвістя смерті того, 

у кого під час згадуваного обряду впаде вінок з голови (с. 

IM
FEу кого під час згадуваного обряду впаде вінок з голови (с. 

дник); про вдівство (с. 

IM
FE

дник); про вдівство (с. 
була ознака того, що дана особа вже не є чесна, не є цнотлива 

IM
FE

була ознака того, що дана особа вже не є чесна, не є цнотлива 
 (с. 

IM
FE

 (с. г

IM
FE

гумен

IM
FE

уменський 

IM
FE

ський р

IM
FE

роки

IM
FE

окитів). Після шлюбу барвінко

IM
FE
тів). Після шлюбу барвінко

ві вінки зберігали за декоративними тарілками на стіні 

IM
FE

ві вінки зберігали за декоративними тарілками на стіні 

IM
FE

першої половини ХХ ст. на Пряшівщині вили три весільні вінки, IM
FE

першої половини ХХ ст. на Пряшівщині вили три весільні вінки, 
причому два були призначені для шлюбу, а третій – для ритуальIM

FE
причому два були призначені для шлюбу, а третій – для ритуаль
ного миття в річці. Вінець молодої тісно пов’язаний з весільним IM

FE
ного миття в річці. Вінець молодої тісно пов’язаний з весільним 
деревцем, що, властиво, символізувало дерево життя. Весільне IM

FE
деревцем, що, властиво, символізувало дерево життя. Весільне 

www.etnolog.org.ua



173

Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

хліба (с. старина) 1. у сусідньому селі стащинська розтока такий 
хліб називали паля, свадобной пудпаля. у с. Бехерів на весілля за-
прошували маршалкове, деінде дружбове, які, увійшовши в хату, 
віталися: Дай, Боже, добрый день з пріходу до вашого дому, жебы 
зме могли щасливо ступіті ґу сятого Петра столу, дали вас по-
здоровіті свальбяный отец і свальбяна мама, жебы сте пришли на 
свадьбу: стары за гостьох, молоды на музіку а зберайте са з намі, 
з горцамі, з лышкамі (с. Шапинець). A на замаґур’ї (с. якуб’яни) 
святково вдягнені в наментек гуні (верхній вовняний одяг, 
який не вдягали, а  зав’язували спереду шнурком ґалунком; ка-
пелюхи, прикрашені чорними загнутими перами з півнячих 
хвостів – косибы) дружби запрошували рідню такими словами: 

1 Народне весілля із села старина гуменського округу. (записав 7 липня 
1976  р. від Юрія Колинчака Михайло гиряк). Дружно вперед. Пряшів, 1977. 
№ 2. с. 27.

Старший дружба тримає в руках в’їнец, а старша дружка – 
обрядовуй хліб з барвінком, обмотаний прядивом.  

Церковний шлюб. с. Якуб’яни. 1966
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Свадьб’яный отец, свадьб’яна мама вас препрашают, жебы сте 
пришли на вешіля до той а той родини, жебы сте вжяли зо собом 
лижкы, вилкы, мисочкы. обов’язком дівчат було зав’язати друж-
бам кольоровий пантлик на ґалунок на гуні. Можливо, у такому 
запрошенні відбито ту давню добу, коли на весільну гостину при-
ходили з власними ложками та мисками.

для забезпечення доброго здоров’я, достаку в господаарстві, 
любові в подружньому житті, йдучи до шлюбу, молода пара 
брала із собою за пазуху шматок хліба, який після шлюбу разом 
з’їдали, а повертаючись у хату молодої, їх із хлібом та сіллю вітав 
видавець. у с. цернина на свидниччині молоду до вінчання вдя-
гали на білій плахті, простертій на підлозі. до того ж на кожний 
ріг плахти клали по два обрядові хліби підпалкы із запаленою в 
середині на кожному хлібові свічкою. Молода вдягалася, стоячи 
посеред цієї плахти з підпалками та запаленими свічками. ця ар-
хаїчна ритуальна обрядова дія мала забезпечити молодій багат-
ство, достаток у майбутньому подружньому житті й охоронити 
її від усякого зла. цей дуже давній акт побутував на свидниччи-
ні ще в перших десятиліттях ХХ ст.

Вагоме місце в шлюбному одязі молодої належало домотканій 
вузькій плахті у формі довгого рушника (пілка, рантух), якою 

с. Порач. 1950ті рр.
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молода накривала плечі, а кінцями – руки. оскільки такою плах-
тою користалися передусім при транспортуванні немовлят, яких 
носили загорнутими на руках, можна припускати, що її функція 
у весільному обряді полягала якраз у забезпеченні плодючості. 
у  деяких місцевостях (с.  литманова) рантух знімала з плечей 
невістки свекруха й дбайливо його відкладала. Найважливішою 
ознакою молодого була прикраса бокрейда, покрейда, покрийда. 
з опису лаборецького весілля ХІХ ст. анатолія Кралицького ві-
домо, що для бокрейди конче потрібна була розгалужена на троє 
гілочка солодкої яблуні, на яку подруги нареченої чіпляли біле 
гусяче пір’я. дія відбувалася під час заручин, і  молода на знак 
згоди прикріплювала молодому за капелюх бокрейду  1. у  ста-
ринській долині молода приносила во три вершкы покрийду на 
тарілці разом з горіхами, хлібом та грошима. Вона обвивала мо-
лодого найкращим вишитим рушником, який був невід’ємним 
атрибутом весільних ритуальних дій.

різниця між дружбівським та рушником молодого полягала в 
техніці його виготовлення: у молодого був вишитий рушник, а в 
дружбів, яких було дванадцять, – домоткані. рушники старостів 

1 з глибини віків... с. 80–81.

Весілля (староста, дружбове та маршалкове з покрейдами).  
с. Бехерів. 1923

IM
FEмолода накривала плечі, а кінцями – руки. 

IM
FEмолода накривала плечі, а кінцями – руки. о

IM
FEоскі

IM
FEскі

тою користалися передусім при транспортуванні немовлят, яких 

IM
FEтою користалися передусім при транспортуванні немовлят, яких 

носили загорнутими на руках, можна припускати, що її функція 

IM
FE

носили загорнутими на руках, можна припускати, що її функція 
у весільному обряді полягала якраз у забезпеченні плодючості. 

IM
FE

у весільному обряді полягала якраз у забезпеченні плодючості. 
еяких місцевостях (с. 

IM
FE

еяких місцевостях (с.  л

IM
FE

литм

IM
FE

итманова)

IM
FE

анова)
невістки свекруха й дбайливо його відкладала. Найважливішою IM

FE
невістки свекруха й дбайливо його відкладала. Найважливішою 
ознакою молодого була прикраса IM

FE
ознакою молодого була прикраса 

пису лаборецького весілля ХІХ ст. IM
FE

пису лаборецького весілля ХІХ ст. 
 бокрейдиIM

FE
 бокрейди конче потрібна була розгалужена на троє IM

FE
 конче потрібна була розгалужена на троє 

гілочка солодкої яблуні, на яку подруги нареченої чіпляли біле IM
FE

гілочка солодкої яблуні, на яку подруги нареченої чіпляли біле IM
FEмаршалкове

IM
FEмаршалкове з 

IM
FE з маршалкове з маршалкове

IM
FEмаршалкове з маршалкове покрейдами

IM
FEпокрейдами

с. Бехерів. 1923

IM
FEс. Бехерів. 1923

www.etnolog.org.ua



176

Йосиф Вархол

відрізнялися від дружбівських способом пов’язування – старо-
ста оперізував рушником пояс; дружбове – через плече. Подекуди 
весільні рушники відрізнялися навіть кольором. так, наприклад, 
у  с. Нижні репаші староста та свати були перев’язані домотка-
ними білими рушниками з червоними смужками, а  дружбове, 
навпаки  – червоними рушниками з білими смужками. Взага-
лі використання рушника як весільної відзнаки в традиційній 
весільній обрядовості поширеним було в багатьох слов’янських 
народів з тією різницею, що в українському весільному обря-
ді, у  тому числі й на Пряшівщині, рушникові надавали значно 
більшої ваги. При благословленні молоді стояли навколішки на 
простертому вишитому рушнику, як під час церковного шлюбу. 
рушником, на якому молоді вінчалися, втиралися після обрядо-
вого миття в річці; тим самим рушником молода «била» дівчат 
у хаті молодого, щоб скоріше виходили заміж; а під час самого 
весілля рушник висів на почесному місці між вікнами.

Застава – весільний атрибут, відомий на Бардіївщині, свид-
ниччині, лабірщині, гуменщині та снинщині. це була здебіль-
шого метрова жердина (у с. цернина локальна назва – дринка), 

Весільний атрибут застава. с. Розтоки. 1974
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до якої свашки прив’язували різнокольорові, з квітчастими узо-
рами хустини з торічками (шили заставу); до них додавали ще 
2–3 рушники (вишитий та домотканий червоного забарвлення). 
у деяких місцевостях кількість таких хустин дорівнювала магіч-
ному числу сім (с. руський Потік). Були випадки, коли хустини 
давала заставничка – дружина заставника (с. Паризівці). Заста-
ву прикрашували також барвінком.

Заставу виготовляли в домі старости, молодого, заставника 
або куми. Частування присутніх називалося почасне – горілка, 
калачі (с.  Ваґринець). деінде заставник (весільна функція чо-
ловіка, який ніс заставу) приносив жінкам-свашкам, які виго-
товляли заставу, горілку, налиту в пляшку, закриту не пробкою, 
а тільки барвінком (с. Кальна розтока).

у с. ладич заставу шили в хаті, яка знаходилася нижче оселі 
жениха, щоб його господарство нарощувалося. з-поміж обрядо-
вих пісень, які свашки при цьому співали, на увагу заслуговує 
пісня, у якій звертаються до застави, ніби до живої істоти, на-
магаючись дати їй ім’я:

Шийся, заставо, гладко, даме ті мено Янко.
Кедь не Янко та Ганда 1, жебы-сь нам была гарда 2.

Заставу ніс заставник на чолі весільної процесії дорогою 
до молодої та до шлюбу (пішки або на возі, санях, у  с.  Шапи-
нець побли зу свидника  – на санях навіть улітку), дбаючи про 
те, щоб її ніхто не вкрав, бо мусив би за неї заплатити. Заставу 
розшывали останній день традиційного весілля.

Весільний атрибут застава у вигляді зшитих хустин побуту-
вав на Пряшівщині ще до 60-х років ХХ ст. Нині його замінила 
верхівка ялинки або берези, прикрашена білими паперовими 
квітами-ружами та пантликами. Походження весільного знаме-
на – застави, напевно, бере свій початок з архаїчного звичаю спо-

1 у даному випадку задля рими замість імені ганча вжито ім’я ганда.
2 записав І.  Чурпек 24.12.1976  р. в с. ладич стропковського округу від 

Прокопович анни, русинко Марії, слука Павла. асФ сНМ–МуК, № 540/78.
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віщати про незайманість, невинність молодої до першої шлюбної 
ночі вивішуванням весільної сорочки або плахти. 

Копія (відома на спишу та замаґур’ї)  – це півтораметрова 
палиця, на кінці якої були прикріплені два фартухи: один тем-
но-синього кольору з вибійки, а другий – білий (усе це нагадує 
символіку білого й темного кольору – добра і зла, дня й ночі), до 
яких зверху прикріплювали невеличку соснову гілку та барвис-
ті стрічки. Копіяш – людина веселої вдачі, але передусім добрий 
танцюрист – ішов на чолі весільної процесії, несучи згадуваний 
весільний атрибут. за повідомленнями якуб’янських інформа-
торів, прапредки сім’ї рибовичів – поселенці з часів шолтиської 
колонізації. у рамках цієї колонізації на основі німецького права 
виникли або були відновлені в XIV–XV ст. в північних частинах 
Шаришу, спишу, орави та ліптова близько 200 сіл. Шолтиси були 
найбагатшими в селі, і відмовлялися працювати. Відмовившись 
відпрацювати у встановленому терміні на попівському, змушені 
були платити священику подвійну частку грошей за церковні об-

Заставник із заставом на чолі весільної процесії. с. Шапинець. 1932
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ряди: хрестини, шлюб, похорон. а на додачу священик заборонив 
їм використовувати у весільному обряді копію: та зато шовтисы 
не мали копію на вешілю, хто шя писал Рыбовчак та ани єден не 
мал  копію 1 .

Попереду весільного походу йшов заставник, за ним  – ста-
роста, молодий з дружбами, музиканти, а за ними – всі весільні 
гості. По дорозі до молодої свашки співали:

Идеме, идеме, дражку не знаєме,
Добры люде знают та нам повідают.
Идеме, идеме, де шя вода хвіє,
По таке дівчатко, што шя радо шьміє 2.

до хати молодої весільчани наближалися з піснями, жартами та 
стрільбою зі зброї, причому бехерівські свашки їх попереджали:

Панове, сватове, помалы стріляйте,
Солом’яне село, лем го не запальте 3.

Весільна процесія зупинялася перед замкненима дверима мо-
лодої. На порозі староста з видавцем мінялся хлібами та пляшка-
ми горілки. Входячи в хату, молодий зі сватами не знаходив там 
нареченої. старости замість молодої приводили чоловіка, пере-
одягненого на бридку жінку (циганку) або покритку з немовлям-
байстрюком. свашки підспівували: 

Не тота, не тота наша, 
Бо наша на личко краша. 
Наша была як єличка, чорны очі, білы личка.
А ґамбочкы 4 як ягоды, што їх бочкал 5 наш  
 молодый 6.

1 Вархол Н. звідки і коли... с. 174.
2 Мушинка М. духова культура... с. 322.
3 там само.
4 Ґамбочкы – уста.
5 Бочкал – цілував.
6 Мушинка М. духова культура... с. 323.
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Ой, не тута, не тута, ой, наша была крашша, 
Наша была заручена, барвіночком позначена 1.

Весільний обрядовий калач діаметром 15–20 см з наскрізним 
отвором посереди ні – сварьб’яний обжинець – тримали при від-
чинених дверях, коли молодий приїхав до молодої, і молоді крізь 
нього дивилися один на одного 2. у даному випадку калач є зна-
ком поєднання двох родів 3. зворушливою був урочистий обряд 
благословення молодих до вінчання (благословеня, одобераня), 
коли батьки та родичі сідали до стільця, куди їх тричі запрошу-
вав старший дружба. староста виголошував промову, в якій від 
імені молодих дякував батькові та матері за виховання, просив 
вибачити за всі провини дітей. Молоді перед батьками ставали 
на коліна, а ті благословили їх. Весь акт був хвилюючий, зі сльо-
зами, плачем: Не бою ся смерти, лем умираня, не бою ся сварьбы, 
лем одобераня 4.

Ми вже згадували про домінуюче місце барвінка у весільному 
обряді Пряшівщини та в україні як символу кохання та шлю-
бу. Ще й донині в деяких українських селах східної словаччини 
сварьб’яна мама кропить молоду пару перед на церковним шлю-
бом барвінком, який занурює у свячену воду. цей магічний акт 
має охороняти молодих від усякого лиха, нещастя, від злого ока. 
для запобігання чарам та врокам, як і для забезпечення здоров’я 
молодого подружжя, вживали зелене листя часнику, яке встром-
лював староста у свій капелюх. староста такими словами благо-
словляв молодят: Няй Бог благословить тути нашы діти, тоту 

1 записано 24.09.2001  р. в с.  улич снинського округу від Марії Кочан, 
1930 р. н. асФ сНМ–МуК, № 18104.

2 Шмайда М. Хліб... с. 66.
3 Порівняй: Ґерус л. типи, особливості пластичного вирішення, функції 

обрядового хліба гуцулів наприкінці ХІХ – початку ХХІ століття. Łemkowie, 
Bojkowie, Rusini – historia, wspólczesność, kultura materialna i duchowa. T. V / red. 
nauk. B. Halczak, S. Dudra, R. Drozd, M. Sopoliga, A. Izhevskyy, O. Kuzmenko, 
L. Horoshko, P. J. Best, E. Ladna, M. Šmigeľ. Słupsk ; Zielona Góra ; Svidnik, 2015. 
с. 461.

4 записав Михайло Бицько 1998 р. в с. збудська Біла Меджилабірського 
округу від анни Бицько, 1924 р. н. асФ сНМ-МуК, № 19662.
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нашу пару, як у Яні землю з квітками-трепютками та у Руздві 
пелевню! (с. старина) 1.

у 50–70 роках ХХ ст. побутувала традиція прикрашати бар-
вінком весільний головний убір  – фату шлаєр, пришиваючи 
до неї зелені листочки. якщо у шлаєрі забули голку і молода з 
нею звінчалася, то вона народжувала самих дівчат (с.  руський 
грабовець). 

Перед відходом до вінчання старший дружба розплітав мо-
лодій косу (кістку), причому стрічку різав ножем на шмат-
ки. це була ознака того, що молода залишає дівоцьку громаду. 

1 Народне весілля із села старина гуменського округу... с. 27.

Свадьбяна мати 
кропить свяченою 
водою за допомогою 
барвінка молоду 
шлюбну пару перед 
вінчанням.  
с. Збудська Біла.  
1987
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до шлюбу йшли в такому порядку: заставник, староста, моло-
дий зі старшою дружкою, молода зі старшим дружбою, друж-
би з дружками, музиканти та гості. Молода, вийшовши з хати, 
найперше дивилася на буковий ліс, щоб народжувати самих 
хлопців (с.  свидничка). В  окремих селах перед хатніми двери-
ма шлюбна пара повинна була переступити через кобилячий 
кал (кобылянку), що мало її охороняти від різного лиха (с. Кру-
чів). Весільну громаду часто зупиняли переймами (мито, шлаб-
нат, шлябант), використовуючи кількаметрові драбини, коло-
ди, вози і т. п. Після переговорів та викупу (пляшка горілки), їх 
пускали далі. у с. цернина, коли молодята виходили з церкви, 
свальбяна мама виливала перед ними відро води – на чистий по-
дружній життєвий шлях. з рушником, на якому стояла шлюбна 
пара під час вінчання, молода била всіх дружок зі словами: жебы 
сте шя до рока шыткы оддали! (с. Нижній Мирошів).

Весільні обряди були насичені різноманітними діями, які були 
спрямовані передусім на вроду та здоров’я майбутніх нащадків, 
а не в останьому випадку мали вплинути і на стать дитини. По-
ширеною магічною дією для здійснення цього акта були веґета-
лії. Молода, стоячи під час церковного шлюбу перед царськими 

На шлюб. с. Паризівці. 1943
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дверима на іконостасі, оздобленими різьбленим дубовим та липо-
вим листям, шепотіла: Нич ту не виджу, лем самы липочкы – то 
мої дівочкы, а остатны дубове – то мої сынове (с. Красний Брід). 
Поширеним звичаєм було вкладати молодій у взуття зерна ячме-
ню, бобів, щоб народжувалися хлопчики; у випадку пшеничних 
зерен або квасолі мали народитися дівчатка. у с. руський грабо-
вець молода вінчалася, маючи у взутті кілька зерняток бобів, які 
опісля споживала. Хоча, з другого боку, її застерігали не з’їдати 
біб у даний час, щоб не спричинити безплідність (знали гварити, 
же поїла свої діти). у деяких випадках молоду до шлюбу везли на 
білих жеребцях, жебы мала хлопцох (с. Вислава).

Важливим атрибутом у ритуально-магічних діях весільної об-
рядовості була замкнута колодка, яку молода, ідучи до вінчання, 
клала собі за пазуху. за повір’ям, ця магічна дія мала вплинути 
на зародження нової сім’ї (народження дитини). з тією ж метою, 
повернувшись зі шлюбу, молода в святковому вбранні вилазила 
на драбину – на другий, третій і т. д. щабель, жебы через тулько 
року мала дітину (с. старина). у випадку, коли молода хотіла на-
роджувати дітей пізніше, то перед шлюбом клала замкнуту ко-
лодку під камінь. Відмикала її тоді, коли мала намір народити 
дитину. якщо ж молода не знаходила колодки, то це означало, що 
вона могла стати безплідною (с. руський грабовець).

Відповідними магічними діями та словесними формулами, 
виконуваними перед або після вінчання, прагнули вплинути на 
полегшення пологів. так, молода випускала з пазухи на землю 
яйце – жебы так легко мала діти, як тото яйце випало (с. Мала 
Поляна), або ногою розчавлювала яйце (с. гачава). розбите яйце 
було ознакою кончини (с. Вишня ольшава), а під час шлюбу, при 
покладенні рук на Євангеліє, подумки казала: Сята Євхаристия 
мати, дай мі легко діти мати (с. грабівчик); у с. гельцманівці, 
обходячи навколо вівтаря, молода розв’язувала шнурки на своє-
му фартусі. з цією ж метою, повернувшись із вінчання, молодий 
повинен був поров’язувати всі вузли на своєму одязі, жебы жена 
легко родила (с. дара). Взагалі звичаї та повір’я весільного циклу, 
які безпосередньо торкаються родильної обрядовості, найбіль-
ше пов’язані зі шлюбом молодої пари. готуючись до вінчання, 

IM
FE

 (с. Вислава).

IM
FE

 (с. Вислава).
Важливим атрибутом у ритуально-магічних діях весільної об

IM
FE

Важливим атрибутом у ритуально-магічних діях весільної об
рядовості була замкнута колодка, яку молода, ідучи до вінчання, 

IM
FEрядовості була замкнута колодка, яку молода, ідучи до вінчання, 

ір’ям, ця магічна дія мала вплинути 

IM
FEір’ям, ця магічна дія мала вплинути 

на зародження нової сім’ї (народження дитини). 

