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АНОТАЦІЯ 

 

Козек М. І. Календарні свята і обряди гуцулів Буковини: проблеми 

збереження і трансляції культурних цінностей.– Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 034 – 

«Культурологія». – Міністерство освіти і науки України, Київський 

національний університет культури і мистецтв, Київ, 2022. 

У дисертаційній роботі висвітлюються та аналізуються процеси 

трансформації системи календарних свят, що притаманні етнографічній групі 

українців – гуцулам Буковини. У центрі уваги автора тенденції розвитку й 

модифікації святково-обрядової культури буковинських горян в умовах 

переходу від тоталітарного до демократичного суспільства.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є першим у сучасній 

культурології узагальнюючим дослідженням календарної звичаєво-обрядової 

культури гуцулів Буковини. У представленій до захисту праці: на основі 

комплексного аналізу письмових, архівно-музейних, етнографічних та 

фольклорних матеріалів вперше комплексно досліджено календарну 

обрядовість гуцульського населення Буковини у контексті соціально-

історичних процесів другої половини ХХ – початку ХХІ століття; досліджено 

символіку та ідейний зміст головних сезонних свят; охарактеризовано основні 

структурні елементи комплексу зимової, весняної, літньої та осінньої 

обрядовості гуцулів Буковини; простежено трансформацію явищ звичаєво-

обрядової культури із урахуванням сукупності факторів історичного розвитку 

конкретної території на різних хронологічних етапах, зокрема за радянської 

доби та в умовах незалежної України. У дисертації охарактеризовано сучасний 

стан відзначення календарних свят у православно-релігійному й державно-

світському календарях буковинських горян; введено в науковий обіг значний 

масив нового фактологічного матеріалу із традиційної та сучасної обрядовості, 

зібраного під час польових досліджень у 42-х населених пунктах Вижницького 

району Чернівецької області; простежено ступінь життєздатності традиційних 
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культурних цінностей, пов’язаних із святково-обрядовими традиціями гуцулів 

Буковини. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у тому, що 

отримана інформація та висновки можуть бути використані професійними 

творчими колективами для написання сценаріїв, постановки етнографічних 

календарних свят, фестивалів, при відтворенні автентичних обрядів, а також 

для менеджерів туристично-рекреаційної сфери. Матеріали дисертації можна 

задіяти для написання навчально-методичних посібників із таких дисциплін, як 

культурологія, етнологія, історія тощо. 

У історіографічному огляді охарактеризовано стан та проблематику 

вивчення календарної обрядовості на Буковинській Гуцульщині від початку  

ХІХ ст. до наших днів. З’ясовано, що, на відміну від інших частин Гуцульщини 

(Галицької і Закарпатської), Буковинська менше потрапляла в поле зору 

етнологів і культурологів старшої генерації. У ХІХ ст. емпіричні дані про 

культуру і побут гуцульських горян збирали польські історики В. Поль, 

О. Кольберг, польський письменник Ю. Коженьовський та ін. Наукове 

вивчення Гуцульщини започаткували словацький історик та етнограф  

П. Шафарик, українські вчені І. Вагилевич і  

Я. Головацький.  

Важливу роль у вивченні Гуцульщини другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття. відіграли такі відомі вчені і культурні діячі, як Ю. Федькович, 

В. Шухевич, Р. Кайндль, І. Франко, В. Гнатюк, Ф. Колесса та ін. Значну 

наукову цінність має узагальнена історико-етнографічна монографія 

«Гуцульщина» (1987), підготовлена вченими Львівського відділення ІМФЕ 

АНУ. На жаль, ця монографія, як і інші праці радянського періоду, не 

позбавлена типових ідеологічних вад радянської науки. 

В роки незалежності України значно пожвавився інтерес до традиційної 

культури українців Буковини, про що свідчать численні праці Г. Кожолянка,  

О. Кожолянка, О. Курочкіна, А. Мойсея, В. Клапчука, А. Гоцалюк та ін., у яких 

висвітлюються різні аспекти розвитку системи календарних звичаїв та обрядів 

населення Буковини. 
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Для всебічного висвітлення тематики дисертації у ході дослідження було 

опрацьовано низку музейних, архівних та польових матеріалів, зокрема: 

Чернівецький обласний художній музей, Державний архів Чернівецької області, 

архів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології  

ім. М. Т. Рильського НАН України та ін. Зібрано матеріали з польових 

досліджень у 42-х населених пунктах Буковинської Гуцульщини. 

Методологічна основа дослідження ґрунтується на принципах 

об’єктивності, історизму, системності, а також на культурологічних та 

загальнонаукових методах. 

Враховуючи низку соціокультурних чинників та особливості 

етнокультурного регіону, до яких дослідники Гуцульщини відносили 

своєрідність духовної і матеріальної культури, суспільно-історичні, природно-

географічні, територіально-адміністративні фактори тощо, було окреслено межі 

досліджуваної території. 

Гуцульщина як одна з етнографічних зон України при наявності багатьох 

спільних українських рис культури і побуту має певну регіональну специфіку, 

обумовлену гірським рельєфом краю, де в господарській діяльності населення 

переважало не землеробство, а відгінне тваринництво і народні промисли. 

Простежено, що впродовж ХХ – початку ХХІ ст. в господарсько-

виробничій діяльності горян відбулася значна трансформація, яка була 

пов’язана з розвитком технологій, зміною влади та впровадженням 

автоматизації в регіоні. Така трансформація продовжилася і на початку ХХІ ст. 

Традиційна святково-обрядова культура гуцулів являла собою складний 

організм, в якому взаємодіяли та перепліталися дохристиянські і християнські 

вірування та уявлення, магічні практики і церковні ритуали. Проведене 

дослідження підтвердило збереження в календарній обрядовості буковинських 

гуцулів старшого віку рудиментарного шару світоглядних уявлень і ритуальних 

магічних практик, що тяжіють до язичницької доби. Йдеться, зокрема, про 

стійкість деяких міфологічних і демонологічних концепцій, пов’язаних із 

культом природи, культом предків, вірою в можливість за допомогою магічних 

дій і замовлянь забезпечити врожайність рослин і дерев, плідність худоби тощо.  
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Простежено, що характерною рисою гуцульського менталітету є 

естетизація святкового побуту і дозвілля. Кожне велике православне свято – 

Різдво, Водохреща, Великдень та інші – це час, коли всі члени родини 

намагаються повернутися додому, щоб разом долучитися до традиційних 

ритуалів предків. Так, на Святий вечір гуцули зазивали своїх предків до Святої 

вечері, бо вірили, що їх прихід принесе сім’ї вдачу і благополуччя на весь рік.  