IM
FEна зародження нової сім’ї (народження дитини). з

IM
FEз

повернувшись зі шлюбу, молода в святковому вбранні вилазила 

IM
FEповернувшись зі шлюбу, молода в святковому вбранні вилазила 

на драбину – на другий, третій і т. д. щабель,

IM
FEна драбину – на другий, третій і т. д. щабель,

тар

IM
FE

тарина). 

IM
FE

ина). у

IM
FE

у в

IM
FE

 випадку, коли молода хотіла на

IM
FE

ипадку, коли молода хотіла на
роджувати дітей пізніше, то перед шлюбом клала замкнуту ко

IM
FE

роджувати дітей пізніше, то перед шлюбом клала замкнуту ко
лодку під камінь. Відмикала її тоді, коли мала намір народити 

IM
FE

лодку під камінь. Відмикала її тоді, коли мала намір народити 

IM
FE

кщо ж м

IM
FE

кщо ж молода не знаходила колодки, то це означало, що 

IM
FE

олода не знаходила колодки, то це означало, що 
вона могла стати безплідною (с. IM

FE
вона могла стати безплідною (с. 

Відповідними магічними діями та словесними формулами, IM
FE

Відповідними магічними діями та словесними формулами, 
виконуваними перед або після вінчання, прагнули вплинути на IM

FE
виконуваними перед або після вінчання, прагнули вплинути на 
полегшення пологів. IM

FE
полегшення пологів. тIM

FE
так, мIM

FE
ак, м

жебы так легко мала діти, як тото яйце випало IM
FE

жебы так легко мала діти, як тото яйце випало 

www.etnolog.org.ua



184

Йосиф Вархол

молодій клали за пазуху дзеркало, аби гарних дітей родила. По-
вернувшись зі шлюбу, вродлива молода сідала, підклавши під 
себе пальці рук, щоб майбутні діти успадкували її вроду. у ви-
падку, коли гарнішим на лице за молоду виявився її партнер, то 
він клав під себе її руку (с. Фіяш). Під час весілля молода дбала 
про те, аби говорити вільно, не перериваючи хід думок, щоб діти 
в неї не заїкалися (с. Вапеник). до шлюбу манжети (обавки) моло-
дої були виткані червоними нитками, а у молодого – різними ко-
льорами, аби були мішані нащадки – хлопці та дівчата (с. Нижні 
репаші). Піклування про продовження роду відображається і в 
традиційному весільному вінчуванні. Молодій шлюбній парі ве-
сільні гості вінчували: Жебы вам Бог дал тіко хлопців, як на пецу 
горців, а тіко дівок, як на решеті дірок (м. свидник).

до весільних страв належало передусім варене м’ясо, яке по-
давали з хлібом. М’ясо ніколи не смажили. смальцем не масти-
ли, лише маслом. Першою їжею, яку подавали молодятам, було 
яйце, зварене вкруту, щоб мали однакові думки та щоб зі всім 
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ділилися як циґани на ягоді. обоє їли однією ложкою та з однієї 
миски. Молодятам не давали страв з різаних продуктів 1.

у весільній обрядовості українців східної словаччини важ-
ливу роль відіграє яйце як символ родючості та продовження 
роду. готуючи яєчню для молодих, яку подавали разом з інши-
ми стравами, яйця розбивали об ярмо, що символізувало не-
розлучне подружнє життя (с. Белеївці). На курівському весіллі 
в 20-х роках ХХ ст. молодятам готували яйця, смажені на мате-
ринському молоці, щоб були здоровими та плодючими 2. Півень 
уособлював чоловіче начало – він мав бути в обрядовій весіль-
ній страві: вареного півня після чеплення свашки приносили на 
тарілці, свати кукурікали, щоб у молодят народився хлопчик  
(с. Фіяш). зображенням півня як символу плодючості оздоблю-
вали в’язане мереживо на ширмі (кутна плахта), за якою лежа-
ла породілля з новонародженою дитиною до церковного виводу 
(околиця старої любовні).

до весілля в с. якуб’яни на старолюбовнянщині готували об-
рядове печиво кныш, кількість якого залежала від кількості рід-
ні – яка была велика родина та тельо было і кнышів, причому 
один кныш був призначений на церковний шлюб. дорогою до 
шлюбу його несла свашка, а під час вінчання тримала на руках 
перша дружка. Хліб клали на домоткане полотно або рушник, 
зверху прикрашали барвінковим вінцем і перев’язували лляним 
прядивом. у   такому вигляді він символізував плідність та ба-
гатство, а  також виконував функцію оберега. Взагалі у слов’ян 
поширеним способом охоронитися від зурочення було обвиван-
ня тіла конопляним або лляним волокном.

Надмірне стікання воску зі свічки під час вінчання передві-
щало слізне подружнє життя (с. збій). з майбуттям молодого по-
дружжя пов’язаний ще один магічний акт, коли на дорогу, якою 
мала йти молода шлюбна пара в церкву, підкидали відворотний 
кобилячий кал – кобылянку (с. Кручів).

1 старовинне весілля в Нижньому Комарнику, окр. свидник. записав 
Юрій Млинарич. Дукля. Пряшів, 1954. № 3–4. с. 76.

2 Mušinka M. Zdravotné povery... S. 319.

IM
FE

чеплення

IM
FE

чеплення свашки приносили на 

IM
FE

 свашки приносили на чеплення свашки приносили на чеплення

IM
FE

чеплення свашки приносили на чеплення
тарілці, свати кукурікали, щоб у молодят народився хлопчик  

IM
FE

тарілці, свати кукурікали, щоб у молодят народився хлопчик  
аженням півня як символу плодючості оздоблю

IM
FEаженням півня як символу плодючості оздоблю

вали в’язане мереживо на ширмі

IM
FEвали в’язане мереживо на ширмі (кутна плахта),

IM
FE (кутна плахта), за якою лежа

IM
FE за якою лежа

ла породілля з новонародженою дитиною до церковного 

IM
FEла породілля з новонародженою дитиною до церковного 

’яни на 

IM
FE’яни на с

IM
FEстар

IM
FEтаролюбовнянщині готували об

IM
FEолюбовнянщині готували об

 кількість якого залежала від кількості рід

IM
FE

 кількість якого залежала від кількості рід

IM
FE

яка была велика родина та тельо было і кнышів,

IM
FE

яка была велика родина та тельо было і кнышів,
був призначений на церковний шлюб. 

IM
FE

був призначений на церковний шлюб. 
шлюбу його несла свашка, а під час вінчання тримала на руках 

IM
FE

шлюбу його несла свашка, а під час вінчання тримала на руках 
перша дружка. Хліб клали на домоткане полотно або рушник, IM

FE
перша дружка. Хліб клали на домоткане полотно або рушник, 
зверху прикрашали барвінковим вінцем і перев’язували лляним IM

FE
зверху прикрашали барвінковим вінцем і перев’язували лляним 

акому вигляді він символізував плідність та баIM
FE

акому вигляді він символізував плідність та ба
гатство, а  також виконував функцію оберега. Взагалі у слов’ян IM

FE
гатство, а  також виконував функцію оберега. Взагалі у слов’ян 
поширеним способом охоронитися від зурочення було обвиванIM

FE
поширеним способом охоронитися від зурочення було обвиван

www.etnolog.org.ua



186

Йосиф Вархол

Виряджаючи молоду в дорогу, у білу плахту зав’язали перину, 
подушки, що їх несли маршалкове або сватове. основною скла-
довою приданого була велика перина та чотири подушки. Багата 
молода отримувала 5–7 подушок, пошитих із домотканого полот-
на з широкими червоними смугами (с.  якуб’яни). Невід’ємною 
частиною приданого молодої була весільна скриня (лада, каста), 
розмальована рослинними або солярними орнаментами. у ній-
молода зберігала своє вбрання: лайбики, сукні кабати, фарту-
хи, оплічата, сорочки... Придане вкладали до весільної скрині – 
касты. Вкладала мати або сестра 1, яка в першу чергу укладала 
до неї чоловічі спідні штани, щоб першою новонародженою ди-
тиною був хлопчик (с. Вавринець); в інших місцевостях із цією 
метою до скрині давали трохи ячменю (с. гавай) 2. оскільки до 
складу приданого входило й народне вбрання молодої, то про-
тягом року їй не купували жодної одежини. В одній з весільних 
пісень молода просить дати таке придане:

Умру, мамко, умру зараз, 
Кедь мі не даш вшытко нараз. 
Штири плахты коцкованы, 
Шість заглавків вишиваных, 
Порток білый зоз прядива, 
Што го моя рука шила 3.

Подібну пісню записав Володимир гнатюк на старолюбов-
нянщині:

Мамичейко моя, шыйте мі заглавкы,
Бо я ша вам выдам горі пыд Полянкы.
Мамичейко моя, шыйте мі перину,
Бо я ша вам выдам на другу дедыну 4.

1 Молода не сміла сама вкладати до весільної скрині своє вбрання, бо, за 
народним повір’ям, це спричинило б нещастя.

2 у даному селі ця магічна дія останній раз виконувалася в 1952 році.
3 записала Єва Кучко в с. Вишня яблінка гуменського округу. Нове жит-

тя. Пряшів, 1962. № 43. с. 3.
4 записав Володимир гнатюк в липні 1899 р. в с. орябина старолюбовнян-

ського округу. див.: Krátky slovník nárečia Ruskej Vole n/P a Čirča / zostavil Ján 
Birčák. Vydalo D.A.H, s.r.o. Prešov, 2017. S. 160.
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Ще перед відходом молодої з двору підходили до неї подруги 
й тричі запитували: Марьйо, де ключі? Вона їм у відповідь казала 
одну з можливостей: В пшениці, абы сте шя шыткы видали на 
масниці (с. Бехерів); На полиці, жебы сте до тепер рока шыткы 
были молодиці! (с. Вислава); В кишені, жебы сте ся вшыткы по-
одали до осени! (с.  Притуляни); На поді у просі, будьте, дівкы, 
на спросі! (с.  Кручів); В  гною  – оставайте в покою (с.  Бехерів); 
В  ступці, жебы сте шя тримали вкупці (с.  Бехерів). На колесо 
воза прив’язували прядиво  – клубко напряджене з клочя, што 
молодиця перше пряла, тото клубко мати одкладала на свадьбу  
(с. Фіяш), щоб так дівчата скоро виходили заміж, як воно торо-
чилося. Крім того, за возом кидали сіль, сміття або старі мітли.  
своє рідним був звичай у с.  якуб’яни, який побутував ще у 
80-х роках ХХ ст.: при переїзді молодої до молодого з приданим 
на возі в супроводі весільної процесії дружки по дорозі кидали 
весільчанам шматки розрізаного кнышу. за словами словацького 
етнографа та фольклориста яна Коморовського, весільні калачі 
були винагородою людям, які дивилися за весільною процесією, 
особливо добрим, ласкавим, зичливим оком на шлюбну пару, що 
мало запобігти їх зуроченню 1. обрядовий хліб кныш був висо-
ким, випечений з найкращого борошна. Крім нього, на весільний 
стіл ставили обрядове печиво кухы 2. Порівняно з кнышом, кухы 
були значно  менші за розміром і схожі на калачі. Під час ходи 
весільної процесії навколо церкви, яку здійснювали дружби ра-
зом з молодим на чорних конях, жебы діти мали чорны волошя, 
дружки на возі відломлювали шматки кнышу й ділили їх між од-
носельчанами й гостями. останні швидко з’їдали цей хліб, що 
мало сприяти добробуту молодого подружжя – жебы была урода, 
жебы были бо га ты тоты млоды. Весільний калач кух лежав на 
столі перед молодими протягом усього весілля. у нього встром-
лювали невелике соснове деревце рышчку, оздоблене барвистим 
папером та барвінком. цього печива ніхто з весільних гостей не 
смів куштувати, щоб не відібрати любов у молодого подружжя.

1 Komorovský J. Tradičná svadba u Slovanov... S. 148.
2 Кух – з нім. Der Kuchen – калач. Назва kuch у словаччині була пошире-

на на спишу, замаґур’ї та середній словаччині в місцевостях з німецьким 
населенням. 
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окрему групу дій становлять обряди зустрічі невістки в хаті 
молодого, основна мета яких полягала в забезпеченні подружжю 
достатку, багатства, сімейного щастя. тому майбутню невістку 
обсипали грошима, а з горища на неї сипали зерно. у деяких міс-
цевостях весільні кухарки (сокачкы) кропили молоду пару водою 
та обсипали ячменем, щоб було вдосталь хліба, земля була родю-
чою, а сім’я жила в достатку. свашки ладкали: Не обмітуйте нас 
ярцом, лем нас обмітуйте ленчом, а і добром серенчом (с. Кальна 
розтока). Молода до дому жениха приїжджала на возі і в новому 
для себе дворі сходила з воза поміж запряжених коней – через 
дишель: ішла помеджі коні цез дышель (сс. луків, Фіяш). у цьому 
випадку дишель символізував чоловічий статевий орган.

Поширеним був звичай, коли свекруха вітала молодих в ко-
жусі, одягненому навиворіт, що мало забезпечити багатство та 
плідність (у  с.  цигелка свекруха казала невістці: Жебысь была 
така богата, як я кудлата), та з хлібом у руках запитувала: З чим 
єс ту, мила невісто, пришла? З хлібом, зо щестьом, зо здравльом, 
з милым божскым пожегнаньома і добрими людьми, – відповідала 
невістка, після чого свекруха їй мастила медом (медила) вуста й 
промовляла: Жебы єс, моя мила невісто, така солодка была ґу мі, 
як тот мід (с. Нижній Мирошів). деінде до цього обрядового діа-
логу додавали такі слова: А де будеме, невісто моя, лен сяти? – Де 
го посієме, там ся зродить (с. гавай). Невістка так само приходи-
ла до свекрухи з хлібом – символом достатку. у хаті молодого від-
бувалася ритуальна дія з обрядовим весільним хлібом, який мав 
різноманітні форми та локальні назви: балец, кух, тепшовник, 
привикник, привиканець (назва похідна від дієслова привик нути, 
тобто призвичаїтись до нового середовища, до нових людей), ра-
дусник (назва похідна від дієслова радуватися). Із хлібом, загор-
нутим у порток, невістка заходила у своє нове житло, і з хлібом її 
вітала свекруха. Після обміну хлібами невістка клала собі на го-
лову хліб свекрухи і тричі за рухом сонця обходила навколо сто-
ла, цілуючи всі чотири його кути. опісля цього клала на стіл хліб 
і сама сідала за нього, бо він у цей час уособлював нову домівку. 
у деяких селах невістка пригощала кожного з присутніх обрядо-
вим хлібом – бальцом, що символізувало поєднання двох родів. 
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діти на запецку підспівували: Крайте балец, крайте, і нам кущік 
дайте, будеме кусати, хлопця колисати (с. Вапеник). На старо-
любовнянщині (с. сулин) на хліб, який несла невістка на голові, 
клали льон, щоб невістка була доброю господинею; на снинщині 
(с. руський Потік) з цією метою відкривали кришку стола і в його 
нижню частину клали шматок хліба; на спишу (с. гельцманівці) 
молодих зв’язували за шиї рушником, вони разом підстрибува-
ли, після чого їм на голови клали одну хлібину, з якою вони об-
ходили навколо стола, жеби все мали хліб. у с. завадка молода об-
ходила з обрядовим хлібом у руках довкола столу, клала його на 
кожний кут, цілувала, розломувала навпіл і разом зі свекрухою 
з’їдала, що мало сприяти достатку в хаті. у с. руський грабовець 
округу собранці по обидва боки кімнати ставили обрядові хлі-
би, поміж які проходила невістка, щоб таким чином забезпечи-
ти достаток хліба. На Бардіївщині (с. Нижня Полянка) невістка 
приходила в хату молодого з хлібом-привикником, щоб швидко 
призвичаїтися до нового середовища та людей. В окремих випад-
ках молоду, посадивши за стіл, частували молоком. Вона цілу-
вала всю челядь, а потім разом з чоловіком заходили в стайню, 
де змащували ноги гноєм, жебы са їм худоба годувала (с. Кальна 
розтока). цікавим був звичай у с. Вавринець, коли свекруха, при-
вітавши молоду шлюбну пару, частувала її горілчаним настоєм 
з букової та березовоя кори, причому дерева мали рости поряд, 
щоб таким чином, за законами магії подібності, забезпечити ві-
чну любов між молодими. у  с.  улич невістка, після приходу в 
хату чоловіка, насамперед бігла до печі й вигукувала: Йой, яка у 
вашум пецу яма, бодай бы до нєй впала моя мама!, щоб таким чи-
ном забезпечити собі місце першої господині в хаті. у с. руське 
невістка насамперед стрибала з високого хатнього порога, жебы 
свекра скоро вмерла.

Про допомогу молодому подружжю продуктами відомо лише 
на спишу, де в першій половині ХХ ст. у вівторок після чеплення 
сільська молодь, передусім дружки з дружбами, ходили від хати 
до хати (годили за кудельом), де їх обдаровували льоном, зерном, 
картоплею  – гто чо мал та дал. зібрані натуралії передавали 
молодятам, щоб були багатими. При цій дії влаштовували різні 
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пустощі – викрадали у господаря дому будь-який предмет, який 
опісля в хаті жениха давали на ліцітунок (с. завадка). цей звичай – 
відгомін давнього звичаєвого права, згідно з яким молода відвід-
увала кожне господарство на селі, просячи допомоги. обов’язком 
кожного члена сільської спільноти було допомагати молодій у разі 
труднощів у новій сім’ї 1.

В інших областях спишу ще в 50-х роках ХХ ст. подарунки 
для молодих приймали з допомогою дерев’яного дарника, що 
його робили схожим на дерево або на свічник. залежно від стат-
ків батьків молодих дарники були одно-, дво- та триярусними. 
Нижню частину триярусного дарника оздоблювали лляним пря-
дивом, щоб бравта була працьовитою; на середню частину кла-
ли чіпець, хустину, верхня частина була декорована кольорови-
ми стрічками, медівниками, горіхами, цукерками, а на верхівку 
прикріпляли яблуко зі встромленими в нього монетами. слово 
дарник походить від слова «дарувати», тому саме цей реквізит 
весільного обряду служив для подарунків молодій. цей атрибут 
народного весілля побутував до недавнього часу.

При самому акті чеплення, коли молода ставала заміжньою 
жінкою, доходило до грошового обдаровування молодої. ця ри-
туальна дія в с.  якуб’яни називається платати чіпец. Жених 
змушений був усі дірки на в’язаному чорному чіпці «залатати» 
грошима, причому починаючи це робити з банкнот найнижчої 
номінальної вартості. Винахідливі свашкы поступово посувають 
чіпець, вказуючи на незалатані частини, а  жених повинен по-
стійно підвіщувати вартість банкнот, аж допоки грошовий бан-
кнот не досягне 5000 крон. цими грошима він обдаровує молоду.

Наприкінці весілля відбувався один з найдраматичні-
ших обрядів  – зняття весільного вінка молодої та чеплення, 
пов’язування, коли змінювалася зачіска молодої на зачіску за-
міжньої жінки, і вона більше не сміла заплітати своє волосся в 
коси – у варкочі, у кіску. цю дію переважно виконувала старша 
дружка, старша свашка чи кума. звичайно вінець або парту (ді-
вочий святковий головний убір) з голови молодої знімав стар-

1 Komorovský J. Tradičná svadba u Slovanov... S. 239.

IM
FE

 оздоблювали лляним пря

IM
FE

 оздоблювали лляним пря
 була працьовитою; на середню частину кла

IM
FE

 була працьовитою; на середню частину кла
ли чіпець, хустину, верхня частина була декорована кольорови

IM
FEли чіпець, хустину, верхня частина була декорована кольорови

ми стрічками, медівниками, горіхами, цукерками, а на верхівку 

IM
FEми стрічками, медівниками, горіхами, цукерками, а на верхівку 

прикріпляли яблуко зі встромленими в нього монетами. 

IM
FEприкріпляли яблуко зі встромленими в нього монетами. 

 походить від слова «дарувати», тому саме цей реквізит 

IM
FE походить від слова «дарувати», тому саме цей реквізит 

весільного обряду служив для подарунків молодій. 

IM
FEвесільного обряду служив для подарунків молодій. 

народного весілля побутував до недавнього часу.

IM
FE

народного весілля побутував до недавнього часу.
При самому акті 

IM
FE

При самому акті чеплення

IM
FE

чеплення, коли молода ставала заміжньою 

IM
FE

, коли молода ставала заміжньою 
жінкою, доходило до грошового обдаровування молодої. 

IM
FE

жінкою, доходило до грошового обдаровування молодої. 
туальна дія в с. 

IM
FE

туальна дія в с.  я

IM
FE

якуб

IM
FE

куб’яни називається

IM
FE

’яни називається

IM
FE

змушений був усі дірки на в’язаному чорному чіпці «залатати» IM
FE

змушений був усі дірки на в’язаному чорному чіпці «залатати» 
грошима, причому починаючи це робити з банкнот найнижчої IM

FE
грошима, причому починаючи це робити з банкнот найнижчої 
номінальної вартості. ВинахідливіIM

FE
номінальної вартості. Винахідливі
чіпець, вказуючи на незалатані частини, а  жених повинен поIM

FE
чіпець, вказуючи на незалатані частини, а  жених повинен по
стійно підвіщувати вартість банкнот, аж допоки грошовий банIM

FE
стійно підвіщувати вартість банкнот, аж допоки грошовий бан

www.etnolog.org.ua



191

Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

ший дружба з топірцем (чеканом), в окремих випадках – із косою. 
само собою, що за викуп вінка він мусив заплатити. На спишу 
дружба, знявши парту з голови бравти, продавав її – на лици-
тунок юй дали (с. завадка). у с. гельцманівці таке зняття парти 
з голови бравти називали словом покладати. у цьому селі, по-
дібно як і в інших, побутувала прикмета: дружка, котра перша 
сіла на стілець, на якому чепили бравту, першою вийде заміж. 
у с. якуб’яни перед чепіням косу молодій розплітала мати, після 
чого старший дружба, пританцьовуючи, затикав парту ножем у 
сволок. Молодій зачісували волосся в обруч – хымлю, причому 
в зачіску додавали ще й горстку чистого вичесаного льону. та-
ким самим льоном був обвитий обрядовий хліб кныш, що його 
тримала в руках старша дружка під час церковного шлюбу. льон 
слов’яни здавна наділяли плодоносною силою, а хліб мав забез-
печити багатий урожай. з тієї самої причини клали молодій під 
час чепіння на коліна кныш, який опісля розрізали й пригощали 
ним весільчан, щоб були здоровими.

Дарники. с. Нижні Репаші

IM
FE

ший дружба з топірцем

IM
FE

ший дружба з топірцем (чеканом

IM
FE

 (чеканом), в окремих випадках – із косою. 

IM
FE

), в окремих випадках – із косою. 
обою, що за викуп вінка він мусив заплатити. На IM

FE
обою, що за викуп вінка він мусив заплатити. На 

дружба, знявши IM
FE

дружба, знявши партуIM
FE

парту з головиIM
FE

 з головипарту з головипартуIM
FE

парту з головипарту
тунок юй дали IM

FE
тунок юй дали (с.  IM

FE
 (с. зIM

FE
заваIM

FE
авадка). IM

FE
дка). уIM

FE
у

бравти IM
FE

бравти називали словомIM
FE

 називали словом
дібно як і в інших, побутувала прикмета: дружка, котра перша IM

FE
дібно як і в інших, побутувала прикмета: дружка, котра перша IM

FE
Дарники

IM
FE

Дарники. с. Нижні Репаші

IM
FE

. с. Нижні Репаші

www.etnolog.org.ua



192

Йосиф Вархол

Ще в першій половині ХХ  ст. акт чепіння здійснювали в ко-
морі, сипанцю та найчастіше на горищі (на поді), куди йшла ве-
сільна процесія на чолі зі старостою, який ніс запалену свічку. 
обов’язком молодого було вирізати із солодкої яблуневої галузки 
шпильку  – іглицю до конті, жебы цілый живот мали солодкый, 
яку молода дружина мусила завжди носити й не загубити, бо її 
втрата передвіщала велике лихо. для забезпечення здоров’я мо-
лода вмивалася в річковій воді, яку набирали у відро, на яке сідав 
молодий, якому на коліна клали подушку, на яку садовили мо-
лоду – щоб були в них товсті діти. Воду опісля старший дружба 
виливав на весільчан з горища або просто обливав нею танцюю чі 
пари в боїску. Після чеплення слідував давній церемоніал із со-
рочками  – молода знімала молодому сорочку і навпаки. з  цією 
сорочкою молодий превентивно втирав молодій ноги від можли-
вих корчів. Молода сорочку молодого, у якій були зв’язані рукави, 
відкладала у весільну ладу, чим фактично нібито зав’язали йому 
руки, аби він її в спільному подружньому житті ніколи не бив.

Чеплення молодої.  
с. Якуб’яни. 1980
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На снинщині заміжні жінки не носили чіпців, вони свою 
контю лише обв’язували червоною хустинкою. Молодій закру-
чене волосся сколювали паличкою-шпилькою (кулок, кілок), 
яку старший дружба виготовляв з гілочки солодкої яблуні, щоб 
такою солодкою була й молода. у с. руське молоду пов’язував її 
батько; у с. руський грабовець – староста, а дружби сукали драт-
ву, мотузок з конопель, у яку закручували волосся молодої (По-
дай, мамко, іглицу, пов’язати молодицу, с.  руський грабовець), 
а у с. руський Потік при цьому акті відбувалися всякі фіґлі, весе-
лощі, коли свашки нароком приносили терлицю (чмухальницю, 
шо коноплі терли) або чесак, яким чесали конопляне волокно і 
жартома прикладали молодій на голову. Під кінець приносили 
гребінь й кулки (дерев’яні палички, що їх вкладали у волосся, 
у контю заміжньої жінки). При цій дії казали: Дайте хлопца на 
коліна, бо молода повеліла (с. улич). за загальнопоширеним по-
вір’ям, під час ритуального акту пов’язування, чепіння, молодій 
на коліна садили хлопчика, аби першим народився саме хлоп-
чик. з тієї ж метою в с. Кальна розтока молодій тричі давали на 
голову чоловічий капелюх; на Бардіївщині молодій після чепіння 
зав’язували червону хустину, щоб майбутні діти в неї росли чер-
вонощокими; у с. Фіяш сващаниці кукурікали, коли після чепін-
ня кухарки приносили на тарілці вареного півня. у с. якуб’яни 
при ритуальній дії чеплення кныш кладуть на домотканий черво-
ний порток, простертий на лоні молодої. Після чеплення такий 
хліб роздавали весільним гостям, жебы жіли, жебы были жирны, 
здравы. отож, крім достатку, у цьому ритуалі хліб символізував 
ще й плодючість. На замаґур’ї вірили, що чіпець охороняє жінку 
від перуна, тобто блискавки, особливо під час сінокосу. за народ-
ним повір’ям, поява незачепленої жінки надворі спричиняла сти-
хійне лихо – зливу, бурю, град, засуху і т. п.; тому вона змушена 
всюди ходити в чепці. це стосувалося також покритки. Чеплення 
молодої належить до цієї частини традиційної весільної обря-
довості, яка вже в значно спрощеній формі збереглася донині. 
цього звичаю до нашого часу дотримуються й українські пере-
селенці зі східної словаччини в далекій америці; усі учасники 
дійства при цьому вбрані в національні костюми.
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Після чеплення слідував чепченый танець, рядовый танець, 
шоровый танець, коли кожен із присутніх весільчан платив гро-
шима за танець із зачепленою нареченою. Перед танцем кожен 
з них клав на тарілку гроші. за звичаєм, після шорового танцю 
один з музикантів згортав подаровані гроші до фартуха молодої 
зі словами: Ту маш на хлопца (с. гачава).

Молодих укладали спати на горищі, де розкладали перини. 
Весільні звичаї та обряди були спрямовані передусім на пло-
дючість та продовження роду. з цієї причини великого значен-
ня надавали місцю для першої подружньої ночі (весільне ліжко, 
покладати спати). у давнину акт дефлорації молодої мав бути 
засвідченим учасниками весілля  1. сватки святково застеляли 

1 Horváthová E. Zvykoslovie a povery... S. 998.

Михайло Сірик «Ішов молодий з молодов спати». 1988.   
Олія. Братислава, Словацька національна галерея. 

(Insitný maliar Michal Sirik. Vydalo Vihorlatské múzeum
v Humennom. 2015. S. 40)IM

FE
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весільне ліжко в коморі або на горищі. На снинщині подекуди 
молодим клали під подушку ярмо, щоб вони завжди були ра-
зом, як воли в ярмі. Колись молодих укладав у ліжко старший 
дружба. спочатку бравта знімала з голови чепець і клала його 
женихові в капелюх, щоб він узяв усі сімейні турботи на свої пле-
чі. Чоботи (скірні) він знімав їй на знак покори (с. гельцманів-
ці). звичай роззування молодого молодою відомий ще з побуту 
ранніх слов’янських племен (описаний Нестором літописцем у 
«Повісті минулих літ»  1). за етнографічними джерелами, у  ро-
сії дружба або знахар перевіряли ліжко молодих, чи немає там 
сторонніх предметів: змішана шерсть собаки й кішки, зламана 
голка та інше 2.

Під час укладання молодої пари в ліжко весільчани гуляли, 
а свашки співали пісень еротичного змісту:

Запальте, запальте, тоту білу свічку,
Най молодый поглядать Маріїну п... 3

Подь, Ганічко, спати, про Бога тя прошу,
Од вчера вечера в руках ґачі 4 ношу 5.

Положте, положте, пуд молоді ярмо,
Жебы вни не спали першу нучку дармо 6.

Ріжут качкы, ріжут куры, а там Янко близко джурі.
Не треба ми оковота, бо там джура проковота 7.

1 Komorovský J. Tradičná svadba u Slovanov... S. 254.
2 там само. S. 252.
3 записала Надія Вар’ян 06.07.1975 р. в с. смолник снинського округу від 

анни Корибанич, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6762.
4 Ґачі – полотняні спідні штани.
5 записала Надія Вар’ян 09.10.1975 р. в с. Вишній Мирошів свидницького 

округу від олени Пилип, 1910 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6294.
6 записано 06.10.1983 р. в с. руський грабовець округу собранці від Юлії 

Федич, 1908 р. н. асФ сНМ–МуК, № 11834.
7 записала Надія Вар’ян 04.09.1974  р. в с. сулин старолюбовнянського 

округу від Марії Покрівчак, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5145.
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у селах старинської долини, коли молода шлюбна пара йшла 
на горище, дружки обсипували її ячменем. ця ритуальна магіч-
на дія, крім успіхів на господарстві, мала забезпечити й плодю-
чість та передусім вплинути на стать майбутньої дитини – щоб 
першою народженою дитиною був хлопчик, оскільки ячмінь чо-
ловічого роду. На весільне ліжко першим лягав старшый друж-
ба. Молода мусила його поцілувати або виплатити символічну 
суму грошей 1. це відгомін давніх звичаїв, коли саме більш до-
свідчений чоловік мав здійснити акт дефлорації молодої. Непря-
мим свідченням цього є знімання вінка та інші дії 2.

у вівторок вранці музики заграли молодятам на ставаня (бу-
джіня молодих). Вірили, хто перший з них обізветься, той буде в 
домі верховодити (с. Валентівці).

Важливим компонентом весільного ритуалу третього дня 
було миття в річці. це архаїчний звичай, коли молоді в супрово-
ді старости та інших весільчан ішли митися на потік – ішли на 
ярок ся мити, жебы были здравы і шумны. свашки приспівували:

Ідеме на Латорицю, мити молодицю.
Вмили са молодята, грали са, як ягнята.
Пазушками са втерали, бы до себе віру мали 3.

Ідеме, ідеме на ту Латорицю, 
На ту Латорицю, мити молодицю. 
Не мыйте са вы ледом, лем солодкым медом, 
Бо ледик студененькый, медик солоденькый. 
Омий ся, Марічко, жебы-сь шумна была,
Жебы-сь по валалі бридка не ходила. 
Несе молода воды, од великой пригоды, 
Понесе до стайніці, покропить коровиці. 
Де крапля воды паде, там пара волів стане, 
А де друга впаде – там пара коней стане 4.

1 Sigmundová M. Svadba... S. 428–429.
2 Horváthová E. Zvykoslovia a povery... S. 998.
3 записала Надія Вар’ян 16.08.1974  р. в с. руський грабовець округу со-

бранці від анни Федич, 1904 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5032.
4 записав Михайло Шмайда 1963 р. в с. Видрань Меджилабірського окру-

гу від Юлії сопири, 1880 р. н. асФ сНМ–МуК, № 337.
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Ходила шя Анця на ярочок мыти, 
Стратила віночок, не може го найти. 
Доставай же, Анцьо, правом ручком до дна,
Достанеш віночок, кед го будеш годна 1.

На ярок, на ярок ты, суко лінива, 
Бо ты на яречку шім років не была. 
Шім років не была, ярок не виділа, 
На ярок, на ярок, ты суко лінива 2.

Осять, Боже, воду, миті пані млоду,
Та і на ту лицю, миті молодицю 3.

Идемем шя мыти аж піля Костика,
Аж піля Костика, де пролуб велика.
Умывай шя, Марьо, жебы-с была біла,
Бо уж дівком ниґда не будеш ходила 4.

Идеме, идеме, на ту фолотовицю 5,
На ту фолотовицю мити молодицю.
Омий, же шя, омий, наша пані млода,
Жебыс-сь была біла, як на ярку вода.
Бо на ярку вода шумні выметена,
Наша пані млода шумні почеплена 6.

Заненуляше, староста бляше, а ты, дуржбо,  
 пелехатый,
Походь лем ты коло гати, де мавуть молоді стати.

1 записав теодор рожек 1929 р. в с. Вишня Полянка Бардіївського округу. 
за місцевою хронікою. – 1929 р.

3 записав теодор рожек 1929 р. в с. Вишня Полянка Бардіївського округу. 
за місцевою хронікою – 1929 р.

3 записано 29.03.1988 р. в с. Шариський Щавник свидницького округу від 
Марії Іванчо, 1914 р. н. асФ сНМ–МуК, № 13880.

4 гривна В. Народні звичаї Маковиці... с. 100.
5 Фолотовицю – слово задля рими.
6 записано 08.09.1981 р. в с. Вапеник свидницького округу від олени ріш-

ко, 1928 р. н. асФ сНМ–МуК, № 15168.
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Вмили са молоднькы, вмили, бы здоровенькы были.
В пазушкы са втерали, абы са радо мали.
Абы са радо мали, як ягнята са іграли 1.

В околиці Бардієва весільчани, крім молодих, чорнилися са-
жею, фіґлювали, старосту садовили на частину воза телігу та зі 
сміхом тягли на потік митися.

у с. Пстрина на свидниччині, подібно як і в навколишніх се-
лах досліджуваного регіону, ритуальне вмивання річковою во-
дою здійснювалося таким способом, що старшый дружба вішав 
шлюбний барвінковий вінець молодої на дружбівський топірець 
(чекан), який занурював у воду. Після цього тримав чекан з мо-
крим вінком над долонями молодят. Вони вмивалися краплями 
води, яка стікала з листків зеленого барвінку. Крім забезпечення 
здоров’я, цей ритуальний акт символізував нерозривний зв’язок 
шлюбної пари. Після цього молода набирала води в горнятко, 
якою потім удома обливала дівчат й «била» їх вишитим рушни-
ком, щоб протяом року вони вийшли заміж.

Подібно і в інших місцевостях молода брала із собою на потік 
горнятко, обвите невеликим барвінковим віночком, у яке після 
ритуального миття набирала воду. Прийшовши в хату молодо-
го, скроплювала нею присутніх весільчан, аби були здоровими. 
у с. гуменський рокитів молодий, набравши в горня, обвите бар-
вінковим віншьам, води з колодязя, подавав його молодій, а вона 
обливала присутніх хлопців, щоби першим народився син. Бар-
вінок і в даному випадку не виконував суто декоративної функ-
ції – він мав забезпечити молодій плодючість.

В улицькій долині при цьому молода казала: Бы сте такі здо-
рові были, як тута водичка-йорданичка! (с. улич). Барвінковий 
вінок вішали на стіну над столом, а після весілля молодиця клала 
його у весільну скриню (до лады до перескриньки). у разі потреби 
обкурювали ним болючі зуби.

цей давній весільний звичай митися у водоймах побутував у 
селах Пряшівщини до 1945 року.

1 записала Надія Вар’ян 30.03.1976 р. в с. Кальна розтока снинського окру-
гу від олени розин, 1910 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6655.
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звичай ритуального очищення в даному випадку свідчить 
про його архаїчність. Не зважаючи на те, що часом до нього до-
лучилися розважальні елементи, забавки (чорніння сажею ве-
сільчан крім молодої шлюбної пари, везення старости на телізі 
до річки і т. п. ), його первісна функція без сумніву була вельми 
важливою 1.

На лабірщині після ритуального миття шлюбної пари в річці, 
у хаті молодого молода подає старості обрядовий хліб стільник. 
Він його розрізає і пригощає весільних гостей. у цей час сваш-
ки підспівували: Староста стільник крає, острый ножычок має, 
нич бы му не робити, лем все бы старостити. дівчата, яким не 
вистачило стільника, своє розчарування висловлювали в пісні: 
Старостова свашко, барз нам на тя тяжко, же єсь стільник їла, 
нас єсь не виділа. Кедь єсь нас виділа, як єсь жыто жала, тепер 
нас не видиш, коли-сь стільник краяла  2. отже, калачі (колачі) 
у структурі весільної обрядовості досліджуваного регіону, крім 
того, що були символом достатку, виступають як магічний атри-
бут у ритуальних діях, що мав сприяти плодючості, здоров’ю, 
швидкому звиканню до нового життя та домівки.3

завершувалося весілля відвідинами рідні молодої (придане, 
приданці, придани, приданяре) оселі молодого. зазвичай перед 
ними зачиняли двері і тільки після виконання пісень, у яких сто-
рони дорікали одне одному, їх пускали в хату й садовили за стіл. 
Приданки приносили подарунки.

Майже кожне молоде подружжя виявляло бажання, щоб 
першою новородженою дитиною був хлопчик. тому під час че-
плення молодій садили на коліна хлопчика, а  музиканти били 
молоду по плечах, жебы хлопцу мала (с. дара). дії того ж самого 
спрямування виконувалися з бальцом в старині. у даному разі 
балець – придане молодої 1–3 м купованого або домотканого по-
лотна. Придани приносили балець, а дружби примовляли: Меч-
те бальці меджі горці, жебы были самі хлопці. В інших місцевос-
тях снинщини староста, намагаючись вгадати, якої статі буде 

1 Komorovský J. Tradičná svadba u Slovanov... S. 264.
2 старовинне весілля в селі Чабини... с. 104–105.
3 Вархол Й. Хліб у звичаях та обрядах... с. 624.
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перша дитина, тричі умовно кидав балець між весільних гостей, 
примовляючи: То на хлопцу, то на дівкы... залежно від того, хто з 
гостей зміг його спіймати – жінка чи чоловік – такої статі й буде 
дитина.

Подарунки молодятам часом були безкорисними. за словами 
респондентки (1938 р. н.) із с. Бехерів, що поблизу Бардієва, всі 
подаровані гроші в сумі 2000  крон на весіллі її матері захопи-
ли заборговані свекровци на сплату боргу місцевому єврею: Моя 
мама шя видала до такой родины, де было длужство 1, што на-
борговали у жыда за товар, же не мала нич з тых дарованых пі-
нязі. Інформаторка із с. якуб’яни повідомила, що до сьогодні не 
знає суми, подарованої на її весіллі в 1969 році, тому що хусти-
ну з грошима швидко зав’язали, жебы не втекли пінязі а свекра 
брала за пазуху. Із зібраної на весіллі суми сплачували музикан-
там, за продукти і, зрештою, свекруха заплатила за новий, ви-
готовлений на замовлення, віз. Подекуди подарунки мали забез-
печити молодому подружжю плодючість. Наприклад, старший 
дружба дарував молодій ялову вівцю з дзвінками (сиґняркы), 
перев’язаними червоною стрічкою.

за звичаєм, весільні гості вручали подарунки молодому по-
дружжю після весільного пригощання в домі молодої, до чого їх 
закликав після довгої біблійної промови староста.

становище невістки в новій великій сім’ї, у  якій головувала 
свекруха, було принизливим. Брали її як дешеву робочу силу. 
Вона не сміла навіть взяти без дозволу шматок хліба чи якоїсь 
страви, а мусила чекати дозволу або запрошення до столу. Причо-
му під час їжі рахували, скільки ложок страви з’їсть і т. п. Перший 
тиждень після весілля молода невістка не могла відвідати своїх 
рідних, тому з батьківського дому брала із собою хліб, який від-
кладала до своєї весільної лади, щоб під час першого тижня пере-
бування у свекрухи могла перекусити на новому місці. саме з цієї 
причини в традиційому якуб’янському весіллі побутував звичай 
у вівторок в дообідню пору приносити молодій невістці сніда-
нок (носити фрыштик). сільські жінки (близька рідня та сватки) 

1 Длужство – борг.
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приносили їй суп з вудженої шинки та домашньою різаною лок-
шиною (поливку зо шовдры з різаным тістом), смажену капусту, 
пироги з бринзовою начинкою, шишки без повидла (креплі чис-
ті), рисову кашу і т. д.

Про важку долю невістки свідчить прислів’я: Невістка – чу-
джа кістка  1. так само про жениха, який приженився до сім’ї 
(присташ), говорилося, що з нього ніколи не буде ґазда: Терен – 
не стрім, коза  – не худоба, присташ  – не ґазда  2; Присташова 
кобілка 3 у дверьох вісить 4; інакше кажучи, його будь-коли могли 

1 записала а. завода 1977 р. в с. Нижній Верлих свидницького округу від 
Марії заводи, 1925 р. н. асФ сНМ–МуК, № 7109.

2 записано 13.03.1997 р. в с. Вишня Писана свидницького округу від яна 
Костика, 1956 р. н. асФ сНМ–МуК, № 16876.

3 Кобілка – полотняна торбинка.
4 записано 14.10.1983 р. в с. дара снинського округу від Марії сорінчак, 

1913 р. н. асФ сНМ–МуК, № 11851. Варіанти: Присташова табішка все коло 
дверей вісить на клинцу. записано 13.07.1978 р. в с. звала снинського округу 
від анни Попович, 1904 р. н. асФ сНМ–МуК, № 8625; Присташово цидиля 
за пецов вісить. записано в с. гуменський рокитів окрузі гуменне від анни 

Рідня несе сніданок (фрыштик) молодій невістці.  
c. Якуб’яни. 1963. Світлина В. Видри
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прогнати геть з хати; Хто пристає – тому земля не стає 1, тобто 
хто прижениться, той не має права на земельну ділянку.