З’ясовано, що характерною особливістю різдвяної обрядовості горян 

Буковини є ритуальні обходи села з виконанням колядок та щедрівок. В основі 

цих пісень лежить давня магія закликання бажаного достатку, врожаю, щастя. 

Простежено, що форма виконання пісень-колядок на гірській Буковині має 

певні відмінності від рівнинної України та навіть сусідньої Галицької 

Гуцульщини. Зокрема, на Буковині діти традиційно колядують на Святвечір під 

вікном, а на Галичині в хаті. 

З’ясовано, що великодня обрядовість на Буковинській Гуцульщині 

зберігає низку ритуалів, пов’язаних із вшановуванням предків. Так, на Пасху 

горяни пригощають одні одних «за прости Біг» свяченою їжею, водою, паскою 

та ін., відвідуючи могили родичів, залишають там частину освяченого, кличуть 

предків до спільної трапези тощо. 

Яскравим символом гуцульського Великодня є орнаментована писанка. 

Писанкою обдаровували близьких людей і знайомих, водою з писанкою 

умивалися, щоб бути здоровими, її залучали до різноманітних великодніх забав, 

вручали дітям під час ритуальних обходів тощо.  

Із тваринницьким господарством горян тісно пов’язані календарні свята: 

Юрія, Трійця, Онуфрія, Івана Зілівого та ін. Щоб вберегти свою худобу від злих 

сил (чародіїв), господарі вдавалися до різноманітних обрядових дій. Зокрема, 

на святого Юрія селяни запалювали на пагорбах ватри (вогонь), стрибали через 

полум’я, танцювали навколо ватри танець «кругляк» за сонцем тощо.  

У громадському і сімейному побуті гуцулів великою пошаною 

користувалися храмові свята, присвячені вшануванню святого, на честь якого 

названа місцева церква або монастир. Найбільш популярними храмовими 
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святами на Буковинській Гуцульщині є свята, присвячені вшануванню Петра і 

Павла, Михайла, Івана Зілівого та Богородиці.  

З’ясовано, що процес запровадження радянської ритуалістики на 

досліджуваній території розпочався пізніше, ніж на теренах Центральної 

України. Характерною прикметою цього процесу було спорудження 

пам’ятників В. Леніну, іншим діячам комуністичної партії та загиблим у Другій 

світовій війні. Біля цих меморіалів влаштовувалися різноманітні урочистості. За 

роки радянської влади на Буковинській Гуцульщині паралельно з розвитком 

художньої самодіяльності утвердилися нові радянські свята і ритуали, зокрема, 

в цей період офіційно стали відзначати традиційне свято буковинських 

тваринників «Вихід на полонини». Простежено, що в радянській обрядовості 

давнє свято полонинників практично втратило своє традиційне навантаження. 

Починаючи з 60-х років ХХ ст., на Гуцульщині активізувався процес 

впровадження радянських свят та обрядів серед молоді та дітей шкільного віку. 

Учнів долучали до відзначення таких державних свят, як Новий рік, День 

Радянської армії та Військово-Морського флоту, Міжнародний жіночий день,  

1 Травня та ін. 

Встановлено, що внаслідок співіснування традиційних свят і 

пропагованих радянською ідеологією в громадському побуті населення 

досліджуваного регіону сформувались подвійні стандарти ритуальної 

поведінки. Так, до різдвяних свят горяни притримувалися посту, готували все ті 

ж страви на святковий стіл, колядували, щедрували, маланкували і засівали, 

паралельно у будинках і на подвір’ях стояли прикрашені новорічні ялинки. 

Перебудову святкової системи в незалежній Україні можна трактувати як 

еволюційну форму перехідного процесу, що передбачає поступову зміну 

святкових традицій, їхню модернізацію і закріплення нового у громадському і 

сімейному побуті. 

На теренах Буковини, як і в інших регіонах України, вдається простежити 

такі головні вектори розвитку сучасної святково-обрядової сфери. Це, по-

перше, відродження давніх релігійних і народно-побутових свят та обрядів. По-

друге, модифікація святкових звичаїв і стереотипів поведінки, запроваджених у 
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радянські часи. По-третє, творення і утвердження в побуті нових, незнаних 

раніше святкових традицій.  

Проведений аналіз засвідчив, що головними календарними святами на 

Буковинській Гуцульщині в добу незалежності стали державні, релігійні і 

трудові свята. Серед традиційних зберігають свою життєздатність – комплекс 

різдвяних та великодніх свят, Юрія, Трійця, Петра і Павла, Маковія, Покрова, 

Андрія тощо, серед трудових – свято полонинників «Полонинська ватра», День 

працівника лісу, Всеукраїнський день працівників культури тощо. Простежено, 

що в останнє десятиліття у місцевого населення пожвавився інтерес і до свят 

державного характеру, свідченням чого є запроваджений у 2017 році фестиваль 

«Любіть Україну, бо вона того варта», приурочений до відзначення чергової 

річниці Дня незалежності, а також запровадження у школах різних 

патріотичних турнірів, присвячених Дню захисника України та ін.  

Помічено, що в добу незалежності на тлі національного відродження на 

Гуцульщині почали зароджуватися культурно-мистецькі проєкти. Вже у 1991 

році товариством «Гуцульщина» був започаткований «Фестиваль гуцульської 

культури», який сьогодні є одним із головних народних свят гуцулів. Значного 

розвитку фестивальна діяльність на Буковинській Гуцульщині досягла в 

останнє десятиліття ХХІ ст. Саме в цей період зароджуються такі свята: 

фольклорно-етнографічний фестиваль «Три кринички» (2010); фестиваль 

«Гуцульський коник» (2013); фольклорно-етнографічне свято «Найбільша 

коляда у найменшому місті» (2012) та ін. Ці свята і фестивалі згуртовують 

населення, пропагують відродження автентичних традицій, народного 

мистецтва, популяризують край та позитивно впливають на розвиток 

«святкового» туризму в регіоні.  