Похорон
Поховальну обрядовість русинів-українців словаччини мож-

на умовно поділити на кілька етапів:
- приготування людини до смерті;
- передчуття та віщування смерті;
- прощання з ріднею перед смертю;
- кончина й прибирання покійника;
- нічні посидоньки;
- нічні ігри та забави при покійнику;
- поховання;
- тризна – поминальний обід за покійником;
- тижнівка.
смерть у народі сприймається як природна річ, як невід’ємна 

частина життя. Персоніфікована смерть виступає як істота спра-
ведлива, невблаганна, яку не можна упросити ніякими словами 
чи заплатити грішми: Пан – не пан, жебрак – не жебрак – вмира-
ти мусить 2; Смерт каждому на п’ятох 3; Крути, верти – мусиш 
вмерти 4; Бог бере і гарды квіткы, і бридкы – і молодых, і старых 5;  

товцимак, 1925 р. н. асФ сНМ–МуК, № 16978; Присташова цаністра на две-
рох завішена. записано 18.10.1988 р. в с. Фіяш свидницького округу від Марії 
Василь, 1922 р. н. асФ сНМ–МуК, № 4067.

1 Svobodová J. Rodina a spoločnosť. Horná Cirocha. Vlastivedná monografia 
zátopovej oblasti / J. Podolák a kol. Vydalo Východoslovenské vydavateľstvo v Koši-
ciach pre Východoslovenské múzeum v Košiciah a Vlastivedné múzeum v Humen-
nom v roku 1985. S. 387.

2 записано 04.08.1983 р. в с. Велика Поляна снинського округу від Михай-
ла цицанича, 1908 р. н. асФ сНМ–МуК, № 11816.

3 записано 02.07.1987 р. в с. Ваґринець свидницького округу від Марії ла-
кати, 1915 р. н. асФ сНМ–МуК, № 13605.

4 записав Михайло Шмайда в с. Красний Брід Меджилабірського округу. 
див.: Шмайда М. Народні жарти та прислів’я. Дукля. Пряшів, 1961. № 3. с.  92.

5 записано 24.03.2004  р. в с.  Хмельова Бардіївського округу від зузани 
слимак, 1921 р. н. асФ сНМ–МуК, № 18587.
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Старый мусит гмерти, а молодому не заказано 1; Дві смерты не 
будут, а єдна тя не мине 2; Мертвого плачом не воскреснеш 3; Од 
смерти не єст жіля в керти 4 (від неминучої смерті не охоронить 
навіть ніяке лікувальне зілля); Смерть не приде з вінцьом, але з 
якым-такым кінцьом  5; Хто вмре на Великдень та іде рівно до 
неба, бо небо втоды отворене  6; Ліпшый солом’яный живіт  7, як 
злата смерть 8; І мертвого треба поховати, бо жаль на нього по-
зерати 9; Меджі хлібом треба вмерти 10 (вмирати треба тоді, коли 
старий хліб, урожай, уже використався, а новий ще не вродив); Де 
є люд – там є смерть, а де худоба – та і чкода 11; Вже ті не поможе 
ані «Святый Боже» 12; Там, де співавуть – тиж люди вмиравуть 13.

1 записано 23.07.1998 р. в с. циґла свидницького округу від анни гудак, 
1915 р. н. асФ сНМ–МуК, № 17544.

2 записав алексій Фаринич 1933  р. в с. Бехерів Бардіївського округу. 
за місцевою хронікою – 1933 р.

3 записав алексій Фаринич 1933  р. в с. Бехерів Бардіївського округу. 
за місцевою хронікою – 1933 р.

4 Керть – з угор. город, сад.
записано 23.07.1998  р. в с. циґла свидницького округу від анни гудак, 

1915 р. н. асФ сНМ–МуК, № 17543.
5 записала олена Петруш 17.07.1990 р. в с. Вишній Верлих свидницького 

округу від Марії яцканин, 1930 р. н. асФ сНМ–МуК, № 14717.
6 записано 24.02.2011 р. в м. свиднику від яна гладоника, 1948 р. н., родом 

із с. Пстрина свидницького округу. асФ сНМ–МуК, № 19755.
7 Живіт – життя.
8 записав Михайло Шмайда 1962 р. в с. Видрань Меджилабірського округу 

від Юлії сопири, 1880 р. н. асФ сНМ–МуК, № 3181.
9 записав Михайло Шмайда 1961 р. в с. Шмиґовець снинського округу від 

Івана Ґузея. асФ сНМ–МуК, № 2893.
10 записала Надія Вар’ян 20.09.1977 р. в с. старина снинського округу від 

Юрія Колинчака, 1909 р. н. асФ сНМ–МуК, № 7902.
11 записано 1978 р. в с. руське снинського округу від Юрія Пауця, 1899 р. н. 

асФ сНМ–МуК, № 10368.
12 записав Юрій Харитун в с. остружниця снинського округу. див.: Нове 

життя. Пряшів, 1989. № 39. с. 8.
13 записав Юрій Харитун в с. старина снинського округу. див.: Хари-

тун Ю. звичаї нашого села. Народний календар 1991 / словацьке педагогічне 
видавництво в Братиславі, Відділ української літератури в Пряшеві. ужгород : 
Карпати, 1990. с. 113.
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за народними легендами людина колись уміла встановлювати 
час своєї кончини, тому городила плоти нетривалим матеріалом 
чорнобильом (полин звичайний, Artemisia vulgaris) або камаріш-
ком (комиш, Scirpus), що розлютило Всевишнього, який зробив 
так, що ніхто уж не знав, коды вмре (с. Чирч). за іншим повір’ям, 
людина дізнається точний час своєї смерті тоді, коли утримаєть-
ся від їжі та пиття щоп’ятниці напередодні церковних свят.

смерть передбачали за певними ознаками, такими як випа-
дання глини зі стіни під час біління хати, висохле дерево в садку, 
вивернуте дерево з корінням під час бурі і т. п. Календарні свя-
та також були тим особливим часом, коли можна було дізнатися 
про можливу смерть когось із членів родини. згадаймо пошире-
не спостереження за димом погаслої свічки після святвечірньої 
вечері: якщо дим прямує до дверей – хтось із домашніх помре. 
На снинщині після святої вечері виходили надвір, поверталися 
спиною до вікна і через плече дивилися в хату, чи, випадково, 
не з’явиться там труна. у 1910 році в с. убля останній раз про-
водили цей акт таким способом, що дівчина або парубок роздя-
галися і голими тричі оббігали навколо своєї хати, а лише після 
того зазирали у вікно. оголення мало вберегти їх від можливої 
смерті. На Новий рік смерть віщували з вугликів: вранці ґазда 
вибирав з печі для кожного члена сім’ї жевріючі вуглики і через 
годину кожний оглядав свій вуглик: погаслий вуглик віщував 
скору кончину, а доброю ознакою було те, що вуглик розсипав-
ся на попіл. Відомим було віщування смерті при випіканні хліба 
чи печива. так, обрядовий святвечірній хліб крачун котили по 
долівці в напрямку від дверей до стола. При цьому спостеріга-
ли: якщо крачун упаде долішнім боком до верху – це була пога-
на прикмета: у наступному році в родині буде мрець (с. тополя). 
Крім того, широко побутував звичай, за яким тріщина на крачуні 
при його випіканні була передвістям кончини челяді або худо-
би. аналогічне віщування взагалі стосувалося випікання хліба, 
особливо зважали на місце розриву – якщо це було посередині, 
то слід чекати смерті господині (с.  Новоселиця). Ворожіння з 
тістом було поширеним явищем і в інших областях словаччи-
ни, а також в україні. у досліджуваному регіоні таке віщування 
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було пов’язане насамперед з великоднім калачем – паскою. якщо 
паска не вдалася чи погано випеклася – чекай біди. за народним 
повір’ям, той, хто прийшов останнім додому з освяченою паскою, 
протягом року мав померти (с. Черіжне). у вже асимільованому 
селі ганигівці сабинівського округу намагалися прийти додому 
із церкви з паскою ще під час церковного передзвону, щоб ви-
передити смерть.

Поширений, як і в багатьох народів, є прогнози смерті за жур-
ливим голосом сича (кувик, квик, квич, квичка), що відображе-
но в народному прислів’ї: На чиїй хыжі кувик закувиче, того до 
гробу кличе  1. Щодо самого звуконаслідування голосу квича, то 
воно було двояким: Кедь кувикал кувік «повий, повий, повий» – 
та дахто шя народит, а кедь кувикал «вынес, вынес, вынес» – та 
дахто вмре (с. довгуня). Передвісниками смерті є також виття 
собаки, зазирання худоби крізь вікно в хату чи приліт птахи в 
приміщення. В останньому випадку пташку ловили і зав’язували 
їй на ніжку червону ниточку – краску, аби не сталося нічого ли-
хого. Прогнозували смерть і по якості засіяної ниви, особливо, 
коли на полі стався т. зв. недонус, тобто ненароком незасіяне міс-
це хліборобом (с. руське). Крім того, в околиці снини вірили, що 
хазяїн помре, якщо блискавка вдарить у дерево на його земель-
ній ділянці. Проте найбільше прикмет про смерть було у різних 
снах – молода в білому шлюбному вбранні; біління хати, полот-
на; ткання на кроснах, про випадання зуба, а особливо, біла по-
творна баба з косою – персоніфікована смерть.

якщо людина важко вмирала, то її клали на татарчану чи 
іншу солому на підлогу під вирізьблений хрест на поздовжньо-
му сволоці (мештерна гряда), під голову клали великодню плах-
ту, ніколи не давали подушки, бо на пір’ї важко вмирається. 
у с. грабське житню солому, на якій лежав покійник у хаті, за-
совували на самий верх стріхи (під козлины  2), щоб охороняла 
солом’яну стріху від вітру. за давніми християнськими обря-

1 записав Верхратський 1899 р. в с. Хмельова Бардіївського округу. див.: 
Верхратський І. знадоби для пізнання угроруских говорів... с. 248.

2 Кізлины – дерев’яний дрючок, яким прикладали мервисту солому на гре-
бені стріхи.
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дами, тому, хто важко помирав, давали в руки або ставили за 
голову запалену грімничну свічку, вірячи в те, що це значно по-
легшить його передсмертні муки і очистить від гріхів. Магічну 
рослину чорну биль (полин звичайний, Artemisia vulgaris) у ви-
падку тяжкої смерті вкладали вмираючому в руки для приско-
рення кончини (c. гачава); клали її в домовину під голову, щоб 
душа мертвого не ходила полем і не виміняла граничні камені 
(с.  якуб’яни); на спишу (с.  Нижні репаші) цією рослиною під-
курювали труну, щоб мертвець не вертався з потойбічного світу. 
у давнину у випадку кончини повалу знимали – розбирали до-
шки зі стелі, стріхи, щоб уможливити легкий відхід душі. якщо 
людина вмерла в т. зв. праведний тиждень (час від Великодня до 
Вознесіння, коли співається «Христос воскрес»), тоді його душа 
потрапить прямо в небо, а небіжчик буде праведний. зразу після 
кончини покійникові закривали очі. Мотузок, яким зв’язували 
руки й ноги небіжчику (палащік, с. грабське), щоб рівно лежав, 
знімали й відкладали. Він виконував роль оберега – ним підку-
рювали у випадку ревенанства. дбали про те, щоб небіжчика не 
поховати із закритими кистями рук, бо за повір’ям це спричини-
ло б неврожай. Мерця омивали, потім одягали. Шафель, у яко-
му його мили, розвертали у напрямку до лісу, аби не прийшла 
велика злива, буря. соломою, на якій лежав небіжчик, намага-
лися лікувати зубний біль – її надкушували хворим зубом, щоб 
умертвити біль. Більш ефективною ця процедура вважалася в 
тому випадку, коли ім’я хворого збігалося з іменем покійника 
(с. Видрань). за гроші, що їх клали вночі біля покійника, купу-
вали горілку і давали випити п’яниці, спонукаючи його такими 
словами: Як не може пити палінку тот мертвый, так і ты бы їй 
не міг пити (с. Чукалівці). В обидвох практиках простежується 
принцип контактної магії.

Про смерть у селі сповіщав звук дзвонів – нижньоверлишани 
кажуть, що в такому випадку дзвоны заводжают, тобто їхні зву-
ки є протяжними, більш глухими. у селах було переважно три 
дзвони: великий, менший і найменший. за померлим чоловіком 
дзвонили найбільшим дзвоном, за жінкою – середнім, за дити-
ною – найменшим. у найбідніших селах мали тільки один дзвін. 
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З єдным дзвоном дзвонити 1 – у переносному значенні цей народ-
ний вислів означає «ховати мерця». Не були рідкісними й такі 
випадки, що дзвонили серцем дзвона, тримаючи його, в руках, 
не відводячи мотузки (при цьому звук був короткий і глухий). 
На свидниччині таким способом дзвонили покійнику останній 
раз у 1980 році (с. Кружльова). Із дзвонінням по мерцю пов’язані 
народні повір’я та способи лікування. так, наприклад, під  час 
дзвоніння не слід було хреститися (будуть терпнути руки та бо-
літиме голова) та споживати їжу, бо на тілі виросте т. зв. мертва 
кістка (с.  Вапеник). Вірили, що бородавки зникнуть, якщо під 
час дзвоніння по мертвому їх натери глиною (с. Вапеник) 2. зву-
конаслідування поодиноких дзвонів записав та опублікував у 
місцевій пресі Михайло Шмайда  3. Наприклад, після кончини 
бідняка церковні дзвони нібито дзвонили: Гев джад, ту джад, гев 
джад, ту джад, а багатому ґазді дзвонили: Ту во-лы, там во-лы, 
ту во-лы, там во-лы (с. Вільшавка).

якщо помирали неодружені дівчина або парубок, то їх одя-
гали в шлюбне вбрання. у білому одязі хоронили старих людей 
(околиця снини). це пов’язано з повір’ям, що мрець, одягнений 
у чорний одяг, мусить його прати до того часу, поки він не стане 
білим. Білий колір здавна був кольором жалоби, тому за народ-
ною уявою і смерть зображувалася в білому, що є властиво всім 
слов’янським народам.

дрібну монету (гелер, коруну) розломлювали на дві частини, 
причому одну половину клали в труну, а  другу  – під сволок у 
хаті. таким способом ніби «виписували» померлого з ґаздівства, 
жебы шя мал з чим преуказати, як приде до царства небесного 
(с. грабське). у с. Вапеник цілу монету вкладали небыжчику між 
мізинцем (мадзальный палец) і  безіменним пальцем, й казали: 
Ту тя выплачам зо шыткого, жебыс не мал ніґда нич до никого, 

1 записано 15.10.1980 р. в с. остружниця снинського округу від анни Ха-
ритун, 1927 р. н.

2 Вархол Н. звідки і коли... с. 209.
3 Шмайда М. звуконаслідування. додаток до г. Нове життя. Пряшів, 

1966. 12: Шмайда М. Християнські символи. дзвони. Насмішки з дзвонів. Нове 
життя. Пряшів, 2008. № 33–34 ; № 35–36. с. 6.
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аж навікы амінь! акт «виплачування» мерців дуже архаїчний, 
поширений по світу. згадаймо хоча б давніх греків, які мерцям 
під язик клали монету – плату міфічному перевізнику Харонові, 
який на човні доставляв померлих до потойбічного світу.

труну (ладу) звичайно виготовляли з ялиці або бука. старші 
люди ще пам’ятали такі труни, для виготовлення яких викорис-
товували не цвяхи, а дерев’яні кілки – кулки. Першу трісочку з 
труни клали покійнику під плече, щоб він ніколи з неї не вихо-
див. дно труни вистеляли яновим свяченим зіллям (грабівчани 
це зілля стелили ще й на лавку, на якій лежав мрець, жебы шя 
там даяка псота не достала). Померлій дитині в труну клали 
також барвінок, що символізував вічне життя, молодість. у тра-
диційній поховальній обрядовості якраз барвінок набував ши-
рокого вжитку: ним оздоблювали як дитячу труну, так і труну 
молодої дівчини або парубка. На похороні хлопця дівчата-друж-
ки одягали на голови барвінкові вінки.

Певних магічних застережень у зв’язку з покійником необхід-
но було дотримувати вагітній жінці – їй було заборонено диви-

Похорон молодої дівчини. Дівчатадружки вдягнені в білому. 
с. Хмельова. 1950
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тися на мерця (новонароджена дитина буде блідою, м. свидник) 
або одягати померлого (дитя буде змерзле, с. Ґаврянець). у с. дара 
вагітна жінка перш за все мусила подивитися на свої нігті, а по-
тім на мерця: жебы са юй ай дітині нич не стало тулько, як за 
нугтьом чорного. На території східної словаччини до недавньо-
го часу існував архаїчний звичай при’язувати на руку вагітній 
жінці нитку червоного кольору (краску, красочку), освячену на 
Водохрещі, яку наділяли запобіжною функцією. якщо жінка со-
ромилася, то краску прив’язували на мізинець (нидзильный па-
лець) на нозі або ж на руці, жебы дітина не была така нияка, як 
тот мертвый чоловік (с. ялова). Подекуди вагітній жінці реко-
мендували доторкнутися до ніг небіжчика (с. остружниця).

Існував звичай класти мертвому в труну його улюблену річ: 
молитовник, люльку, пляшку горілки, а скупому – навіть гроші. 
Поки мертвий лежав у хаті, домашні не сміли виконувати ніякої 
господарської роботи (косити, ткати тощо), щоб йому не відібра-
ти вічний спокій. Біля покійника горіли великі свічки в церков-
них свічниках. якщо першою погасла свічка біля його голови – 
помре хтось на вишньому кінці села; смерть на нижньому кінці 

Похорон молодого парубка. Голови дівчатдружок оздоблені 
барвінковими вінками. с. Кружльова. 1938
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села віщувала погасла свічка біля ніг мерця. у випадку, коли не-
біжчик був обтяжений боргами і в рідні не було грошей на свіч-
ки, то біля нього запалювали газову лампу (с. якуб’яни).

удень біля покійника був хто-небудь з домашніх, а ввечері при-
ходили сусіди та інші односельчани на свічиня і залишалися там 
протягом ночі. дяк читав Псалтир, який треба було добре прочи-
тати. Існували перекази, що коли б він помилився, то мертвець 
у труні встав і запитував: Шо ты хочеш ізо мнов? дорослі розказу-
вали оповіді, а молодь лопаткувала са, тобто влаштовувала нічні 
ігри біля покійника. ці ігри є дуже архаїчними, за своїм харак-
тером та змістом вони близькі іграм, які проводились у західній 
україні. самовбивцям вже нихто не іде ани на лопатки. Назва 
лопатки походить від гри-забави Лопатки: котромусь із парубків 
зав’язували очі і били по п’ятах дерев’яною лопаткою – лопатку-
вали. якщо він відгадав, хто його вдарив, то вгаданий ставав на 
його місце. Взагалі в іграх, що виконувалися біля покійника, є такі 
мотиви: весільні, військові, аграрні, демонічні. улюбленими ігра-

Похорон дитини. 
Домовину та віко  
оздоблено барвінком.  
с. Бехерів.  
1930ті рр.

IM
FE

села віщувала погасла свічка біля ніг мерця. 

IM
FE

села віщувала погасла свічка біля ніг мерця. 
чик був обтяжений боргами і в рідні не було грошей на свіч

IM
FE

чик був обтяжений боргами і в рідні не було грошей на свіч
ки, то біля нього запалювали газову лампу (с. IM

FE
ки, то біля нього запалювали газову лампу (с. 

іля покійника був хто-небудь з домашніх, а ввечері приIM
FE

іля покійника був хто-небудь з домашніх, а ввечері при
ходили сусіди та інші односельчани на IM

FE
ходили сусіди та інші односельчани на 

як чиIM
FE

як читав Псалтир, який треба було IM
FE

тав Псалтир, який треба було 
. Існували перекази, що коли б він помилився, то мертвець IM

FE
. Існували перекази, що коли б він помилився, то мертвець IM

FE

www.etnolog.org.ua



211

Календарна та сімейна обрядовість українців Сло вач чини

ми на снинщині були такі: Ярмарок, Смертка, Пущаня рушника, 
Пулька, Медвідь, Псинтирька, Дід, баба, дітина, Муст правити, 
Зо студні тягати, Валал, Суль тягати, Вобручка, Шуру-буру, 
Шийка, На суш, на свидниччині – Млин та Когута печи. Метою 
цих ігор було розвеселити душу мерця, яка, згідно з народними 
віруваннями, жила в хаті до опускання тіла в могилу і могла по-
зитивно чи негативно вплинути на подальшу долю живих 1.

Більшість магічних дій у похоронній обрядовості українців 
Пряшівщини, подібно, як і в інших народів, були спрямовані на 
охорону майна, худоби чи врожаю покійника. з тієї ж причини 
після смерті господаря виводили худобу зі стайні, а покійному 
ґазді клали під плече трішечки зерна, яке потім виймали, щоб 
воно й надалі родилося, а за труною, яку несли двором, сипали 
збіжжя, щоб воно не звелося в господарстві.

Небіжчика ховали за певним ритуалом. зазвичай тричі вда-
ряли труною об поріг  – це було остаточне прощання мерця з 
домівкою. якраз вдарення труни об хатній поріг створює синх-
ронну межу, допоки мертвий сприймає все навколо себе. у дав-
нину домовину з хати виносили виключно чужі особи і завжди 
ногами вперед. за труною сипали освячений мак, примовляючи: 
Як тот мак не можеш позберати, так жебы і ты не муг прийти 
(с. звала). Крім маку, сипали освячену сіль, просо, ячмінь. стар-
ші жителі снинської області згадували давній звичай, коли після 
винесення труни з хати кожний член сім’ї клав на середину сто-
ла руку, причому тричі обходили навколо стола: щоб ні одного з 
них скоро смерть не взяла. На Бардіївщині під час виносу труни 
через двір найближчі родичі бігом поверталися назад у хату, де 
обтиралися об піч: коло пеца шя чухали, жебы тота душа мерт-
вого веце не пришла. з  цією ж метою довкола столу рухалися 
проти сонця (с. грабське). до архаїчних способів виносу труни з 
хати належить і такий, коли труну виносили через видовбаний 
глибокий отвір під вхідним хатнім порогом, щоб нечистий дух 
не знайшов душу померлого. 

1 докладніше див.: Вархол Й. Ігри та забави при покійнику... с. 215–238.
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Ще на початку ХХ ст. на снинщині було зафіксовано випадки, 
коли ладу везли на цвинтар з волами, запряженими в сани, на-
віть улітку. Волів обов’язково позичали, своїх не можна було бра-
ти. На ярмарку такі воли дуже добре продавалися, мали багато 
покупців. звичай перевозити мерців на санях існував ще в часи 
Київської русі, коли на санях, що їх несли на плечах або тягли за 
мотузки, перевозили київських князів 1. цей дуже давній звичай 
із часом зник. тіло небіжчика почали виносити на марах, звідки 
й походить народний вислів: Мара взяла чоловіка 2.

В останню дорогу мертвого проводжали з хлібом, його несли 
за домовиною, що є так само залишком давніх звичаїв.

у с.  Камйонка старолюбовнянського округу дорогою на 
цвинтар шматки такого хліба роздавали зустрічним жебракам. 
Хлібом пригощали присутніх на цвинтарі після покладення в 
могилу. у  селах в околиці Меджилаборець не прийнято нести 

1 Вовк Х. студії з української етнографії та антропології. Прага, 1928. с. 340.
2 записано 21.08.1979  р. в с. улич снинського округу від олени лович, 

1902 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9573.

Винос домовини з хати. м. Свидник. 1965
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хліб за труною. за тиждень після похорону, коли здійснюється 
церковна відправа – тижнівка, на яку близька рідня покійного 
приходила з трьома більшими та одним меншим буханцем хліба. 
два більші були призначені для священика, один для куратора, 
а найменший – для дзвонаря 1. Протягом року здійснювали цер-
ковні відправи за померлим в останню суботу м’ясниць, тричі 
під час Великого посту, перед русаліями та святом димитрія. це 
т. зв. задушні суботи, на які приносили до церкви задушный хліб.

за народною традицією, за мертвим було прийнято голоси-
ти – заводити, йойкати, викладати за мертвим. у голосіннях 
жінки-плачки висловлювали жаль, скорботу за втратою близької 
людини. Наймані плачки отримували опалачку бобу як винаго-
роду. Інколи виникали комічні ситуації, коли плачка, сумніваю-
чись в отриманні натуралії, тобто бобу, заводила: Йойойойой... 
За палачку бобу проводжу тя до гробу, ци дадуть, ци не дадуть, 
мої слызы дармо падуть...йойойойой (с. руський грабовець). Коли 

1 старі похоронні звичаї. зібрала ганна таптич, Микова. Нове життя.
Пряшів, 1964. № 15. с. 4.

Домовини на марах. с. Доброслава. 1934
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мертвого кладуть в могилу, то, за повір’ям, треба подивитися на 
ліс і сказати: Приснивай ся, привиджай ся на гори, на ліси, не на 
мої сони (с. Чабини).

Після похорону рідня справляла поминальний обід – обід за 
мертвим, комашні, горечки, гірькый обід, погребины, погребови-
ни, гостина за мертвим. Найперше їли часник, який усі хвороби 
відганяв. у с. грабське на погребинах їли, крім смаженої капусти 
з м’ясом, ще й т.  зв. подпламеники  – тонкі паґачі з відібраного 
хлібного тіста, які були дуже м’які, бо не пеклися прямо на вогні. 
споживали їх помащеними й посипаними цукром. Подекуди ко-
машні готували чужі жінки, навіть посуд, ложки, виделки муси-
ли бути позичені, бо, справді, домашні побоювалися наступної 
смерті. Прийшовши з похорону додому, зразу ж сідали на камінь 
на підстіну, щоб мертвий лежав, як той камінь. у хаті насамперед 
люди обов’язково торкалися до печі, щоб мертвець лежав в домо-
вині спокійно, мов піч, не повертаючись ніколи назад у житло. 

Похорон. Жінка біля 
труни стоїть з хлібом 

та посудиною  
зі свяченою водою.  

м. Свидник. 1970
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Про сучасний, багатий на їжу, поминальний обід (комашні) існує 
приказка: Ґнес 1 комашні такы, як вешіля, лем музыка хыбує 2.

за віруваннями багатьох народів, мрець, який з різних при-
чин після смерті не має спокою, здатен виходити з домовини, 
завдаючи клопоту живим істотам. Ідеться про т. зв. ревенанта – 
ходячого покійника. Неспокійними передусім бувають душі 
тих покійників, які померли не своєю природною смертю, вони 
блукають полями, лісами, або ті, яким забули дати в труну їхню 
улюблену річ. Після смерті не мали спокою душі людей, які за 
життя були лукаві, скупі, нахабні, ненажерливі, мстиві чи з по-
ганим характером. Щоб знешкодити ходячого мерця, вдавалися 
до магії голого людського тіла. цю магічну дію виконувала жін-
ка, яка вміла поробляти, ще до того часу, поки тіло мертвого не 
охололо. Вона, залишившись у затемненому приміщенні з покій-
ником, оголеною сідала на нього, трикратно вимовивши закли-
нання: Як мі негідно, не подібно з голым тілом на тобі сидіти, 
так негідно, неподібно тобі по тім світі ходити (с. Видрань).

дух небіжчика появлявся і в тому випадку, коли близькі його 
дуже оплакували, занадто за ним жаліли. загальнопоширеним 
був погляд, що кожного мерця треба намистити, тобто дати 
гроші на святу літургію за померлим за упокій душі. за народ-
ною уявою, дух небіжчика був невидимим, бачив його, передусім 
уві сні, лише той, кого мучив. таку людину охороняли магічни-
ми діями, наприклад, в ліжко клали йому стару, зметену, непо-
трібну мітлу (охабну мітлу), якою так само проганяли з хати уяв-
ного поганого духа. селяни шукали порятунку від ревенантів, 
душ небіжчиків, найбільше в сільських знахарях (бачох), які до-
бре розбиралися в магічних, відворотних травах, завдяки яким 
позбавляли людину різних привидів, навертаючи їй спокійний 
сон. такими відворотними рослинами були жовта нетоя (пиж-
мо звичайне, Tanacetum vulgare) з неприємним запахом, яку 
зберігали в кімнаті за сволоком (с. страняни). у с. цернина на 
свидниччині вживали духово жіля, яким обкурювали особу, яку 

1 Ґнес – сьогодні.
2 записав Михайло гвізд 1979  р. в с.  литманова старолюбовнянського 

округу від Михайла сичака, 1900 р. н. асФ сНМ–МуК, № 11375.
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непокоїв дух покійника, злий дух (звідки й похідна назва зела – 
духово жіля), або просто носили його при собі, зав’язане в сороч-
ці. В інших місцевостях біля свидника оселю, в якій появлявся 
мертвець, бача одбачувал, тобто, обходив навколо неї і обкурю-
вав димом магічних відворотних рослин, проголошуючи при 
цьому заклинання від нечистого. у  хатні пороги та в покуття 
бача заверчувал – свердликом робив отвір, у який клав апотро-
пеї (проскуру, монету, розтяту на дев’ять частин, та т. зв. чортове 
лайно – згуслий сік чужоземної рослини Ferula asa foetida, який 
купували в аптеці), завернуті в шматок полотна, випряденого 
навідліг. зроблені отвори опісля замащували так, щоб не лиши-
лося за ними сліду (с. Кечківці) 1.

Водночас серед українців Пряшівщини був розвинений культ 
предків, про що свідчать шанування їх пам’яті: чи це було запро-
шення їх на святу вечерю або прикрашування могил у Великодній 
вівторок барвінком, покладення на могилу яйця – символу життя.

уявлення про потойбічне життя вельми архаїчні і знані бага-
тьом народам світу. В основу такої уяви лягло переконання про 
існування людської душі, про її нематеріальний вигляд та про те, 
що після смерті здатна відділитися від людського тіла. за хрис-
тиянським уявленням існує добра й погана душа: добра душа по-
трапить у рай, а погана – у пекло. На останньому суді перед ду-
шею назавжди закрилася Небесна брама тоді, коли мерцю в труну 
з охоронною функцією поклали замкнуту колотку (с. Кечківці). 

у зв’язку з кончиною господаря або господині протягом року 
виконувалися обрядові магічні дії, пов’язані з весняними сільсько-
господарськими роботами, які мали перешкодити негативному 
впливу померлих на майбутній урожай. Під час першої весняної 
оранки перш, ніж вийти в поле, один із членів сім’ї (син, донька) 
сіяв та садив на материній / батьковій могилі з кожного виду зер-
нових та плодоносних рослин т.зв. материной насіня, няньковой 
насіня, щоб не пошкодився майбутній урожай (с. Іновець). 

знахарі використовували могили для своїх магічних дій, коли 
хотіли дакому пошкодити, принесену з потока воду розділяли 
на три частини: одну частину води виливали на млинове коле-

1 Вархол Н. Народна демонологія українців словаччини... с. 112–113.
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со, примовляючи: Ту маш, най тя дябли берут!, причому решту 
води зашьватили до гробу. так, наприклад, вранці мають ховати 
мерця, а опівночі необхідно прийти на цвинтар до гробу зашьва-
тити – до гробу вилляти решту воду й мовити: Ту маш, най тя 
дябли берут! Й обернувшись, неозираючись, повертатися додо-
му (с. якуб’яни).

***
традиційні звичаї, обряди, вірування, магічні дії, які ще до 

недавнього часу збереглися в народній пам’яті, є однією з най-
давніших форм духовної культури українців Північно-східної 
словаччини. Календарні звичаї та обряди становлять одну з най-
важливіших частин традиційно-побутової культури й визна-
чають життя селянина-хлібороба протягом цілого року, підпо-
рядкувавшись циклам сільськогосподарських робіт. Календарні 
звичаї та обряди українців Пряшівщини регулювалися також 
літургійним циклом православної та грекокатолицької церк-
ви, які, дотримуючись старого юліанського стилю до 1989 року. 
В окремих селах мали переважно спільний календар народних 
свят. саме обряди, ритуали та свята, пов’язані з цілою низкою 
народних вірувань, повір’їв та магічних дій, є найважливішими 
складовими компонентами народної духовної культури.

сімейна обрядовість становить систему свят, обрядів та риту-
алів, якими відзначаються найважливіші життєві події людини 
від її народження до смері. у календарних та сімейних звичаях 
і обрядах в набагато більшій мірі, ніж в інших областях словач-
чини, Північно-східня словаччин, внаслідок її економічної та 
культурної відсталості та ізольованості від більш розвинутих 
господарських та культурних центрів, найдовше зберегла значну 
кількість традиційних, а  в багатьох випадках навіть архаїчних 
проявів матеріальної та духовної культури, які своїм корінням 
сягають глибокої давнини.

Культурна духовна спадщина українців Північно-східної 
словаччини, що склалася історично на основі людських відно-
син, обрядових дій, звичаїв та визначних подій у житті людини, 
має свою неповторну специфіку і є складовою загальноукраїн-
ської духовної культури.
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Вечіркові
Гаданкы давали
Кед уж єм была дівка векша, ходила єм уж на вечуркы до той 

хыжы, де челядь была. Парібці там ходили, вшелиякы чуда шя 
робили, грали зме шя. ай гаданкы давали, але тото лем двоми 
знали. Єден паробок пішол до кухні, а другый шя го жьвідувал:

– Маш выгляд 1?
– Мам, – одповіл тамтот в кухні.
На шытко шя го просил, же чи мат: «Маш двері?», «Маш 

стіл?», «а маш лавочку?», «Маш лампу?», «Маш столец?» – тамтот 
на шытко одповіл, же мат. як довго шя го так просил, а потім шя 
го жьвідал:

– а на чим тераз руку тримам? а тамтот з кухні повідал:
– На лавочці.
Фурт 2 згаднул, же на чим він руку тримат: чи на дверях, чи 

на стільці, чи на выгляді. Нам то было чудно, як то же він знат, 
і двері закривали на кухні, і очі му в’язали, і ключову дірку зати-

1 Выгляд – вікно.
2 Фурт – усе.
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кали, а він фурт згаднул, же на чим тамтот руку мат. а потом нам 
они повіли, же як то роблят.

як тот в хыжы шя го просил, же: «Маш тото?», «Маш тото?», 
а раз повіл «а маш тото?» – тамтот в кухні сі мусил запам’ятати, 
же на яку вец він повіл «а маш тото?», же пред «маш» дал «а» 
(«а маш лавочку?»), а потом він шя го дале просил «Маш тото?», 
«Маш тото?», а тиж сі мусил добрі запам’ятати, на яку вец шя про-
сил «а маш тото?». Потом на тоту вец, на яку шя просил «а маш 
тото?» положыл руку, а шя го жьвідал: «а на чим я руку тераз 
тримам?» тамтот в кухні легко згаднул на чим, бо сі запам’ятал, 
же на яку вец він шя го просил: «а маш тото?» 1.

Гобля давати
гобля так давали, же парібци взяли дівку за рукы, за ногы на 

кобыцю а так мандлювали єй. а на котру дівку тота, што єй дала 
гобля вказала, та тамту уж брали на гобля. а то уж так на кажду 
вказували доокола, жебы кажда была вымандлювана на кобыці 2.

На гобля
Внесли до хыж хоцьякого кльоця, кобыцю, де што нашли, 

а тіж так парібві вжяли дівку, а задком по тім кльоцові:
–  Берме на гобля, берме на гобля, мусиме згобльовати, бо 

велькый задок ма!
Кед паробок мал стек на дівку, же го не хцела або так, та так ю 

выгобльовали, вытовкли з ньом, а на котру уважали, та лем так 
злегка понад кльоц або так робили 3.

Джмуркы
На вечурках были такы гри: Когута пекли, Цілувати ходи-

ли, Джмуркы. Джмуркы – єден (або єдна) сиділ, очі му заткали 

1 записала Надія Вар’ян 08.10.1975  р. в с.  Нижня Полянка Бардіївського 
округу від олени гафіч, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6162.

2 записано 19.10.1978 р. в с. Вишня Полянка Бардіївського округу від Марії 
Кусай, 1914 р. н. асФ сНМ–МуК, № 15333.

3 записала Надія Вар’ян 08.10.1975 в с.  Нижня Полянка Бардіївського 
округу від олени гафіч, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6162.
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зозаду а по руці його (єй) тляпнул, а мал (мала) одгаднути, хто 
то был.

Было весело даколи, хоч не было шыткого, як днес. а  днес 
є шыткого, а  веселосты ніт. Пісны шьпіванкы шьпівали на ве-
чурках, бо было г пошьті. Постовы шьпіванлы на вечурках 
 шьпівали 1.

Заджмуркы
На вечурках заджмуркы робили: очі дакотрому заткали хус-

точком а тот їмал бабы, дівкы, што пряли. Парібці їмали 2.
На джмуркы
уж зме велькы коні были, єдному зав’язали очы і тот лапал. 

Кого влапил – ци хлопця, ци дівча – та мушіл іти заз тот лапати. 
то зме скакали і по шифонерах  3, і по постелях і Бог зна, кады 
крыли шя; чудо, крик зме робили, так, як Шьліпа баба то была. 
лем зме смотріли, коды выйдут дідо і баба, жебы зме были самы 
в хыжі.

На вечуркы, кед пришли парібкы, та было весело. Паробок 
вжял дівкы кренджел  4 а она го мушіла поціловати, а не дал єй 
кренджел, покы го не поціловала 5.

До млина
Вжяла шя менша лавочка серед хыжы, паробок на тоту лавоч-

ку ліг на бріх, а даке древко меджі ногы, меджі стегна стиснул, 
а так трепал по тій лавочки або стілчику, што лежал, же то млин 
трепле. двоми парібці стали ґу ньому, а дівкы перемітували през 
того парібка, што лежал, же то міхы до млина перемітуют. Шма-

1 записано 23.07.1998 в с.  циґла свидницького округу від анни гудак, 
1915 р. н. асФ сНМ–МуК, № 17599.

2 записано 27.09.1994 в с.  Крайнє Чорне свидницького округу від анни 
цундер, 1904 р. н. асФ сНМ–МуК, № 16020.

3 Шифонер – шафа.
4 Кренджел – куділь.
5 записано 24.06.1978 р. в с. литманова старолюбовнянського округу від 

Марії Беньо, 1904 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9164.
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рили з дівком, котра шя не знала поставити на ногы, та хпала, але 
они так метали, жебы кажда хпала 1.

Злати перстені
та вшеліякі чуда шя на прядкох робили. Паробки запальова-

ли лен на куделі. з веретена потягали пряджу на клінцох, помо-
тали, почиряли веретена.

грали шя на злати перстені. Хлопчіска і дівки пошідали на 
лавку. Єдно вжяво фалаток трісочки і ходиво коло каждого, а да-
кому пустиво ю до рук. дахто джмурав, а мав угаднути, де тота 
тріска. три раз гадав. Кед угаднув та потом він пущав тріску, 
а тот, што мав тріску, та ішов джмурати. а кед угаднув, та хлоп-
чіска женили а дівку видавали. так шя то робиво: натягнули шя 
пальці на руки а каждому пальцу шя даво мено. П’ят мен биво: 
янко, Мишко, осиф, Юрко, Штефан або: Маринка, Ілька, зузка, 
Катуша, ганічка. таке мено шя даво, жеби таке мено там биво ме-
джі ними, а тот, што не угаднув та си мав єдно мено вибрати. На 
котрий палец указав та таке мено си вибрав. та же тоту си возме, 
чиє мено си вибрав. а кед то бива дівка, та же того буде, чиє мено 
си вибрава 2.

Когута печі
о, знате, та то было шьмішне. Посходили зме шя – то цалый 

вышній конец – то нас было п’ятнацет, то было чудо! Но а при-
шли парібци. Єдны грали карты, а  уж кажда си прирыхтовала 
оріхів, насыпала їм оріхів на стіл – на оріхы грали, бо пінязи не 
мали. а парібци уж ішли когута печі. Каждій дівці з навершника 
назберали клочя а назвивали на палицу, почернили. Но а тепер 
ішли двоми а:

– Пече шя когут, пече, на кого шя обрече.
Но, а на дакого повіли, на даку дівку. тота пришла а:
– тівко даш?

1 записала Надія Вар’ян 08.10.1975  р. в с.  Нижня Полянка Бардіївського 
округу від олени гафіч, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6162.

2 записала Надія Вар’ян 03.09.1974 р. в с. тихий Потік сабинівського окру-
гу від Марії сеґиняк, 1909 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5430.
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шли парібци. Єдны грали карты, а  уж кажда си прирыхтовала IM
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шли парібци. Єдны грали карты, а  уж кажда си прирыхтовала 
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– та тівко кцеш?
– сто златых.
– Йой, то барз вельо, та то дорогый когут!
та шя їднали. як уж шя згодили, але і печатку – парібка по-

цілувати. Была така, што шя не ганьбила, але была така, што шя 
ганьбила. Йой. якый то был з том ціркус пак! Чернили ю з «ко-
гутом» 1.

Когута пекли
дівчата пряли доокола. а хлопці та: – Ідеме когута печі!
та взяли паличку а  каждуй шли витягнути з куделі клача 

а накрутили на паличку. Но а потом шли доокола, як покрутили, 
покрутили, а ку дівчатюм шли. Єден хлопец гварив:

– Пече се когут пече, на кого масть тече.
– та на янка, – кажда повіла мено.
та поплювали когута, а шли го печі – запалили го. а з того 

клачя так доло долов летіло, та же то масть тече 2.
Пекли когута
Вжяли, положыли на землю кобыцю, а потім вжяли єдну ді-

вку, а по тій кобыці куляли, а робили з нєй шьміхы. як зачинали 
куляти, як єй куляли та гварили:

– Пече шя когут, пече, на кого шя врече.
а повіли по мені на дівку, Марья, або як, жебы поцілувала па-

рібка. а кед дівка не поцілувала парубка, та єй вьістрілили пря-
диво з навершника, з куделі, а запалили.

то куделя мала пришідку і навершник 3.
Когута пекли
Пішол паробок за двері а гварил:
– Пече шя когут, пече.

1 записала Надія Вар’ян 12.02.1977 р. в с. цернина свидницького округу 
від анни Ґроцької, 1898 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9271.

2 записала Надія Вар’ян 19.11.1976  р. в с.  Порач списьконововеського 
округу від Марії Мацали, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 8071.

3 записано 18.10.1990 в с. Шариське Чорне Бардіївського округу від зузани 
Шуфнерович, 1912 р. н. асФ сНМ–МуК, № 14799.
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дівчата шя просили:
– На кого шя вывлече?
– На Марью тхорьову, – повіл даке мено паробок, што был за 

дверями.
дівкы і парібци сиділи за столами, а  тота, што ю назвал по 

мені, та пішла ку ньому за двері. Побочкали шя, постискал єй, 
а пішол він сой шісти за стіл. а тота дівка уж повідала:

– Пече шя когут, пече.
а парібци шя жьвідували:
– На кого шя вывлече?
– На Михала Бережного, – одповіла дівка.
а так ішло дале 1.
Когута пекли
дівкы сой вжяли кус прядива а парібци до кутика сой шіли – 

на запецок. сой закликали єдну дівку. тото прядиво забалили 
до папір’я. закликали єдну дівку, а дали їй тото під ніс, жебы їла 
а при тім пригваряли:

–  Пече шя когут, пече, мастічка з нього тече, на кого шя 
 обрече 2.