Ключові слова: Буковина, Гуцульщина, свято, звичай, обряд, народний 

календар, традиційна культура, народне мистецтво, карнавально-видовищна 

культура, культурні трансформації, державне свято, «святковий» туризм. 
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SUMMARY 

 

Kozek M. I. Calendar holidays and rites of the Hutsuls of Bukovyna: problems 

of preservation and transmission of cultural values. – Qualifying scientific work as 

the manuscript. 

Thesis for the scientific degree of the Doctor of Philosophy. Program subject 

area 034 – Cultural Studies. Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv 

National University of Culture and Arts, Kyiv, 2022. 

The dissertation covers and analyzes the processes of transformation of the 

calendar holidays system, which are inherent in the ethnographic group of the 

Ukrainians – the Hutsuls of Bukovyna. The author focuses on the tendencies of the 

development and modification of the festive-and-ceremonial culture of Bukovynian 

mountaineers in the conditions of transition from a totalitarian to a democratic 

society. 

The scientific novelty of the dissertation is that it is the first in modern 

culturology generalizing study of the calendar ritual culture of the Hutsuls of 

Bukovina. In the work presented for defense: based on a comprehensive analysis of 

written, archival, museum, ethnographic, and folklore materials, the calendar rituals 

of the Hutsul population of Bukovina in the context of socio-historical processes of 

the second half of the twentieth - early twenty-first century were comprehensively 

studied for the first time; the symbolism and ideological content of the main seasonal 

holidays are investigated; the main structural elements of the complex of winter, 

spring, summer, and autumn rituals of the Hutsuls of Bukovina are characterized; the 

transformation of the phenomena of customary and ritual culture is traced, taking into 

account the factors’ totality of the historical development of a particular territory at 

different chronological stages, in particular during the Soviet era and in the 

conditions of independent Ukraine. The dissertation characterizes the current state of 

celebration of calendar holidays in the Orthodox-religious and state-secular calendars 

of Bukovinian highlanders; introduced into scientific circulation a significant amount 

of new factual material on traditional and modern rituals collected during field 

research in 42 settlements of Vyzhnytsia district of Chernivtsi region; traced the 
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degree of viability of traditional cultural values associated with the festive and ritual 

traditions of the Hutsuls of Bukovina. 

The practical significance of the dissertation research is that the information 

and conclusions obtained can be used by professional creative teams for writing 

scripts, staging ethnographic calendar holidays, festivals, and recreation of authentic 

rituals, as well as for managers of the tourism and recreation sector. The materials of 

the dissertation can be used for writing teaching aids in such disciplines as cultural 

studies, ethnology, history, etc. 

The historiographical review describes the state and problems of studying 

calendar rituals in the Bukovyna Hutsul region from the beginning of the nineteenth 

century to the present day. It is found that, unlike other parts of Hutsulshchyna 

(Galician and Transcarpathian), Bukovyna was less in the field of view of 

ethnologists and cultural studies of the older generation. In the nineteenth century, 

empirical data on the culture and life of the Hutsul highlanders were collected by 

Polish historians W. Pol, O. Kolberg, Polish writer J. Kożeniewski and others. The 

scientific study of the Hutsul region was initiated by Slovak and Czech historians and 

ethnographers P. Shafaryk, and Ukrainian scientists I. Vahylevych and  

Y. Holovatskyi. 

An important role in the study of Hutsulshchyna of the second half of the 

nineteenth and early twentieth centuries was played by such well-known scientists 

and cultural figures as Y. Fedkovych, V. Shukhevych, R. Kindl, I. Franko,  

V. Hnatiuk, F. Kolesa, and others. The generalized historical and ethnographic 

monograph Hutsulshchyna (1987), prepared by scientists of the Lviv Department of 

the Institute of Art History, Folklore, and Ethnology of NASU is of significant 

scientific value. Unfortunately, this monograph, like other works of the Soviet period, 

is not free from typical ideological flaws of Soviet science. 

During the years of Ukraine’s independence, interest in the traditional culture 

of Ukrainians of Bukovina has significantly revived, as evidenced by numerous 

works by H. Kozholianko, О. Kozholianko, O. Kurochkin, A. Moisei, V. Klapchuk,  

A. Hotsalyuk, and others, in which different aspects of the system’s development of 

calendar customs and rituals of the population of Bukovyna are covered. 
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To comprehensively cover the topic of the dissertation, several museums, 

archival, and field materials were processed during the research, in particular: 

Chernivtsi Regional Art Museum, the State Archive of Chernivtsi region, the archive 

of the Institute of Art History, Folklore and Ethnology named after M. T. Rylsky of 

the National Academy of Sciences of Ukraine and others. Materials from field 

research in 42 settlements of Bukovyna Hutsulshchyna were collected. 

The methodological basis of the study is grounded on the principles of 

objectivity, historicism, and consistency, as well as on cultural and general scientific 

methods. 

Taking into account several socio-cultural factors and peculiarities of the 

ethno-cultural region, which the researchers of the Hutsul region included the 

originality of spiritual and material culture, socio-historical, natural-geographical, 

territorial-administrative factors, etc. the boundaries of the study area were outlined. 

Hutsulshchyna as one of the ethnographic zones of Ukraine with many 

common Ukrainian features of culture and life has a certain regional specificity due 

to the mountainous terrain of the region, where the economic activity of the 

population was dominated not by agriculture, but by cattle breeding and folk crafts. 

It is traced that during the 20th – early 21st centuries a significant 

transformation took place in the economic and production activities of the 

highlanders, which was associated with the development of technology, change of 

power, and the introduction of automation in the region. This transformation 

continued in the early twenty-first century. 

The traditional festive and ceremonial culture of the Hutsuls was a complex 

organism in which pre-Christian and Christian beliefs and ideas, magical practices, 

and church rituals interacted and intertwined. The conducted research confirmed the 

preservation of a rudimentary layer of worldviews and ritual magical practices dating 

back to the pagan era in the calendar rites of the older Bukovinian Hutsuls. It is, in 

particular, about the persistence of some mythological and demonological concepts 

related to the cult of nature, the cult of ancestors, the belief in the ability to ensure the 

productivity of plants and trees, the fertility of livestock, etc. with the help of magical 

actions and incantations. 
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It has been observed that a characteristic feature of the Hutsul mentality is the 

aestheticization of festive life and leisure. Every major Orthodox holiday – 

Christmas, Epiphany, Easter, and others – is a time when all family members try to 

return home to participate in traditional ancestral rituals together. So, on Holy Eve, 

the Hutsuls invited their ancestors to the Holy Supper, because they believed that 

their arrival would bring good luck and well-being to the family for the whole year. 

It has been found that a characteristic feature of the Christmas rituals of 

Bukovyna highlanders is the ritual rounds of the village with the performance of 

Carols (Koliadky) and Christmas carols (Shchedrivkas). At the heart of these songs is 

the ancient magic of invoking the desired abundance, harvest, and happiness. It has 

been observed that the form of performing carol songs in mountainous Bukovyna has 

certain differences from plain Ukraine and even the neighboring Galician Hutsul 

Oblast. In particular, in Bukovyna children traditionally carol on Christmas Eve 

under the window, and in Galicia in the house. 

It has been found that the Easter rituals in the Bukovyna Hutsul Oblast 

preserve several rituals related to the honoring of ancestors. For example, on Easter, 

the mountaineers treat each other with holy food, water, Easter food, etc., visiting the 

graves of their relatives, leaving a part of the consecrated thing there, calling their 

ancestors to a joint meal, etc. 

A vivid symbol of the Hutsul Easter is an ornamented Easter egg. Pysanka was 

given as a gift to loved ones and acquaintances, washed with water with pysanka to 

be healthy. It was included in various Easter entertainments, handed to children 

during ritual rounds, etc. Calendar holidays St. Yuri’s Day, Trinity, Onufryi, Ivan 

Zilivyi, and others are closely related to the livestock farming of the mountaineers. 

To protect their cattle from evil forces (sorcerers), the owners resorted to various 

ritual actions. In particular, on St. Yuri’s day, villagers lit bonfires (fires) on the hills, 

jumped over the flames, and danced the Round Log (Kruhliak) around the bonfire in 

the sun, etc. 

It was found that the process of introducing Soviet ritualism in the studied 

territory began later than in Central Ukraine. A characteristic feature of this process 

was the construction of monuments to Lenin, other leaders of the Communist Party, 
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and those who died in World War II. Various celebrations were held near these 

memorials. During the years of Soviet rule, new Soviet holidays and rituals were 

established in the Bukovyna Hutsul region in parallel with the development of 

amateur art, in particular, during this period, the traditional holiday of the Bukovyna 

cattle breeders Exit to Meadows (Exit to Polonyny) was officially celebrated. It has 

been observed that the ancient holiday of the captives practically lost its traditional 

meaning in Soviet rituals. 

Starting from the 60s of the twentieth century, the process of introducing 

Soviet holidays and rituals among youth and school-age children intensified in the 

Hutsul region. Pupils were involved in the celebration of such public holidays as the 

New Year, the Day of the Soviet Army and the Navy, International Women’s Day, 

May 1, etc. 

It was established that as a result of the coexistence of traditional holidays and 

those promoted by Soviet ideology in the public life of the population of the studied 

region, double standards of ritual behavior were formed. So, until the Christmas 

holidays, the mountaineers fasted, prepared the same dishes for the festive table, sang 

carols, performed Christmas carols, Malanka’s rituals, and sowed seeds, at the same 

time decorated Christmas trees stood in the houses and the yards. 

The restructuring of the holiday system in independent Ukraine can be 

interpreted as an evolutionary form of the transitional process, which involves a 

gradual change in holiday traditions, their modernization, and the consolidation of 

new ones in public and family life. 

On the territory of Bukovyna, as well as in other regions of Ukraine, it is 

possible to trace the following main vectors of the development of the modern festive 

and ceremonial sphere. This is, first of all, the revival of ancient religious and folk 

holidays and rites. Secondly, the modification of festive customs and stereotypes of 

behavior was introduced in Soviet times. Thirdly, it is the creation and establishment 

of new, previously unknown festive traditions in everyday life. 

The conducted analysis proved that the main calendar holidays in the 

Bukovyna Hutsul region in the days of independence were public, religious, and 

labor holidays. Among the traditional ones, the complex of Christmas and Easter 
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holidays, St. George, Trinity, Peter and Paul, Makovii, Pokrova, Andrii’s holiday, 

etc., among the labor ones – the holiday of captives Polonyna’a Fire (Polonynska 

Vatra), Forest Worker’s Day, All-Ukrainian Day of Culture Workers, etc.  It has been 

observed that in the last decade the interest of the local population in national 

holidays has revived, as evidenced by the festival Love Ukraine Because It Is Worth 

It, introduced in 2017, timed to celebrate the next anniversary of Independence Day, 

as well as the introduction of various patriotic schools’ tournaments dedicated to 

Defender of Ukraine Day, etc. 

It was noticed that in the days of independence, against the background of 

national revival, cultural and artistic projects began to emerge in Hutsul Region. 

Already in 1991, the Hutsulshchyna association launched the Festival of Hutsul 

Culture, which today is one of the main folk holidays of the Hutsuls. Festival activity 

in the Bukovyna Hutsul region reached significant development in the last decade of 

the 21st century. 

It was during this period that the following holidays were born: the folklore 

and ethnographic festival Three Wells (2010); the festival Hutsulskyi Konyk (Hutsul’s 

Horse) (2013); the folklore and ethnographic holiday The biggest Christmas in the 

smallest city (2012) and others. These holidays and festivals unite the population, 

promote the revival of authentic traditions, and folk art, popularize the region and 

have a positive impact on the development of “holiday” tourism in the region. 