На когута
дівкы докова были, а єден зробив когута – павичку, на пвлич-

ку скрутив квачя  3, а почухав в попелю. то зчорніво, збабраво, 
а ішов зашором од першой до останьой дівкы. а єден паробок хо-
див, што гадав, дівкі шептав, але і такы бридкы веци, а дівка мава 
повісти, же што. дівка шя ганьбива тото повісти та она шя хіхо-
тава, шміява. Поєдна быва така шміва, та і бридко повіва. а по-
єдна не хтіва, што шя ганьбива, стидава того. Кед не одгадва, не 
повіва, што єй шептав, та тот з тым «когутом», як ішов, та гварив:

– Пече шя когут, пече, аж з нього масть тече, – а тоту дівку, 
што не повіва, што єй тамтот шептав, помурцав з «когутом»:

1 записано 1978 р. в с.  Нижній Мирошів свидницького округу від Єви 
Пет рик, 1920 р. н. асФ сНМ–МуК, № 15337.

2 записано 19.10.1978 р. в с. Вишня Полянка Бардіївського округу від Марії 
Кусай, 1914 р. н. асФ сНМ–МуК, № 15333.

3 Квачя – клоччя.
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– ту маш масть!
тот, што шептав, та і такы бридкы веци, як жебы облізава ко-

цурові яйця а таке. а дівка то мушіва зопаковати, а кед нє, та тот 
з тым когутом єй замурцав 1.

На когута
На вечуркы челядь шя грала На когута. Паробок кликал дів-

ку, на котру мал дяку:
– Пече шя когут, пече, на кого шя врече, на Марью.
дівка мусила прити ку ньому, а  го поціловати, а  потом она 

мусила собі паробка закликати:
– Пече шя когут, пече, на кого шя врече, на Ваня 2.
На когута
Вжяли палицу, на конец палиці омотали клоча з конопльох, 

очернили – то был когут. а тото вжял єден хлопец, з тым когу-
том ходил. другый хлопец собі шял даґде за пец. тот, што шідил 
за пецом собі выбрал даке дівча, а мено повіл тому когутові:

– Привед мі тото а тото дівча, – повіл мено.
тот з тым когутом привюл тото дівча ґу тому хлопцу за пец. 

тот хлопец тото дівча там побочкал, а оно остало шідити на його 
місці, – хлопчіско стал уж набоку, а заз тото дівча собі выберало 
хлопця, якого оно хтіло, заз когутові повіло:

–  того хлопця мі выбер,  – але гварило потихи, жебы нихто 
не чул.

І заз когут того хлопця, яке мено повіла, там привюв но і заз 
тото дівча мушіло того хлопця побочкати. а тот з тым когутом 
ходил а дакотре дівча, кед не хтіло іти того за пецом цілувати та 
очернил 3.

1 записала Надія Вар’ян 03.11.1976 р. в с. Чирч старолюбовнянського окру-
гу від анни Майдак, 1909 р. н. асФ сНМ–МуК, № 7078.

2 записала Надія Вар’ян 08.10.1975  р. в с.  Нижня Полянка Бардіївського 
округу від Марії Прокіп, 1901 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6212.

3 записано 13.07.1979 р. в с. лівів Бардіївського округу від Івана Молчана, 
1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10609.
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І заз когут того хлопця, яке мено повіла, там привюв но і заз 
тото дівча мушіло того хлопця побочкати. IM
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тото дівча мушіло того хлопця побочкати. 
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На каплун
Каждый вечур ішли з кудельом за порядком, де дівка была, 

на котру дівку вышло. а хлопці пришли за нима, но та пекли ка-
плун. то такый каплун был: таку паличку зобрали, а на ню пря-
дива дали. Кедь было повісьмо та з повісьма, кедь клоча – та з 
клоча або моканичне і верхівчане, та окрутили на тоту паличку, 
а в комині очернили, а пішли ку дверям. тай паробок зоз єдной 
страны заволал сі дівку, котра шя му пачила. Пришла ґу дверям, 
а мусила го поціловати, бо кедь бы го не поціловала, так бы єй 
почернил.

тераз паробок уж пішол на місце сі шісти, а дівка заз при две-
рьох стояла, а волала собі паробка – повіла «того хцу а того «. 
а як пришол ґу ній, заз она го мусіла поціловати. а як паробок 
заз остал, а заз собі другу дівку закликал, котра шя му пачила. 
а кедь была бы го не поціловала та єй почернил.

та так зме шя бавили На каплун. а уж втоды шя знало, а шя 
бішідувало: «ой, та тамтот уж буде брал тамту, бо шя му пачит, 
бо уж єй кликал на каплун» 1.

Колода
Но а потом заз хустки позбирали дівчатюм а поскладали на 

руку. та заз лапили трясти:
– Колода, колода, чия то господа?
– то моя.
– де була?
– та на ярмарку.
– а чо там глядала?
– та фраїра.
– та ідь собі го побошкай.
та зохабила куділь а  ішла ку хлопцум. а  потім сиділа при 

хлопцу а мусила того свого побошкати 2.

1 записала Надія Вар’ян 06.07.1977 р. в с. Біловежа Бардіївського округу від 
зузани сторинської, 1914 р. н. асФ сНМ–МуК, № 7651.

2 записала Надія Вар’ян 19.11.1976  р. в с.  Порач списьконововеського 
округу від Марії Мацали, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 8071.
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– Колода, колода, чия то господа?
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На бачиня
Пришли хлопці і дівчата до єдной хыжі, де нас пустили, да-

яка худобніша жена нас пустила, котрій хлопці принесли дров 
нарубаных, а  дівчата украли з дому до фляшкы нафты. там са 
посхаджали, бавили са, танцювали. Єден повіл:

– Бавме са на бачиня! – то така гра На бачиня.
стояли двоє при дверох, хлопец і дівча, тепер повіл тот 

хлопец: 
– за кого вісиш?
– за Фечканіного, – одповіло дівча.
Пришол він Фечканин там ку тому дівчатю а собі дали рукы, 

а посідали на лавку. Потом хлопец повіл даке мено дівчатя, же за 
кого вісит, так са попаровали. дакотрому са така ушла, што са 
йому не пачила, на остаток така са звышила, та са гнівала. як са 
попаровали та сполу сиділи, розправляли са 1.

На бзы
– Бавме са на бзы!
Єдно сиділо, а друге го било по задку.
– угадни, хто тя ударил?
а він мусил гадати. довтоды го били, кым не угаднул. очі мал 

затканы, а так го били. а як уж довго не угаднул та тот, што му 
тримал очі, му надповіл, бо то уж довго били 2.

На женіня
од штернацет років я ходила на вечуркы. Фурт до єдной хыжі 

шя ходило, было нас дас дванацет дівчат. Парібци, як пришли та 
робили комедії. Єден вышол на пец, жял собі горнец на голову 
а кричал:

– Мамо, женил бы-м шя!
– та котру хцеш?, – жьвідували шя го.
– та котру мі дате.

1 записано 18.10.1988 р. в с. Фіяш свидницького округу від Марії Василь, 
1922 р. н. асФ сНМ–МуК, № 14052.

2 записано 18.10.1988 в с.  Фіяш свидницького округу від Марії Василь, 
1922 р. н. асФ сНМ–МуК, № 14054.
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Кед шя му пачила, была му по дякі та шя зашьміял, а кед нє 
та плювал 1.

На ключикы
– Бавме са на ключикы!
Взяли такый фалаток деревка, шыткы зложыли рукы. Єден 

сховал деревко «ключик» – до рук, а другый гледал, де тот клю-
чик. довго, кым го не нашол 2.

На коминаря
даколи заправляли на хліб а  давали під комин. а  як были 

вечуркы та пришол «коминарь» комин вымітати. зашол мітлом 
до цівкы  3 тай саджа на кісто хпала. а ґаздьіня мушіла наново 
замісити. а тамто мушіла вышмарити, декотра йойчала, бо муку 
лем г млинці мололи 4.

На обішеного
у першій войні село выгоріло, та по войні поставили такы 

хыжы, мы їх волали «країнскы хыжы» – мали єдну малу кухню і 
єдну хыжу. а як мы пряли з бабами в хыжі, парібці потихы вош-
ли до кухні. В кухні был млинец 5, а єдного парібка наподобнили, 
же обішеный на млинці горі, же шя обісил горі на клопитницю, 
де шя млинцівка запихала. дали му на шию ремінь, привадили 
горі на клопитницю, він язык вывалил, же обішеный, же конат, 
а  перед ним на землі запалили порох з патрона. такый чловек 
вызерал, як мертвола, зосинітый. Парібці повтікали, а котрийс-
ка двері отворил. Мы посмотріли – страшный йойк, выск стал, 
ніхто  не піде на двір, каждый шя боїт. Ґаздьтя плаче:

1 записано 05.11.1987  р. в с.  Нижній Мирошів свидницького округу від 
Єви Калиняк, 1908 р. н. асФ сНМ–МуК, № 13664.

2 записано 18.10.1988 в с.  Фіяш свидницького округу від Марії Василь, 
1922 р. н. асФ сНМ–МуК, № 14053.

3 Цівка – димохід.
4 записано 1978 р. в с.  Нижній Мирошів свидницького округу від Єви 

Пет рик, 1920 р. н. асФ сНМ–МуК, № 15338.
5 Млинец – жорна.
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– Йой, Боже мій, Боже, што я буду робила? я никому нич пла-
не не зробила, а мі хтоська до хыжы обісити шя пришол! я іду 
за мужом до гамерикы, – бо она была невіста, мала свокру, стару 
маму, а муж єй был в гамериці. а стара повідат:

– а я што ту буду сама робила? я де шя подіну?
Парібці попід выгляды слухали, а як виділи, же біда велика, же 

на двір ніхто не піде, а то дакому требало уж і сикати, та зачали 
шя по дражі шьміяти, а котриська пришол під выгляд, а закричал:

– Не бійте шя нич!
а тот «обішеный» зщезнул одтамаль, мы двері отворили  – 

не єст никого. а потом нам повіли, як то было 1.
На Регітку
Пришли хлопці на вечуркы, стали собі на поріг а єден з них 

кричал:
– ганчо, под ку мі на регітку!
Вжяли тото дівча на двір, очернили го (мали таку паличку, 

очернили паличку з прядивом), а потім з тым прядивом дівча-
та очорнювали. а валяли го по шьнігу, тото дівча, чухали го зо 
шьнігом. Потім заз ішли днука а  заз друге дівча брали «на ре-
гітку». а так за рядом шытки дівкы чорнили. На вечуркы у нас 
ходили іші в шістдешятым року до кудельной жыжі 2.

На суш
Пошідали на дылі доокола парібци і дівкы. Ґаздыня їм дала 

єдну хустку або ручник, зав’язала два ґузы а попід коліна тоту 
хустку давали. а  так шідили: дівка, паробок, дівка, паробок.... 
а робили при тім ш-ш-ш-ш, а так то ішло. а был такый, што гля-
дал, де тота хустка є, под чиїми колінами. Кед не нашол та го втя-
ла тота дівка або паробок по хербеті з том хустком, а дале мусил 
глядати. Кед нашол, та тот ішол глядати, при кым была хустка 3.

1 записала Надія Вар’ян 08.10.1975  р. в с.  Нижня Полянка Бардіївського 
округу від олени гафіч, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6162.

2 записано 28.07.1998  р в с.  Вишній тварожець Бардіївського округу від 
анни лішівки, 1923 р. н. асФ сНМ–МуК, № 17602.

3 записала Надія Вар’ян 08.10.1975  р. в с.  Нижня Полянка Бардіївського 
округу від Марії Прокіп, 1901 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6212.
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На суш
як зме понапрядували повно веретен та зме шя тоды бави-

ли На суш. Пошідали дівкы і парібци а такый зробили плюнцак 
(зробили з рянды таке довге а зав’язали таке тверде, то боліло, як 
вас з тым хтял). Шыткы сиділи на землі а рукы мали під колінами 
скорчеными. а єден мал піля себе плюнцак а гдарил по крижкох 
єдного, а плюнцак давал дале. а тот плюнцак попід коліна давал 
дале, а тот, кого гдарил – та мусил тот плюнцак глядати. то зме 
нагусто сиділи доокола. а требало плюнцак гледати, а кед нашол, 
кому хватил в рукох, та тамтот ішол сидіти, што нашол плюнцак, 
а тот ішол грати – плюнцак гледати 1.

Овес купували
од каждой дівкы вжяли фартух. Хлопчіска вжяли такый 

стільчик а глинянку – глину, што шя з ньом хыжа білила. Вышол 
єден на стілчик а шя жьвідувал:

– Чий фартух?
уж як шя дака признала та гварили єй:
– Поцілуєш го, – того хлопчіска, што стоял на стілці а тримал 

фартух – будеш з ним спала.
Котра шя не ганьбила та поціловала, а  котра шя ганьби-

ла та дармо, же мала новый фартух, побілили з ним хыжу, по-
глинкували 2.

Скупували овес
Кажду дівку кликали, жебы повіла, кого рада видит. Кед не 

хотіла повісти та єй вжяли з навершника прядиво а  запалили. 
Мала повісти, котрого парібка рада видит. Потім ходил гусарь. 
як ходил гусарь, дівкы мушіли шьпівати, як не шьпівали, та з 
пришідком їх бил 3.

1 записано 20.07.1990  р. в с.  Ґаврянець свидницького округу від олени 
Щерби, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 14833.

2 записала Надія Вар’ян 12.02.1977 р. в с. цернина свидницького округу 
від анни Ґроцької, 1898 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10131.

3 записано 18.10.1990 р. в с. Шариське Чарне Бардіївського округу від зуза-
ни Шуфнерович, 1912 р. н. асФ сНМ–МуК, № 14800.
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Чагати зо студні
На вечыркы в пошьті лем недылями ходили. На вечырках, 

кед пришли хлопчыска і дівчата, поза стіл шідали. такый был 
звык, гра:

– Будеме шя чагати зо студні!
Єден пышол ку дверям, а другый выволал:
– Хто буде чагал?
та вын выволал:
– тота а тота джывка буде чагати!
тота джывка ішла го чагати, поціловали шя там при тей студ-

ні. а заз джывка остала там і волала заз она другого парыбка 1.
Шапкаш
Єден паробок тримал другому паробкові голову, а  остатны 

били го руками. а він мусил одгаднути, хто втял. то так порядні 
били. Кед дівка пряла, а там скочила, а тиж му єдну втяла, та і єй 
брали. але кажда шя бояла. Хыбаль так скочила, же єй не виділ. 
а кед мала дакого фраїра, та шя єй застал. але была сранда, кед 
втяла, а єй хватили, та з ньом таке чудо робили, же шьміх! 2

Нічні ігри біля покійника
Вішіти
При мертвым была гра Вішіти. Пішол паробок, на поріг собі 

стал а кричал:
– я вішу!
другый піля нього стоял:
– та за кого?
Повіл по мені:
– за Ілю галадійову.
та тота дівка, на котру повіл, мусила го поцілувати.

1 записано 10.10.1979 р. в с. Великий липник старолюбовнянського окру-
гу від Марії Кудлак, 1898 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10206.

2 записала Надія Вар’ян 10.06.1976 р. в с. Біловежа Бардіївського округу від 
зузани сторинської, 1914 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6883.
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то ші перед войном, я дівка была, зме шя так грали в Ґаврянці, 
бо я з Ґаврянця 1.

Завісити ся
скрутили рушник, завісили на клинець а єден лапив за руш-

ник а кричав:
– я вішу!
а сиділи вшыткы а хоцькотре гварило
– На чию душу?
та кого собі выбрав: ці Марью, ці зузку, а тота мусила іти го 

поцілувати. Котра хотіла піти – та добре, котра не хотіла – та дале 
вісив. а мусила го дівка даяка поцілувати, а пак она са завісила 2.

Дід і баба
двой хлопцу убрали: єдного за діда, другого за бабу. На бабу 

дали хоть-яку плахту зверьха, до туй плахти нав’язали соломы – 
то было такой горбатой. Хлопови скрутили повересло через пас 
та му правили зо соломы такый х..., та так ходив. тварь мав на-
мащену саджов.

Баба была загуляна хустям, же не было видно тварь. та пак 
ходили, вна мала біґарь і вун, ходили та людей попуд ногы били, 
люде з того бока втекли выдтам. Бісідували си, дід з бабов:

– Коси коса, коси коса.... , – то были вни оба хлопи.
як згонили тых людей, пак сіли собі за пец. Єден хлопец при-

шов та сів собі ід дідові так меджі коліна та сидів, а вже пак дідо 
давав паленкы, а кедь давав дівкам та баба гварила, же вна діда 
любить. там боком были хлопці, шо повіли, котра має іти ціло-
вати того парубка, шо сидів дідові на колінах. а тот дідо пак їмив 
дівку, помастив саджов та така пушла выдтам омащена 3.

1 записано 20.07.1990 в с.  свидничка свидницького округу від олени 
Щерби, 1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 14834.

2 записано 02.08.1990 р.в с. Нехваль-Полянка снинського округу від зуза-
ни Хальчак, 1910 р. н. асФ сНМ–МуК, № 14814.

3 записано 12.04.1979 р. в с. Новоселиця снинського округу від Василя зи-
мовчака, 1897 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9300.
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Дід і баба
дідо быв облеченый  – быв загорнутый плахтов, а  мав на 

плахті таку зайду, в руках палица, на голові мав чорный калап 1, 
за калапом таку косицю із соломи, перев’язаный быв поверес-
лом. Баба так лосно 2 была облечена, лем мала хустку чорну а білу 
плахту. дід і баба сіли собі на пец а наробили собі грибу із саджі – 
такой, як замішку. дідо мав таку палицу а дуркав ньов о припік, 
а так говорив:

– оголошуву перві воглашкы 3 тым а тым (повів мено) молодя-
тум, абы са поставили красно ту.

тот дідо їх вінчав. як тути молодята пришли там перед діда, 
та вун їх благословив грибами  – помастив їх тима грибами зо 
саджов, вінчав їх. як уже туто зробив та тов палицов челядь 
став косити. як косив а  были шиковні дівкы та го їмили а  го 
 змолотили 4. 

На попа (або: женіня)
Выбрали си попа, достал шість або п’ять удары по долоні, 

а потім піп выбрав хлопця і дівку, жебы ся женили. Каждого по-
парували. та зачав од того першого, звідувався:

– Чи добра твоя жена?
– добра, – кедь так повів, та остав, а піп пішов ку другому.
– Чи добра твоян жена? 
– Недобра.
– та котру хочеш?
– та тамту, – а указав.
а кедь тен не хотів го пустити ку жені та достав три удары 

на руку 5.

1 Калап – капелюх.
2 Лосно – так само.
3 Воглашкы – церковне оголошення про шлюб.
4 записано 18.07.1979 р. в с. улицьке Криве снинського округу від Марії 

Келемець, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, №  9394.
5 записала Надія Вар’ян 30.10.1974 р. в с. олька Меджилабірського округу 

від Марії Швиґар, 1911 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5540.
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Дід, баба і дітвак
Хлопи пушли даґде до другуй хыжі, діда убрали до тако-

го шматя, такой цундравой. дакый кожух на нього загорнули, 
шапку му на голову дали, пір’я му поза шапку дали, кушінька з 
вугльом потерли, дідові до рук дали косу. то не была коса, лем 
біґарь 1. Хлопчіска убрали за бабу – хустя червоной, кабат, даку 
візитчище 2 на нього прибрали, пообмащували чорным угльом. 
дітину заз до такого цундря убрали. Бабі дали до рук граблі. 
дітвак лем позаду шов. за дітвака хлопчіша даякого выбрали, 
меншым мусив быти.

Вшыткы ішли пуд двері, перехрестили двері, подупкали. 
з хыжі са звідували:

– Хто там?
– Мы, робутникы, – вшыткы трой вошли дну.
– Шо за робутникы?
– Кусці.
– Шо робите?
– Шо розкажете. Мы будемо косити зерно.
та са почали з ними класти, же за якый криж 3 – дванацятый 

або дев’ятый криж.
– так увидиме, ці знаєте косити. але шо кост 4, якый кост хо-

чете мати?
– та мы лем шпиритус.
та воды їм наляли, а вугля натерли та помішали з водов, дали 

їм до мисяти, жебы їли, тай вже паленку п’ють, та й закусувати 
давуть. такі фіґлі, забавка. а потум вже косити.

– ану, ці знаєте косити.
та дідо з тов палицов так робив, шо косив. тута челядь са хо-

вала. Бо быв такый, шо лем так помаленькы, з фіґлів, а быв такый, 
шо і вдарив по ногах. Баба позаду грабала, а дітвак сноп в’язав.

1 Біґарь – палиця.
2 Візитчище – блузка.
3 Криж – снопи складені.
4 Кост – з нім. Die Kost – страва.
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Потум знали дітвала вкрасти од них, та вже дітвака глядали 1.
До студні падати
Быв єден постановленый з рушником, як погонич. Єден паро-

бок собі сів за пец, а тот, шо до студні наганяв, са звідовав:
– десь упав?
– до студні-м упав.
– На кулько сяг 2?
– На сто і на дашой.
– Хто тя має вытягнути?
На котру тот паробок мав дяку, та на тоту дівку повів, же тута 

а тута го має вытягнути.
дівка пришла, того паробка поціловала і го вытягла із студні. 

теперька тута дівка там упала до студні, – сіла собі на лавку. тот 
заганяч, шо там быв поставленый, гварить:

– десь упала?
– до студні-м упала.
– На кулько сяг?
– На сто і на дашой.
– Хто тя має вытягнути?
Вна повіла зась на дакого паробка. Паробок прийшов, поціло-

вав єй і зась її вытяг із студні 3.
Зо студні тягати
зо студні зме шя тягали. Хлопчыска были г єдным куті, а ді-

вчата в другым. Єден хлопчыско был выбратый як рыхтарь 4, хо-
дил з ременьом а шы жьвідовал дівкы:

– Єс хпала до студні? Хто тя ма вытягнути?
она му повіла, на кого уважала. тот пришол, поціловал єй 

і уж была вытягнена зо студні. тераз дівка заз тягала зо студ-

1 записано 17.7.1979 р. в с. руський Потік снинського округу від Петра то-
полянчина, 1895 р. н. асФ сНМ–МуК, №  9383.