Keywords: Bukovyna, Hutsul region, holiday, custom, rite, folk calendar, 

traditional culture, folk art, carnival-spectacle culture, cultural transformations, state 

holiday, “holiday” tourism. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

Таблиця 1 

Умовні скорочення  Повна назва 

АЕМ ЧНУ Архів етнографічного музею Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

ДАЧО Державний архів Чернівецької області 

НА ЧОМНАП Науковий архів Чернівецького обласного музею 

народної архітектури та побуту 

ЧДКМ Чернівецький державний краєзнавчий музей 

ЧОХМ Чернівецький обласний художній музей 

МОН Міністерство освіти і науки 

ЗМІ Засоби масової інформації 

СРСР Союз Радянських Соціалістичних Республік 
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ВСТУП 

 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Українська культура багата 

та різноманітна завдяки органічному поєднанню самобутніх етнографічних 

груп і культурному обміну як усередині українського етносу, так і з іншими 

етносами. Скарбницею духовної та матеріальної культури на сьогодні є етнічне 

населення Українських Карпат – гуцули. Згідно з історико-етнографічним 

регіональним поділом, сучасні гуцули поділяються на буковинських, галицьких 

та закарпатських, в яких за багато століть сформувалася самобутня система 

календарних звичаїв і обрядів, відмінних від інших регіонів України та певною 

мірою подібних між собою.  

Від кінця ХІХ і до початку ХХІ ст. етнографічну групу гуцулів 

досліджувала велика кількість науковців, фольклористів, етнографів, істориків 

тощо. Зокрема, у ХІХ столітті емпіричні дані про побут та культуру гуцулів 

збирали польські історики О. Кольберг, В. Поль, польський письменник 

Ю. Коженьовський та ін. Дослідженням проблематики календарної обрядовості 

на Гуцульщині в кінці ХІХ – початку ХХ ст. займалися такі відомі вчені і 

культурні діячі, як Ю. Федькович, В. Шухевич, Р. Кайндль, І. Франко,  

Г. Хоткевич, В. Гнатюк, Ф. Колесса, П. Шекерик-Доників та ін. У другій 

половині ХХ століття та у роки незалежності певні аспекти розвитку системи 

календарних звичаїв та обрядів українців Буковини досліджували  

В. Скуратівський, О. Курочкін, О. Воропай, Г. Кожолянко, А. Мойсей,  

О. Кожолянко, А. Гоцалюк та ін. Однак головна увага у всі часи приділялася 

дослідженню обрядовості Галицької та Закарпатської Гуцульщини, тоді як про 

гуцулів Буковини подавалися незначні відомості. Відповідно, тематика 

календарної обрядовості гуцулів Буковини на сьогодні практично не 

висвітлена. 

Отже, актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена: 
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– відсутністю комплексного дослідження про святково-обрядовий 

календар гуцулів Буковини в зазначених хронологічних межах; 

– необхідністю введення до наукового обігу значного масиву 

емпіричного матеріалу, що дасть змогу простежити етапи розвитку 

календарних свят, пережитки язичницько-християнського синкретизму, 

календарний фольклор та соціокультурну трансформацію за радянської доби у 

досліджуваному регіоні;  

– потребою у висвітленні культурно-мистецьких свят і фестивалів в 

добу незалежності України, осмисленні їх в житті українців;  

– нагальною потребою в збереженні та популяризації традиційної 

святково-обрядової культури, яка в умовах прискореної урбанізації, уніфікації 

та поширенні «масової культури» зазнає суттєвої трансформації в системі 

регіональних цінностей.  

Мета роботи – виявити традиції та тенденції розвитку календарних свят 

буковинських гуцулів. 

Завдання дослідження: 

– проаналізувати історіографію проблеми та здійснити аналіз джерел; 

– охарактеризувати теоретико-методологічні засади дослідження; 

– уточнити межі сучасної Буковинської Гуцульщини; 

– охарактеризувати та дослідити господарські цикли народного 

календаря гуцулів в історичній динаміці; 

– простежити пережитки язичницько-християнського синкретизму в 

календарній обрядовості гуцулів; 

– охарактеризувати нородно-поетичну культуру горян Буковини; 

– дослідити досвід впровадження радянської ритуалістики у 

святковий календар українців Буковини у 50-80-х рр. ХХ століття; 

– простежити трансформацію змісту і форм календарних свят та 

обрядів на Буковині у роки незалежності; 

– розкрити роль святкового турузму у популяризації народного 

мистецтва горян Буковини. 



21 

Об’єктом дослідження є святково-обрядова культура Буковинської 

Гуцульщини. 

Предметом дослідження є традиції та тенденції розвитку календарних 

свят буковинських гуцулів другої половини ХХ – початку ХХІ століття. 

Хронологічні межі дослідження сформовані відповідно до стану 

вивчення тематики свят календарного циклу гуцулів Буковини і охоплюють 

період від другої половини ХХ ст. до початку ХХІ ст. Водночас для визначення 

витоків певних календарних обрядів зроблено екскурс у попередні століття. 

Нижня межа досліджуваного періоду обумовлена активним побутуванням 

автентичної календарної обрядовості на Буковинській Гуцульщині. Верхня 

хронологічна межа відображає сучасний стан календарної обрядовості в регіоні 

за умов поширення масової культури, глобалізаційних процесів та 

трансформації. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію історико-

етнографічного регіону України Буковинської Гуцульщини. Відповідно до 

сучасного адміністративно-територіального поділу, це південно-західна 

частина Вижницького району Чернівецької області, яка виділяється за 

соціально-економічними, природно-географічними умовами та культурно-

мистецьким розвитком населення. Кордони Буковинської Гуцульщини більшою 

мірою формують головні річки району: на півдні і південному сході – р. Сучава 

є межею із Сучавським повітом Румунії; на західній стороні – р. Білий Черемош 

і Черемош є межею із Верховинським і Косівським районами Івано-

Франківської області; на північному сході – р. Серет окреслює межі 

гуцульської Вижниці. Межами північної частини є передгірні села 

Вижницького району: Іспас, Майдан, Черешеньки та смт Берегомет. Загалом 

головна увага приділена сільському населенню району, оскільки більша 

частина населення Буковинської Гуцульщини – селяни, однак у рамках 

дослідження про святковий календар гуцулів наводиться чимало відомостей 

про святкування в окремих районних центрах та містах Гуцульщини.  

Методи дослідження становлять принципи наукового пізнання: 

історизму, системності, об’єктивності. При дослідженні теми були використані 
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загальнонаукові та філософські методи: порівняльно-історичний; аналізу і 

синтезу; індукції і дедукції; історико-генетичний, історико-типологічний, 

аксіологічний та ін. Принцип історизму дав змогу дослідити соціальні та 

етнокультурні процеси на Буковинській Гуцульщині другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст., а саме як функціонував і трансформувався комплекс 

календарних свят та обрядів населення буковинських гуцулів. Емпіричну 

інформацію з цієї теми отримано за допомогою польових методів 

(спостереження, інтерв’ю, опитування).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертації 

Уперше:  

– на основі комплексного аналізу письмових, архівно-музейних, 

етнографічних та фольклорних матеріалів комплексно досліджено календарну 

обрядовість гуцульського населення Буковини у контексті соціально-

історичних процесів другої половини ХХ – початку ХХІ століття; 

– досліджено символіку та ідейний зміст головних сезонних свят 

буковинських горян;  

– охарактеризовано основні структурні елементи комплексу зимової, 

весняної, літньої та осінньої обрядовості гуцулів Буковини;  

– простежено трансформацію явищ звичаєво-обрядової культури із 

урахуванням сукупності факторів історичного розвитку конкретної території на 

різних хронологічних етапах, зокрема за радянської доби та в умовах 

незалежної України; 

– охарактеризовано сучасний стан відзначення календарних свят у 

православно-релігійному й державно-світському календарях буковинських 

горян; 

– введено в науковий обіг значний масив нового фактологічного 

матеріалу із традиційної та сучасної обрядовості, зібраного під час польових 

досліджень у 42-х населених пунктах Вижницького району Чернівецької 

області. 
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– простежено ступінь життєздатності традиційних культурних 

цінностей, пов’язаних із святково-обрядовими традиціями гуцулів Буковини. 

Уточнено: 

– межі сучасної Буковинської Гуцульщини. 

Удосконалено: 

– способи використання прогресивних народних свят і обрядів у 

розвитку сучасного культурного життя сільських громад Буковини. 

Набули подальшого розвитку: 

– розуміння ролі та важливості «святкового» туризму у популяризації 

народної творчості горян. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

отримана інформація та висновки можуть бути використані професійними 

творчими колективами для написання сценаріїв, постановки етнографічних 

календарних свят, фестивалів, при відтворенні автентичних обрядів, а також 

для менеджерів туристично-рекреаційної сфери. Також матеріали дисертації 

можна задіяти для написання навчально-методичних посібників і викладання 

таких дисциплін, як культурологія, етнологія, історія та краєзнавство.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

науковим дослідженням. Усі результати наукової роботи отримані здобувачем 

самостійно. Всі наукові публікації з теми дисертації одноосібні. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, результати та 

висновки обговорювались на кафедрі івент-менеджменту та індустрії дозвілля 

Київського національного університету культури і мистецтв. Результати 

дисертаційного дослідження були опубліковані на наукових конференціях: 

Міжнародна науково-теоретична конференція. Гуманітарні студії НАКККіМ 

(Київ, 2017); Міжнародна науково-практична конференція «Синергія в культурі 

сучасності» (Київ, 2018); ХІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Культурне розмаїття: матеріальна та нематеріальна культура різних країн 

світу» (Харків, 2019); Науково-практична конференція «Традиційна культура в 

умовах глобалізації: синергія традиції та інновації» (Харків, 2019); Науково-

практична конференція аспірантів «Relevant problems and prospects of 
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humanitarian knowledge development in the modern information space» (Київ, 

2020); Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Традиційна культура в умовах глобалізації: нові виклики та світові тренди» 

(Харків, 2020); Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 

аспірантів та магістрів «Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір» (Київ, 

2020); VII Міжнародна науково-практична конференція «Challenges in science of 

nowadays» (Вашингтон, США, 2020); Міжнародна науково-практична 

конференція «Покликання служити науці і людям» (Чернівці, 2021). 

Публікації. Наукові результати дисертаційного дослідження висвітлені у 

15 одноосібних публікаціях, 4 статті – опубліковані у фахових наукових 

виданнях, затверджених МОН України, 1 стаття – у виданні, внесеному до 

міжнародних наукометричних баз, 9 – праць апробаційного характеру, 1 

публікація, яка додатково відображає наукові результати дисертації.  

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

– 232 сторінки, з яких основна частина – 173 сторінки, список використаних 

джерел – 20 сторінок та додатки – 21 сторінка. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

1.1. Історіографія та джерельна база дослідження 

 

У ХІХ ст. емпіричні дані про культуру і побут гуцульських горян збирали 

польські історики В. Поль, О. Кольберг та польський письменник  

Ю. Коженьовський. Наукове вивчення Гуцульщини започаткували словацький 

та чеський поет і етнограф П. Шафарик, українські письменники і вчені  

І. Вагилевич і Я. Головацький. Значну роль у вивченні життя і побуту гуцулів 

відіграли члени Південно-західного відділу РГТ М. Драгоманов, Ф. Вовк,  

Г. Купчанко. Детальніше своїх попередників висвітлював історичне минуле 

гуцулів, їх заняття, побут і звичаї український письменник і етнограф  

С. Витвицький. 

Перші друковані видання, присвячені календарній обрядовості, 

фольклору та етнографії Гуцульщини, з’явилися наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. Зокрема, цю тему на той час досліджували такі відомі етнографи, як  

Ю. Федькович [135], Ф. Колесса [101], Г. Хоткевич [166], В. Шухевич [176],  

І. Франко [162], Р. Кайндль [66], П. Шекерик-Доників [171], Я. Головацький 

[44], І. Вагилевич [188], В. Гнатюк [39], І. Крип’якевич [103], К. Сосенко [151] 

та ін. 

Одним із перших та найбільш відомих збирачів етнографічного матеріалу 

про календарну обрядовість буковинських гуцулів був письменник і 

громадський діяч Буковини Юрій Федькович. У своїй праці «Писання Осипа 

Юрія Федьковича» [135] він наводить багато відомостей про духовне життя 

горян Буковини, зокрема, пише, що до прийняття християнства гуцули вірували 

в єдиного Бога – Прабога, творця неба і землі. В цій же книзі автор досить 

докладно описує новорічне дійство «маланкування» та «водіння кози», зокрема 

повідомляє про зародження новорічної Переберії, головних персонажів дійства 
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та специфіку проведення маскараду в оселях селян. Описуючи гуцульські 

коляди, Ю. Федькович звертає увагу на атрибутику колядників, їх вірування. 