2 Сяга – давня міра довжини.
3 записано 18.07.1979 р. в с. улицьке Криве снинського округу від Марії 

Келемец, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, №  9393.
4 Рыхтарь – староста села.
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Вна повіла зась на дакого паробка. Паробок прийшов, поціло
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Зо студні тягати

дні зме шя тягали. Хлопчыска были г єдным куті, а діIM
FE

дні зме шя тягали. Хлопчыска были г єдным куті, а ді
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вчата в другым. Єден хлопчыско был выбратый як 
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ні хлопчыска  – тот, што єй поціловал, ішол шясти. І так шя 
 стредало 1. 

До шутой
Ішли до шутой. Шута  – посідали довкола, єден коло друго-

го, а зробили такой великой колесо. до шутой ішли лем парубкы, 
даколи і дівкы, але мало. Взяли рушник з домашнього полотна з 
трачками, а зав’язали вузель із кунця. Єден став до середини того 
колеса а тот рушник верг. туты другі, шо были у колесі тот рушник 
вхопили а попуд коліна єден другому передавали. тот, шо быв у 
тум колесі, мусив тот рушник у дакого їмити. теперька, кедь не муг 
їмити, выдти са другый выхопив, высунув са, а му врізав дас куль-
ка по плечах з тым рушником, а передав рушник дале попуд коліна.

Но то было дуже довго. у кого тот у колесі рушник поїмав, та 
тот ішов у середину місто нього 2.

Шыйка
Посідали хлопчіська надовкола а єден у середину. того у се-

редині били зась такым рушником. тот рушник давали собі так 
попуд ногы. у кого тот, шо быв у середині, їмив рушник, тот му-
сів іти у середину, а вун вышов выдтам набук. тому зьме гварили:

– Шыйка, шый, шый, шый 3.
Шыйка
Посідали хлопці до кружилкы у хыжі а  попуд коліна єден 

другому утерак 4 давали а «шый-шый-шый» гварили. Єден быв 
у середині, а мусів тот утерак у дакого хопити. того у середині 
знали з тым утераком ударити 5.

1 записано 24.08.1978 р. в с. литманова старолюбовнянського округу від 
анни Беньо, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9178.

2 записано 28.04.1978 р. в с. тополя снинського округу від Михайла лень-
ка, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, № 8587.

3 записано 12.04.1979 р. в с. Новоселиця снинського округу від Василя зи-
мовчака, 1897 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9305.

4 Утерак – рушник.
5 записано 10.04.1979 р. в с. убля снинського округу від олени Паливоди, 

1895 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9319.
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Шуку-буку
Посідали до кругу на землю до хыжы, взяли сплетеный руш-

ник, а тот рушник давав єден другому попуд коліна а гварили:
– Шуку-буку, шуку-буку, шуку-буку.
Єден быв у середині, хоц хто муг быти, – а тот мусив тот руш-

ник у дакого їмити. у кого їмив та тот ішов до середини або дру-
гой са грали 1.

Дупака бити
Поприходили хлопціі дівкы та знали на самый перед дупака 

бити. Єден са зогнув, а другый му вочі тримав з руками, жебы 
не видів, же хто б’є. а третій вже вдарив го по задку, а вун мусив 
водгадати, же хто. та кедь водгадав, та ішов тот, хто бив. а кедь 
не водгадав, та знову са хыляв, а знову го били. а са знали при-
сунути позаду, так, жебы было несподівано. І дівкы або дакый 
хлопчіско вдарив, а так став на бук, ани са там не позерав, же то 
не вун. та й довго го били так, шо даколи му і задок іспух. з руков 
били. І того рука боліла, і того задок болів 2.

Кована
Парібці молотком по босых ногах ковали дівок, мусила потім 

храмати дівка, же є покована. як не храмала та єй зас ковали, 
здупльовали єй. дівкы босы кельо раз утікали по шьніжі аж по 
загороді, а парібці їх їмали, а потім ковали 3.

Кованя
Коло мерця таке робили, то шя звало когута печі. Жяли єдну 

дівку насилу з хыжы до шіны а єден єй тримал, другый жял єй 
ногу, горі двигнул а з ватральком 4 єй били по п’яті. так єй кова-
ли. І дешят раз бил, покы не прибил підкову. так на шьміх.

1 записано 19.7.1979  р. в с.  дара снинського округу від Марії сорінчак, 
1905 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9399.

2 записано 19.07.1979  р. в с.  руське снинського округу від Марії Пірош, 
1921 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9400.

3 записано 21.09.1995 р. в с. Вапеник свидницького округу від олени ріш-
ко, 1928 р. н. асФ сНМ–МуК, № 16042.

4 Ватралька – дерев’яна лопатка для вигрібання вугликів з печі.
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а потім другу дівку. за рядом кажду дівку.
звик шя дотримував лем до войны. По войні уж не было 1.
На коваля
Парібці поїмали молоду дівку а  двигли єй ногу. тримали 

а кули з деревом, як з молотком, же то куют. а били ю по нозі, же 
то куют. Виск был велькый, шьміх 2.

Лопатки
лопаткували са – вытесали з дерева лопатку, єден сидів за пе-

цов, тримав єдного за вочі, жебы не видів, хто го лопаткує. три-
мав ногу горі, а лопаткували го по нозі – били. Коло нього повно 
было, а мав згадати, хто го лопаткував. Кедь згадав та тот ішов 
сісти, шо лопаткував, а вже його лопаткували, а коли не згадав – 
то били го дотоды, покы не згадав 3.

Лопатки
у нас, кедь дахто умер, та молоджава лопаткы била. сходили 

са вечур. Посідали та й почали лопаткы бити. Єден сів, другый 
йому вочі застелив, жебы не видів, третій взяв тоту лопатку а як 
тот, шо мав застелені вочі, ногу підставив та лопатков бив по 
нозі. лем лопаткы били а дівкы са на туто позерали.

лопаткы робили найме спершу, закля я ші дівков была. до-
окола в сіньох поставили лавкы, а у передній хыжі мертвець ле-
жав. а туты жены та уже у переднюй хыжі сиділи. На лопаткы 
ходили і першый вечур, і другый.

а пак ішли та зладили діда і бабу – замастили їх саджов. Пак 
мусили іти вшыткы дівкы туту бабу цілувати або діда, та доєдна 
была замащена саджов.

1 записано 05.11.1987  р. в с.  Нижній Мирошів свидницького округу від 
Ілька грицишина,1905 р. н. асФ сНМ–МуК, № 13656.

2 записала Надія Вар’ян 09.10.1975 р. в с. Вишній Мирошів свидницького 
округу від Параски Ґибової, 1903 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6268.

3 записа Надія Вар’ян 11.09.1975 р. в с. звала снинського округу від Юрія 
Капки, 1903 р. н. асФ сНМ–МуК, №  5987.
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так даґде коло двацать третього-четвертого року туто робили, 
а пак вже того не было. а теперька коло мерця лем картавуть 1.

Лопатки
знали выкресати таку лопатку з дрывна. Єден сидів на стуль-

ці, а  другый го їмив за вочі, третій підняв му ногу, а  з тов ло-
патков по нозі дав му – втяв му порядну, же і на другый день не 
ставав на ногы добрі.

тот, шо тримав за вочі, пустив го, а:
– гадай, котрый ударив.
як не угаднув, же котрый – назад, а доты били, докы не угад-

нув. а  тот, котрый быв виноватый, шо бив  – найгірше са смі-
яв. Найближе коло нього быв, а такый, котрый не вдарив та тот 
са так, як ховав, жебы того звести, жебы довше го били. Кедь не 
угаднув за довгый час но та на ногу дустав тов лопатков, же на 
другый день тяжко му са ходило 2.

Лопаткы
лопаткували ся коло мертвого. Єдно сіло (паробок або дівка), 

друге зогло ся йому до клина, голову закрили, жебы не видів, 
а остатні го одзаду били а він мав гадати, же хто бив. дотоді го 
били, докы не згадав. Пак ся міняли. В п’ядесять семім році то іші 
ся робило, лопаткувало ся. як пришов новый піп, православный, 
та заказав тото, же при мертвому мать быти смуток 3.

Мав єм два голубкы
Быв такый як пан або шо. Но та подавав каждому мено:
– ты будеш фасоля, ты – бук, ты – пшениця, ты – горох, ты – 

жыто, ты татарка, ты – овес, ты – ярец, ты – капуста, ты – коноп-
лі, ты лен, – каждому подавав мено.

а вун сам пак гварив так:

1 записано 29.08.1980 р. в с. Іновець собранецького округу від анни Біло-
гущин, 1905 р. н. асФ сНМ–МуК, № 0557.

2 записано 20.07.1979 р. в с. Пчолинне снинського округу від Івана станка, 
1901 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9360.

3 записано 20.08.1987 р. в с. гавай стропківського округу від Марії Пірщ, 
1931 р. н. асФ сНМ–МуК, № 13789.
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– Мав єм два голубкы та пушли мі до ярцу.
а тот, хто быв ярец, та шыковно мусив повідати, же:
– у ярцу не были, пушли до капусты.
а тот, хто быв капуста та мусив дакой одповісти:
– В капусті не были, пушли до конопель.
а хто быв коноплі:
– В коноплях не были, пушли до вувса.
а дакотрый хлопчіше з дівков са забісідубали та забыли са на 

туто, же треба одповісти, а хто не одповів шиковно, заз од нього 
залуг брали. Повічме, кедь я была капуста, а кедь гварив:

– у жыті не были, пушли до капусты, – а я з хлопчішом дашо 
бісідувала або дашо-м са друге заслухала, а вже-м не одповіла-м, 
вже од ня взяв залуг.

Пак за туты залогы треба было ціловати  – дівка хлопчіша, 
хлопчіше – дівку, та лем такой было 1.

Млин
робили млин. Єден пушов на пец, взяв до такої великої мискы 

води, а взяв таку велику плахту, а са закрутив так дочиста. там 
быв такой лавор воды та са схылив та пхав рот до воды. а тот, шо 
мав рушник, та му гварив:

– ці хочеш, тоту дівку?, – повів мено.
а вун у воді уже робив цу-цу-цу, же хоче, но а як уже дакотру 

пак нашов:
– ці хочеш?
Но а  вун у воді так булькотів, як лем хотів  – на бридко, 

вшелияк,  як му выходило. та лем тулько, же сміху было. тот, шо 
быв на пецу, та фурт із собов так трясь, же то млин 2.

Млин
Вонка облекли хлопця – на нього дали плахту, тварь мав плах-

тов завиту, жебы го не спознали. Пришли до хыж хлопец  – то 

1 записано 19.07.1979  р. в с.  руське снинського округу від Марії Пірош, 
1921 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9403.

2 записано 12.07.1978 р. в с. руське снинського округу від андрія томана, 
1899 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9136.
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млинарь быв – собі ліг на лавку, а цоркав дачім по відрі. теперь 
пришлин двоє майстрове ковати млин та са звідовали:

– ці меле млин?
– Меле, меле, – відповідав млинарь.
Кедь млинарь відповів, же не меле, та майстры ковали млин, 

як став молотити (цорькати), товды діти дибы ставляли, же то 
сипуть до коша пшеницу 1.

Млин
одложыли кобылину до хыжы, шо колеса на нюм роблять ко-

лесарі – такой розсохатой дерево, на тым довбавуть. Єден паро-
бок став на єднум кунци, другый опроти, а взяли та плахту на 
туто дали. В середині сидів хлоп, мав відро, а бухав на тум відрі, 
бив копачами, а туты двоми плахтов трясли. то быв млин. туты 
двоми плахтов трясли, а єден другого так мачав водов, до рота 
воды набрали, а єден другого брыскав.

а пак зашов єден, взяв од дівок хусткы а од хлопцю шапкы, 
вышов так горі на лавку а кричав:

– туто чійой?
а хто са пригласив – десять крат шкынтати через хыжу на єд-

нуй нозі – такый трест. а кедь дівка – та хлопцю цілувати, кулько 
розказав – ці двох, ці трьох, ці п’ятьох – та вна мусіла ціловати.

Фурт са так бавили, аж по войні уж туто не было 2.
Млин
лавка была така, на туй лавці єден паробок, а  плахтов быв 

прикритый. На кунці лавкы дали горнец на землю. тот, шо лежав, 
бив по тому горцу, а другый ходив з єдного боку, мав такой па-
лінча в руках, бив тым, млин порабляв, клина бив а приказував: 

– Млин са поламав 3.

1 записано 18.07.1979  р в с.  улицьке Криве снинського округу від Марії 
Келемец, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, № 3690.

2 записала Надія Вар’ян 15.02.1977 р. в с. Велика Поляна снинського окру-
гу від Петра Мартяка, 1914 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9273.

3 записано 12.04.1979 р. в с. Новоселиця снинського округу від Василя зи-
мовчака, 1897 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9304.
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IM
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едь дівка – та хлопцю цілувати, кулько 
розказав – ці двох, ці трьох, ці п’ятьох – та вна мусіла ціловати.IM

FE
розказав – ці двох, ці трьох, ці п’ятьох – та вна мусіла ціловати.IM

FE
Фурт са так бавили, аж по войні уж туто не было IM

FE
Фурт са так бавили, аж по войні уж туто не было 

а была така, на туй лавці єден паробок, а  плахтов быв IM
FE

а была така, на туй лавці єден паробок, а  плахтов быв 
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На млинаря
Єден паробок, млинарь, ліг на столец а фурт  1 шя рушал на 

стілці, же то млин меле, а хлопчіска перемітували через нього ді-
вку, як міх. а другы хлопчіска, з другой страны єй їмали. а єдна, 
як єй перемітували, та головом вдарила о пец. голову розбила на 
пецу, добрі, же шя не забила, та одтоды уж то зохабили, уж шя не 
бавили на млинаря 2.

Муст правити
Хлопці зарядом поставали са ід стіні. Єден ходив із сплетеным 

рушником, та са каждого хлопчішя звідував:
– Кого хочеш?
Котру дівку хто розказав та тоту прилудив. так, же быв єден 

шор хлопцу, другый дівок – опроти каждого хлопца стояла ді-
вка. стояли широко ід собі, хлопець з дівков тримали са за рукы. 
Посплітали собі рукы, як на мості. Потум тот з рушником роз-
каз выдав, же тута а тута мать ціловати. Потум рукы юй одхили-
ли – пустили, жебы ладно іти было. Вже дівка мусила ціловати 
зарядом, бо тот позерав, кедь бы не ціловала, та бив з рушником. 
Потум і хлоп дакый вшыткы дівкы зарядом ціловав  – на кого 
розказ выдав старшый з рушником.

як са обціловали та справили студню 3.
На блишкы
зробили зме круг по шестеро, п’ятеро, а єдному зав’язали вочі. 

а він бігав а такого лапав, шо му не были зав’язані вочі, а кедь 
го їмив та дістав по три, штири з палицьов, чому са дав улапити 
а мусив три раз обійти доокола. а потім він їмав 4.

1 Фурт – усе.
2 записано 21.09.1995 р. в с. Вапеник свидницького округу від олени ріш-

ко, 1928 р. н. асФ сНМ–МуК, № 16043.
3 записано 17.07.1979 р. в с. руське снинського округу від Петра тополян-

чина, 1895 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9475.
4 записано 02.08.1990 р. в с. Нехваль-Полянка снинського округу від зуза-

ни Хальчак, 1910 р. н. асФ сНМ–МуК, № 14812.
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каз выдав, же тута а тута мать ціловати. Потум рукы юй одхили
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ли – пустили, жебы ладно іти было. Вже дівка мусила ціловати 
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ли – пустили, жебы ладно іти было. Вже дівка мусила ціловати 
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зарядом, бо тот позерав, кедь бы не ціловала, та бив з рушником. 
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зарядом, бо тот позерав, кедь бы не ціловала, та бив з рушником. 
Потум і хлоп дакый вшыткы дівкы зарядом ціловав  – на кого 
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FE

Потум і хлоп дакый вшыткы дівкы зарядом ціловав  – на кого 
розказ выдав старшый з рушником.

IM
FE

розказ выдав старшый з рушником.
ціловали та справили IM

FE
ціловали та справили IM

FE
На блишкы IM

FE
На блишкы

или зме круг по шестеро, п’ятеро, а єдному зав’язали вочі. IM
FE

или зме круг по шестеро, п’ятеро, а єдному зав’язали вочі. 
ін бігав а такого лапав, шо му не были зав’язані вочі, а кедь IM

FE
ін бігав а такого лапав, шо му не были зав’язані вочі, а кедь 
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На валал
Посідали собі хлопці на лавкы, зволили собі бірова 1. Біровови 

корбач сплели із такого втерака  2, як то даколи были. Каждый 
хлопец просив собі даяку дівочку од бірова. Но та кедь хотіла іти 
ід ньому та добрі, але кедь не хотіла, – поєдна не хотіла, – та была 
бита од бірова тым корбачом сплетеным, а її вибив а мусила іти. 
так попаровав. як уже попаровав, а ішов, а гварив так:

– любиш ты її?
– Но та люблю.
– а ты його любиш?
Кедь повіла, же не любить а не хотіла хлопця поціловати та 

была бита втераком по лопаткох, по плечох доты, докы не поці-
ловала хлопця. Ід каждій ішов так біров а са звідовав. а потому, 
як повіла, же любить та мусила парібка ціловати, а  паробок її. 
Паробок то все лем гунцутськый є, та йому поціловати дівча не 
ганьба было, але дівча са ганьбило, та не хотіло меджі людьми.

та то было На валал, то вже са паровали так, бо на валалі люде 
по парі лем жыють. По другій войні вже концом перестали ло-
патковати са 3.

На когута
Єден паробок фурт тримал когута: кыпач з прядивом 

омотаный, очерненый зо саджом а повідал:
– Пече шя когут, пече, на кого шя обрече?
другый паробок стоял на порожі а  повідал мено дівкы: ці 

Марья або ганя, на котру мал дяку. дівка го мусила поцілова-
ти. Кед нє, та мусіла когута цілувати, а радше цілувала паробка, 
як кыпач од саджі. Кед паробка поцілувала, паробок пішол гет, 
а дівка остала. Выбрала си паробка, котрый єй цілувал, а так то 
фурт ішло 4.

1 Біров – староста села.
2 Втерак – рушник.
3 записано 20.07.1979 р. в с. Пчолинне снинського округу від Івана станка, 

1901 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9359.
4 записала Надія Вар’ян 09.10.1975 р. в с. Вишній Мирошів свидницького 

округу від Параски Ґибової, 1903 р. н. асФ сНМ–МуК, № 6269.
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як повіла, же любить та мусила парібка ціловати, а  паробок її. 
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Паробок то все лем гунцутськый є, та йому поціловати дівча не 
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ганьба было, але дівча са ганьбило, та не хотіло меджі людьми.
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ло На валал, то вже са паровали так, бо на валалі люде 
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ій войні вже концом перестали ло

Єден паробок фурт тримал когута: кыпач з прядивом IM
FE

Єден паробок фурт тримал когута: кыпач з прядивом 
омотаный, очерненый зо саджом а повідал:IM

FE
омотаный, очерненый зо саджом а повідал:

– Пече шя когут, пече, на кого шя обрече?IM
FE

– Пече шя когут, пече, на кого шя обрече?
ый паробок стоял на порожі а  повідал мено дівкы: ці IM

FE
ый паробок стоял на порожі а  повідал мено дівкы: ці 

, на котру мал дяку. IM
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, на котру мал дяку. 
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Бавили когута
Вечур на свічиня ходили стары і молоды. Мертвый лежал в 

хыжі, в  хыжі был а  сміх ся робив. Єдны грали карты, молоды 
бавили когута. Єден бісідувал (дівка або паробок):

– Пече ся когут, пече, чом ся не допече?
– зато, бо мусить іти гелена поцілувати Йожка.
Хто не хотіл іти цілувати ся, та го били. Фартух взяли з бабы 

даякой а з тим били. даколи і так робили, же фартух намочили 
до гноївкы а так били. а дакотра дівка, кед єй збили та і так не 
пішла. затяла ся а не пішла. та потім уж нич. Бо то даколи муси-
ла іти поціловти і дакого старого хлопа. Бо то і стары, і молоды – 
шыткы были в хыжі. Было вельо сміху. Хто ся ганьбил та пішли 
ся цілувати до сіни, жебы ніхто не виділ. або кедь дівка мала 
рада парібка, ай він єй, та тиж ся ішли цілувати до сіни 1.

Печеня когута
На свічыня дівкы і хлопчиска грають гру Печеня когута. 

Хлопчиско мать ремінь, бухне дакого а повість:
–  Пече ся когут, пече, жебы ганя ішла поцілувати Василя. 

Кедь поцілує – та добрі, а кедь нє та дотоді б’є, покы не поцілує 2.
Когута пекли
даколи коло мертвого когута пекли: завісили ручник на дру-

чок дерев’яный, взяв го єден паробок а кричав:
– Пече ся когут, пече.
– Чом ся не допече?
Він одповів, же:
– Марья дуцарьова мать іти поцілувати Ґайдошового янка.
Кедь не хотіла піти та єй бив з тим ручником доты, докля 

не пішла 3.

1 записала 01.06.1994 р. в с. Мироля свидницького округу від олени цу-
пак, 1934 р. н. асФ сНМ–МуК, № 15886.

2 записала Надія Вар’ян 21.03.1974 р. в с. Мироля свидницького округу від 
олени цупак, 1954 р. н. асФ сНМ–МуК, № 5454.