Варто зазначити, що Ю. Федькович автор великої кількості авторських 

маланкових пісень та колядок. Маланкові пісні він поділив на три групи: 

величальні, жартівливі, любовні, а колядки класифікував за призначенням: 

господареві, господині, парубкові, дівчині, дитині, вдові, вдівцю тощо [135]. 

Досить вагомими в руслі нашого дослідження є етнографічні праці 

австрійського історика Р. Ф. Кайндля, який наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

здійснював етнографічні експедиції по Буковині і збирав цінні матеріали про 

буковинських гуцулів. З 1886 р. він понад десять років займався вивченням 

гуцулів і писав про демонологічні вірування, сімейний і громадський побут, 

календарні свята тощо [66, с. 99–109].  

Основні відомості про традиції, звичаї та обряди горян були опубліковані 

автором у таких працях: «Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази» [66], 

«Святковий календар руснаків і гуцулів» [185] та «Русини на Буковині» [186].  

У праці «Святковий календар руснаків і гуцулів» Р. Ф. Кайндль багато 

уваги приділив зимовим календарним святам, зокрема, автор описує різдвяно-

новорічні маскування до свята «Маланки», процес перевдягання в «дівчину-

маланку», «Василя», «козу», «діда», «бабу» та ін. Всі ці ритуальні дії автор 

трактував як язичницький елемент вірувань українців [185, с. 123]. 

Серед низки праць Р. Ф. Кайндля, що розкривають суть народного 

світогляду та календарної звичаєвості під впливом язичництва і християнства, 

варто виділити доробок автора «Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази» 

[66]. У цій праці автор констатує, що серед населення гуцулів існувала велика 

кількість язичницьких звичаїв і обрядів, через що місцеві жителі перебували в 

досить напружених відносинах із церковними канонами.  

Варто зауважити, що Р. Ф. Кайндль у ряді винятків наводить неточні дати 

свят із відставанням на один день, до того ж значну кількість важливих свят 

річного кола, з якими у гуцулів побутує велика кількість звичаїв, вірувань та 

обрядових дій, він взагалі не включає в святковий календар, зокрема свята 

Євдохи, Теплого Олекси, Миколая, Онуфрія, Прокіп’є та ін. 
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Значну цінність у контексті нашого дослідження відіграють праці  

В. Шухевича «Гуцульщина» (п’ять частин). Серед них найбільш дотичною 

нашій темі є четверта частина (1904 р.) – «Календарна обрядовість гуцулів». У 

ній автор описує провідні свята річного кола гуцулів. Як і Р. Ф. Кайндль,  

В. Шухевич починає гуцульський календар із Різдва Христового, проте, на 

відміну від австрійського дослідника, подає більш розширений календар, 

закінчуючи його святом Миколи Чудотворця. В цій праці автор зазначає, що 

гуцули поділяють рік на чотири пори, кожною з яких орудує певний святий: 

зима – святий Миколай, весна – святий Юрій, літо – святий Петро, а осінь – 

святий Дмитрій. За віруванням гуцулів, саме у них зберігаються ключі від пір 

року, які святі передають один одному з настанням певної сезонної дати  

[175, с. 5].  

Серед загальної характеристики свят гуцульського календаря В. Шухевич 

досить докладно подав відомості про обрядові дії та прикмети зимового свята 

Андрія, зокрема про ворожіння дівчат, які відбувались у ніч напередодні цього 

свята. В. Шухевич писав, що дівчата, які бажали вийти заміж, в Андрієву ніч 

ішли в дроворуб засівати коноплі, наспівуючи спеціальні слова, потім 

(волочили) те насіння своєю спідньою білизною і голими йшли на вулицю 

рахувати 9 кіля (стовпи). Цікавим було те, що дівчата рахували кіля 

нестандартно: «Нї один, нї два… дев’ять». Дев’ятий стовп перев’язували 

спеціальною стрічкою, щоб вранці розпізнати його. Згідно з віруваннями, 

перев’язаний стовп із корою – пророчив багатого чоловіка, без кори – бідного, а 

кривий – чоловіка з фізичними недоліками [175, с. 274]. 

Варто відзначити, що в четвертій праці «Гуцульщина» В. Шухевича 

зібрана велика кількість різдвяних колядок. Залежно від призначення автор 

класифікує їх на: коляди газді, коляди газдині, коляди парубкові, коляди дівчині, 

коляда вдовиці, коляда вдівцю, священникові, дитині та ін.  

Аналізуючи працю В. Шухевича «Гуцульщина» (ч. 4), слід визнати, що 

автор досить повно охарактеризував тільки обрядовість різдвяних і великодніх 

свят, а більшу частину інших свят, зокрема, Стрітення, Євдохи, Онуфрія, Іллі, 

Миколи зимнього тощо в цій праці згадано досить поверхнево. 
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Важливим джерелом відомостей про святковий календар гуцулів є праця 

П. Шекерика-Доника «Рік у віруваннях гуцулів» (2009 р.) [171]. Автор досить 

докладно описує обрядовість, вірування та прикмети кожного церковного 

свята, яке вшановували гуцули в першій половині ХХ ст., наводить відомості 

про гуцульську класифікацію свят. Зокрема, дослідник поділяє їх на чотири 

види: 1. урочисті свята – рокові і неділі; 2. вибагливі (пригінчливі); 3. свята 

церковні невибагливі; 4. язичницькі [171, с. 65]. Цінність цієї праці полягає і в 

тому, що вона була написана гуцульським діалектом, а отже, дає можливість 

краще зрозуміти розмаїття та оригінальність гуцульських назв (свят, днів, 

обрядів, звичаїв тощо), а також дає змогу відтворити світоглядні уявлення 

гірських українців. Так, у праці П. Шекерика-Доника висвітлюються старі 

назви не тільки свят, а й місяців, які звучать так: січень-січник, лютий-

лютовень, березень-марот, квітень-цвітень, травень-май, червень-гнилець, 

липень-білень, серпень-копень, вересень-жовтень, жовтень-падолист, листопад-

грудень, грудень-просинець [171, с. 25–63]. Цікавим залишається той факт, що 

деякі давні назви місяців використовуються старожилами і сьогодні, зокрема 

назви місяців: марот (березень), май (травень), гнилець (червень), падолист 

(листопад).  