3 записано 20.08.1987 р. в с. гавай стропківського округу від Марії Пірщ, 
1931 р. н. асФ сНМ–МуК, № 13789.
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ли коло мертвого когута пекли: завісили ручник на друIM
FE

ли коло мертвого когута пекли: завісили ручник на друIM
FE

чок дерев’яный, взяв го єден паробок а кричав:IM
FE

чок дерев’яный, взяв го єден паробок а кричав:
– Пече ся когут, пече.IM

FE
– Пече ся когут, пече.
– Чом ся не допече?IM

FE
– Чом ся не допече?
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Когута печи
як зме пришли шьвітити ку мертвому, та зме зачали когута 

печи. так зме шя бавили:
– Ідеме когута печи!
Єден хлопец сидів на драбині в шіньох а дівчата другы хлоп-

ці їмали. Котру поїмали та мусила іти поцілувати того хлопчи-
ка в шіньох. а мы, дівчатиска босы по шьніжі зме бігали, а нас 
хлопчиска їмали, а нас цілували. По шьніжі зме утікали – по пас 
шьнігу было. то на грімниці было 1.

На козаків
На козаків знали і войовати. Єден хлоп  – то вже такый, як 

кунь быв. узяв єдного хлопчішя на плечі, а  другый другого. 
а тути, шо сиділи зверха та са били поза уха.

Потум уже другы не хотіли іти, бо быв такый, шо лем фіґлі 
были, але быв і такый, шо вдарив муцно 2.

На коня
такой собі узяв, як востровку – то быв такый кул округлый. 

двой стали опроти себе, туто округлой дерево взяли на плече. 
третій вышов на туто дерево а сів собі зверху на середину. туты, 
шо го тримали та са звідовали того, шо сидів на дереві:

– Чий кунь?
– Муй.
– десь купив?
– В Марамарашиці, – то така присловка была.
– Шось дав за нього?
– три блищыці.
– а ці буде тя нести?
– як ці має дяку.

1 записано 08.10.2001 р. в с. Вапеник свидницького округу від олени ріш-
ко, 1928 р. н. асФ сНМ–МуК, № 18247.

2 записано 17.07.1979 р. в с. руське снинського округу від Петра тополян-
чина, 1895 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9351.
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На козаків знали і войовати. Єден хлоп  – то вже такый, як 
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ти, шо сиділи зверха та са били поза уха.
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Потум уже другы не хотіли іти, бо быв такый, шо лем фіґлі 
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были, але быв і такый, шо вдарив муцно 
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FEбыли, але быв і такый, шо вдарив муцно 2
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тали опроти себе, туто округлой дерево взяли на плече. 
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тали опроти себе, туто округлой дерево взяли на плече. 
ій вышов на туто дерево а сів собі зверху на середину. 
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ій вышов на туто дерево а сів собі зверху на середину. 
шо го тримали та са звідовали того, шо сидів на дереві:IM

FE
шо го тримали та са звідовали того, шо сидів на дереві:

– Чий кунь? IM
FE

– Чий кунь?

– В Марамарашиці, – то така присловка была.IM
FE

– В Марамарашиці, – то така присловка была.
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а котрый повів, же «Буде нести», туты двой до нього копали, 
докля тот згоры не упав, докля го не дрилили. Пак, як го звали-
ли, ішов другый сідати на дерево 1.

На коровы
сиділи зме вшыткы в’єдно, молодеж, а зме са бавили на ко ро-

вы. Хлопец собі хотів взяти дівча:
– Выдкы (або: Чию) хочеш корову?, – звідував са єден.
Повів, же:
– од Жака.
Кедь пішла  – та добрі, поцілувала го. а  кедь не пішла та її 

били, а він другу жадав. а кедь друга пішла та го поцілувала і 
коло нього была.

доокола так ішло 2.
На шо са соломка придає
Быв єден так як пан або шо, та са звідував каждого. так посі-

дали поза пец, по пріпіку, ші дакой столец там быв або лавка. як 
посідали зарядом та са звідував тот пан:

– На шо са соломка придає?
а треба было одповісти бодай шо: же пуд корову пустелити, 

січку з нєй різати, горці замішати, хыжу зажупити  3, хыжу со-
ломков замести, будь шо на світі повісти, же і на туто са соломка 
придає. але, як повічме так, наприклад, як са ня звідував « На шо 
са соломка придає?», а я повіла, же «На січку різати « а вун са дале 
звідував. а дакый не чув, же я вже повіла, же на шо са соломка 
придає (бо то сиділи хлопці і дівчата) а так повів, же «січку рі-
зати» – та вже од нього брали залуг 4. Не выдумав новой, лем по 
мойому гварив.

1 записано 12.04.1979 р. в с. Новоселиця снинського округу від Василя зи-
мовчака, 1897 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9303.

2 записано 02.08.1990 р. в с. Нехваль-Полянка снинського округу від зуза-
ни Хальчак, 1910 р. н. асФ сНМ–МуК, № 14815.

3 Зажупити – покрити хату соломою жупою.
4 Залуг – застава.
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ідали зарядом та са звідував тот пан:

IM
FE

ідали зарядом та са звідував тот пан:
– На шо са соломка придає?
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січку з нєй різати, горці замішати, хыжу 
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FE
к повічме так, наприклад, як са ня звідував « На шо 

са соломка придає?», а я повіла, же «На січку різати « а вун са дале IM
FE

са соломка придає?», а я повіла, же «На січку різати « а вун са дале 
акый не чув, же я вже повіла, же на шо са соломка IM

FE
акый не чув, же я вже повіла, же на шо са соломка 
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залуг брали так: взяли калап, носувча 1 з кешені, гребінь з ке-
шені або дівці гребінь з волося, шурц 2, шо мала перед собов, бо-
дай шо взяли, бо вун або вна не выгварив. як вже са скончив тот 
рад, шо по раз подавали, вже як хто мав залуг у того пана, а тот 
пан, кого розказав ціловати за тот залуг – та мусив. Повічме, муй 
залуг быв у нього, а вун мені розаказав цілувати, жебы-м поці-
ловала там дакого нешумного або даякого старого, або даякого 
такого, шо вун знав, же я са з ним гніваву, а вун ми розказав, же:

– дам ти залуг, але мусиш того поціловати.
як єм поціловала та ми воддав залуг, а кедь єм не хотіла по-

ціловати та залуг зустав у нього, не хотів водати 3.
Перстень або вобручка
Посідали собі довкола в хыжі хлопці і дівкы. Єден быв меджі 

нима усередині, узяв вобручку меджі рукы, меджі долоні, а ішов 
довкола. туты, шо сиділи, каждый тримав рукы перед себе – на-
ставив. як тот або тута ішла довкола них та каждому якбы давав 
вобручку. як пушла довкола, починила, починила, же вже ко-
тромусь тоту вобручку пустила, але так, жебы не віділи. Потум 
кликали єдного з тых, шо сиділи довкола, у середині, а вун мусів 
угаднути, у кого вобручка, та так гварив:

– Вий, вий віночок, дай ты, Марьо, перстеночок, – а повів мено 
туй дівкы або хлопця, у кого тута вобручка была. Кедь угаднув – та 
добрі, взяв перстень а зась так давав, кедь не угаднув – та дале гадав 4.

Плюцняк
На ручнику ґуз зав’язали а  з тым, плюцняком, парібці били 

дівок. Єдна поза другу втікала, добрі шя не задусили, бо то челяді 
было вельо, дівок нас было понад штирацет, парібкох менше 5.

1 Носувча – носовик.
2 Шурц – фартух.
3 записано 19.07.1979  р. в с.  руське снинського округу від Марії Пірош, 

1921 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9402.
4 записано 17.07.1979 р. в с. руський Потік снинського округу від Петра 

тополянчина, 1895 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9381.
5 записано 21.09.1995 р. в с. Вапеник свидницького округу від олени ріш-

ко, 1928 р. н. асФ сНМ–МуК, № 16039.
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– Вий, вий віночок, дай ты, Марьо, перстеночок, – а повів мено 
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FE

туй дівкы або хлопця, у кого тута вобручка была. Кедь угаднув – та 
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Псинтырька
двой взяли собі плахту а тримали туту плахту в руках, згоры 

тримали [у вертикальному положенні – Й. В.]. Міх прустерли на 
землю. Єден парабок собі став на єден кунець того міха. третій 
путяг тот міх, а тот, шо стояв на кунці міха [на протилежній сто-
роні – Й. В.] – упав. Вни єден другого не виділи, бо двой тримали 
плахту.

Кедь не упав – та вояк, а кедь упав – та не вояк. дівкы не ішли 
на псинтырьку 1. Кедь тот паробок собі там став на міху, а знали 
там шафель 2 з водов пудсунути пуд нього зозаду. а вун як впав 
та до той воды – шлюп! 3

Пулька
Кедь правили лопаткы та правили пульку  4. такой справи-

ли кытицю зо соломы, як са хыжа криє. туто пак зділи на таку 
палицю, зробили на то таку головку, а вуха приладили на тоту 
пульку. голову робили із туй кытиці, як была заломлена. а по-
тому хлопець з тым бігав, ходив за людьми та ковтав з тым людей 
у голову, а гойкав:

– Пуль, пуль, пуль....
люде са сміяли. то са кликало Пулька 5.
Ріпу копати
Попаровали са, посідали на лавку – хлопчіше, дівка; хлопчі-

ше, дівка. дівка сиділа на колінах у хлопцю. Хлопці гварили, же
– ріпу коплю.
а хлопці йшли такі молоді а поливали та тады лем жебы зме 

просто ногы тримали, – дівкы сиділи на колінах у хлопцю, – бо 
котра ногы розчеперила – на буты дустала ватральков.

1 Псинтырька – рекрутський набір.
2 Шафель – цебер.
3 записано 12.04.1979 р. в с. Новоселиця снинського округу від Василя зи-

мовчака, 1897 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9301.
4 Пулька – індик.
5 записано 11.04.1979 р. в с. убля снинського округу від олени Паливоди, 

1895 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9321.
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як уже туто докончили, дополивали, копали з єдного боку, 
з другого. як ходили поливати то до вшыткых нас ляли, а ногы 
докопы мусіли быти, як шнура, мали зме так ногы мати. тот, шо 
ходив обкопувати не мав нич, лем таку палицю мав, бив по но-
гах, тай уже 1.

Смерть
Пушли та хлопа вбрали до білого шматя, дали му серьп або 

косу, білым дачім го начухали. зайшов до хыжы тай вже міряв, 
же буде різати, же зась тута молоджава втікала 2.

Смерть
Пришла баба із косов і серьпом зо двору – то смерть была, 

друга мала граблі – то хлопи были облечені. Были облечені у чор-
ну плахту, хустя мали, серьп і косу; друга граблі (але то лем па-
лиця была), тварь мали завиту хустятьом чорным – тулько, жебы 
виділи, шо має робити.

як пришли зо двору а ішли до хыж, та єдна клопкала у двері 
та гварить:

– Приймете ня або ніт?
Хлопці повіли:
– Кедь будеш добра – приймеме, а кедь будеш пудла – та ніт.
товды вошли до хыж, а  по хыжі єдна стала косити челядь, 

а  друга грабала. як вна челядь косила  – каждый упав на зем-
лю – на коліна, головы ід землі, ани не дихали – же то вшыткой 
мертвой. Каждого косила, каждый падав, ці хлопці, ці бабы, ці 
дівкы – то єдной.

як уже вна покосила, вшыткой попадало, а вна товды каждой 
єдной попризерала, ці вно ші жыє дакотрой. але каждый тихо 
на спокої быв, нихто юй са не оголосив. як уже вна віділа, же 
каждый мертвый є, товды вна са утішила, товды вна стала тан-
цювати, скакати з другов бабов, а співали:

1 записано 06.10.1978 р. в с. рунина снинського округу від анастасії цаца-
ри, 1905 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9286.

2 записано 17.7.1979 р. в с. руський Потік снинського округу від Петра то-
полянчина, 1895 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9384.
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Кобы ми не терлич, не тута тендява, 
та бы была вшытка моя молоджява. 
але хто буде пити тендяву, терлич, 
тому не буде нич 1.

Совґабиров
двоми хлопці были обернені од себе, коло них дальші двоє 

тыж од себе обернені – як кебы чотири коні были. тых хлопцу 
поприкрывали плахтами так, жебы їх не было видно, не пузна-
ти, шо то были за єдні (по двой єднов плахтов поприкрывали). 
Прийшов савґабиров  2 а  сів собі зверху  – на задок тых хлопцу 
сів. совґабиров за калапом мав цілой крыло з гускы, в руках мав 
таку трістувку – шиковну паличку, шо са вогынала.

як совґабиров сів на коней  – теперька путь жебы была до-
бра. а  так са мусили проступити: хлопці єдным шором, дівкы 
другым – шором. В руках мав каждый: хто кутач 3, хто копач 4 
і т. д., а жебы была путь чіста, бо буде іти совґабиров.

як была путь чіста а вни йшли та дакотрый пудставив пали-
цю, совґабиров скачав са долов – вшыткой попадало.

совґабиров повідав:
– Путь не была добра – поштрофати!
Шандаре двой пришли, а:
– Котрый то завинив?
– тот а тот, – повіли на дакого.
та шандаре го покапчали а  одвели до басы  5  – до другой 

хыжы 6.

1 записано 17.07.1979 р. в с. улицьке Криве снинського округу від Марії 
Келемец, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9331.

2 Совґабиров – староста села.
3 Кутач – кочерга.
4 Копач – палиця.
5 Баса – тюрма.
6 записано 28.04.1978 р. в с. тополя снинського округу від Михайла лень-

ка, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, № 8595.
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а путь чіста а вни йшли та дакотрый пудставив пали
цю, совґабиров скачав са долов – вшыткой попадало.
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цю, совґабиров скачав са долов – вшыткой попадало.
биров повідав:
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– Путь не была добра – поштрофати!
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– Путь не была добра – поштрофати!
Шандаре двой пришли, а:IM
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Шандаре двой пришли, а:
– Котрый то завинив?IM

FE
– Котрый то завинив?

т, – повіли на дакого.IM
FE

т, – повіли на дакого.
даре го покапчали а  одвели до IM
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даре го покапчали а  одвели до 

www.etnolog.org.ua



250

Йосиф Вархол

Суль тягали, суль продавали
Положыли на поруг дочку а хлопа єдного прустерли на дочку: 

голову мав у хыжі, а  ногы у сіньох. Єдні были купці  – были в 
сіньох, туты вже купчили суль; другі были у хыжі – туты прода-
вали суль та бунчили, бунчі бунчали, так як пчолы, же тута суль 
так бунчить. а туты выдтам – з сіней купували. та са гадали, же 
кулько за суль платити. Потум, кедь са не могли зложыти та того 
хлопа вхопили, туты, шо были в сіньох, тай посунули ід собі та 
вже вкрали суль од них, тай другого хлопа пудсунули.

Много так знали насувати хлопу, а такой было, шо ту єдного 
тягали – єдні собі, другі собі тай прурвали хлопа. дівкы туто са 
не бавили 1.

Ці ты муй?
Хлопці стояли. Набрали в рот воды а дівкы ішли гадати, же: 

«ці ты муй?, ці ты муй? «. Кулько хлопцу стояло, тулько дівок 
ішло глядати свого хлопця. дівка прийшла ід хлопцьови а зві-
довала са:

– ці ты муй?
Кедь згадала [що якраз вона йому до вподоби – Й. В.] – та доб-

рі, а кедь не згадала, же вна його – бо каждый паробок мав єдну 
дівку, на котру думав, котра са му любила, – товды плюснув воду 
меджі вочі юй, а  вна ішла дале глядати. як згадала та зустала 
коло нього.

а пак хлопці одышли выдтам, а дівкы зустали на тум місці. 
а  хлопці вже пак гадали: дівкы набрали воды до рота, пото-
му вже дівкы на хлопцу плюскали воду, бо вни не знали, котра 
зась його.

тому тиж са говорило лопаткованя, вшыткой лопакованя 
было, лопатковали са 2.

1 записано 17.7.1979 р. в с. руський Потік снинського округу від Петра то-
полянчина, 1895 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9382.

2 записано 07.07.1978 р. в с. смолник снинського округу від анни Кориба-
нич, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9079.

IM
FE

Много так знали насувати хлопу, а такой было, шо ту єдного 
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кедь не згадала, же вна його – бо каждый паробок мав єдну 
дівку, на котру думав, котра са му любила, – товды плюснув воду IM
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дівку, на котру думав, котра са му любила, – товды плюснув воду 
меджі вочі юй, а  вна ішла дале глядати. IM
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Ціловати са
Быв єден швидкый паробок так вун попросив собі од тої 

ґаздыні рушник, шо мав тракы  1. Вун го намочив до воды а го 
сплів дов’єдна. Вун са кликав пан, шо бив.

тот пан нагнав єдного паробка до кута ід дверьом а са го по-
просив, кого му привести, жебы го поціловала. На котру повів, 
вун привів а вна го поціловала. Кедь хотів цифровати та гварив, 
же недобрі, же ші ліпшой треба, мусила і два, і три раз ціловати.

як го поціловала, а вун пушов на свой місто. Потум пан юй 
привів, кого вна хотіла.

так са вело і годину. туто кликали – ціловати са 2.
Чуча бабка
Єден шял на столец, другому парібку здойняли капелюш з 

головы і тот капелюш ме зложыли тому на коліна, што шідил. 
а тераз єден жял і джмурил там – клекнул а голову дал до капе-
люша а руку выставил на себе – горі на хырбет. Шытка компанія 
доокола была. Єден з них го гдарил, та:

– Хто тя гдарил?, – жьвідували шя го.
Но та повідат на того, на того. Но та джмурил дохтоды, аж 

покы не угаднул. Кед на дакого згаднул, но та уж ішол тот 3.
Ярмарок
Коні вводили, продавали. Купец быв, ходив, котра шумна 

кобыла. Хлопець мав дівку, сиділа му на колінах. а теперька быв 
вайчак. дівка втікала ід єдному хлопцові, а вайчак єй їмав, на ню 
скакав. то такый кунь быв выбратый, же буде скакати на кобыли.

так сиділи в шорі. тот купував нону кобылу выдти, так купчі-
ли, а дівкы бігли. Просив са:

– Продаш нону кобылу?
– Продам.

1 Тракы – торічки.
2 записано 19.07.1979 р. в с. дара снинського округу від Марії сорінчак, 

1905 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9398.
3 записано 24.8.1978  р. в с.  литманова старолюбовнянського округу від 

Марії Беньо, 1904 р. н. асФ сНМ–МуК, № 10187.
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Продав, на руку му лічив: єден, два, три... до двадцать му на-
лічив, тулько было пінязи. Вже пак пустив кобылу, кобыла вті-
кала там, а вайчак скакав на ню. Кедь скочив, са сміяли. Кедь не 
скочив, та шыковна была кобыла 1.

Ярмарок
Пришли шандарі, купці та вже котрый паробок стояв із ді-

вков, а купець пришов, гварить:
– Продаш ты туту ялицю?
– Продам. Чом бы єм не продав.
– Шо хочеш?
– П’ять-шість тисяч.
Вже са склали купці на туй дівці, тріснули руками а туты куп-

ці дали туту дівку до боку. Кажду єдну дівку так каждый паробок 
свою продавав 2.

Ярмарок
робили ярмарок. та так, же быв єден такой: і продаюха быв, 

і купец быв єден. а каждый мав свою кобылу. Хлопці посідали 
поза пец а забрали дівкы на коліна, то были їх кобыли. а хлоп-
ці, шо їх тримали – то были їх ґаздове. Но та каждый мав свою 
кобылу. а тот пришов, ці то купец або продавюха – то быв єден. 
(Єден быв і за купца і за продаюху). Но та са лем так чіряло, то са 
не купувало. Пришов ід паробкові, та знав гварити, же:

– Вычеряй кобылу свою.
– Но та вычеряву.
– Но та з кым почеряш?
– та з тамтым, – вже указав.
Пришов ід тамтому.
– Будеш черяти з тым?
або гей, або нє. Кедь почеряв:
– але я хочу, жебы ші мі доплатити, бо моя ліпша.

1 записано 19.07.1979  р. в с.  руське снинського округу від анни дуркот, 
1907 р. н. асФ сНМ–МуК, № 9445.

2 записано 18.07.1979 р. в с. улицьке Криве снинського округу від Марії 
Келемец, 1913 р. н. асФ сНМ–МуК, №  9386.
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– Но та вычеряву.
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– Но та будеме пробовати.
та дівка мусила йти через хыжу, або так даяк кривала, бо 

то і дівкы были бітанскы, шо такі фіґлі знали робити, та зачала 
кривати. 

– о, та я таку не хочу, бо тута кривать! Не буду з ньов черяти, 
вна кривать.

або дакой такой і по ганьбовськы гварили на туту кобылу, 
же то так, як на туту дівку, же не будуть з ньов черяти. та так 
гварили: 

– Моя добра, моя жерти не хоче.
– Моя не знає тягати.
– Моя зубы не має.
Кедь повів:
– Моя копать, – та:
– Но та попробуйме.
Взяли дівці ногу, дівка зачала квічати, торзати:
– о, та недобра! тута копать, тута са ковати не дає.
Но та так, вшелиякы хибы глядали на дівках, а так, же то вни 

кобыли, жебы даякый сміх робити. Кедь была добра, та:
– та доплать мі.
а доплачувало са так, же быв такый довгый рушник сплетеный 

а з тым рушником бив на руку: сто, двасто, тристо, кулько вже 
хотів, жебы му доплатити. Кулько раз вдарив з рушником по руці 
тому ґаздові – то же была стовка. а пак вже як з тым зробив че-
рянку та пришов ід другому:

– Прочеряй кобылу свою.
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