Чільне місце в руслі дослідження еволюційного розвитку новорічної 

календарної обрядовості посідає праця К. Сосенко «Культурно-історична 

постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора» [151]. В цій роботі 

автор розглядає передріздвяний святковий період як своєрідну містерію, яка 

насичена великою кількістю символіки, образів та ритуалів. Порівнюючи 

різдвяне святкування українців з іншими народами, дослідник намагається 

пояснити зародження кожного зі складників різдвяної обрядовості. Незважаючи 

на те, що К. Сосенко був священником, він всебічно висвітлює духовну 

культуру українців, черпаючи багато цінної інформації із дохристиянських 

часів.  

Розглянуті вище праці висвітлюють історичні аспекти традиційного 

календаря українців, розкривають витоки календарних свят та пов’язаних із 

ними звичаїв та обрядів.  
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Скарбницею знань про полонинське господарство Гуцульщини першої 

половини ХХ ст. є доробки М. Мандибури «Полонинське господарство 

Гуцульщини другої полонини ХІХ – 30-х років ХХ ст.» [117] та М. Тиводара 

«Етнографія Закарпаття: Історико-етнографічний нарис» [155]. У праці 

Мандибури висвітлені такі питання, як тваринництво та його роль у сільському 

господарстві гуцулів, свята і дозвілля пастухів, вірування, забобони і 

демонологія тваринників та ін. А в праці Тиводара наводяться широкі відомості 

про полонинський сезон та різновиди праці полонинників Закарпатської 

Гуцульщини. 

Розглядаючи матеріали про святкову обрядовість Гуцульщини радянської 

доби, слід підкреслити, що мало не всі праці тогочасних дослідників були 

ідеологічно заангажовані, а з огляду наукового спрямування їх умовно можна 

поділити на дві групи. В першій групі в наукових доробках активно 

висвітлювалась пропаганда нових радянських обрядів, до другої групи 

належали дослідження традиційної обрядовості українців із початку ХІХ ст. до 

90-х рр. ХХ ст.  

Така ідеологічна заангажованість у працях дослідників була пов’язана із 

соціально-політичними умовами країни та політичною кон’юнктурою, яка 

диктувала науковцям ідеологічні пріорітети в науковій діяльності. Таким 

чином, виходила маса схожих за змістом праць про історію та значення 

«нових» радянських свят. Нерідко в таких наукових доробках висвітлювались 

традиційні свята гуцулів зі значною трансформацією в обрядових діях, зокрема, 

у праці «Буковинські віночки» (нові радянські обряди та звичаї) (1964) свято 

осіннього полонинського сходу характеризується непритаманною обрядовістю 

для гуцулів [16, с. 36–38], а свято плотогонів побудоване виключно на 

радянській атрибутиці та символіці [16, с. 21]. 

Загалом у працях науковців про зародження та розвиток радянських свят 

висвітлюється передусім агітаційний характер, ніж дослідницький. Цей 

висновок зроблений, зокрема, із таких праць: Р. Дмитерко. «Міжнародні та 

радянські революційні свята на Україні» (1989) [54], «Буковинські віночки» 

(нові радянські обряди та звичаї) (1964) [16], В. Келембетова «Побут та 
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релігійні пережитки» (1974) [69], А. Карасевич «Обрядовість і формування 

нового мислення» (1979) [67], «Социалистическая обрядность» (1985) [153] та 

ін.  

Проте слід визнати, що певна кількість етнографічних і культурологічних 

праць радянського періоду на сьогодні мають велику цінність, адже вони 

розкривають головні принципи впровадження радянського календаря 

безпосередньо на території Буковинської Гуцульщини. До того ж дані праці 

дають змогу простежити етапи формування «нових» свят у регіоні, вплив 

радянських свят на місцеве населення та визначити розвиток обрядових форм 

суспільно-трудової діяльності горян. 

Важливою теоретичною базою для дослідження гуцульських та 

східнослов’янських календарних свят і обрядів стали наукові праці радянського 

періоду з другої групи, в якій тогочасні дослідники висвітлювали традиційну 

календарну обрядовість українців. До найбільш вагомих праць цього напрямку 

варто виділити комплексне видання Інституту мистецтвознавства, фольклору та 

етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук Української РСР «Гуцульщина» 

(1987), в якому свій науковий доробок про історію, матеріальну та духовну 

культуру Гуцульщини висвітлила ціла плеяда провідних науковців того часу, а 

саме: П. І. Арсенич, М. І Базак, З. Є. Болтарович, М. С. Глушко, Т. О. Гонтар,  

Г. Й. Горинь, Ю. Г. Гошко, В. В. Грабовецький, Я. Д. Грендиш, В. Д. Дяченко,  

Р. В. Захарчук-Чугай, Р. Ф. Кирчів, Т. П. Кіщук, О. А. Кратюк,  

К. М. Кутельмах, Ю. П. Лащук, О. Г. Ляшенко, М. А. Мазюта,  

М. Д. Мандибура, Б. С. Мардаревич, К. І. Матейко, І. В. Мацієвський,  

І. Р. Могитич, М. І. Моздир, О. І. Никорак, В. П. Откович, С. П. Павлюк,  

О. В. Полянська, М. Т. Рибарук, Л. С. Сабан, М. П.Сахро, П. С. Сіреджук,  

Л. М. Суха, Є. І. Сявавко, Т. П. Тиводар, П. М. Федака, Р. Й. Федина,  

В. О. Фриз, М. Л. Худаш, М. І. Юрійчук, Б. І. Яремко [52].  

У цей період з’являється низка наукових праць із дослідження святкової 

обрядовості буковинців, яка пов’язана з іменами таких дослідників, як  

О. Воропай [33, 34] О. Курочкін [106], Д. Гоберман [41, 42, 43] К. Кутельмах 

[109] та ін.  
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У цьому контексті варто виділити праці відомого етнографа з Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України О. Курочкіна 

«Новорічні свята українців: традиції і сучасність» (1978) [106] та «Буковинська 

новорічна Переберія» (1992), в яких дослідник наводить ґрунтовні аналітичні 

відомості про трансформацію в новорічній обрядовості буковинців. Згодом у 

своїй монографії «Українські новорічні обряди: «Коза» і «Маланка» (1995) 

[107] О. Курочкін формулює аналітичні міркування про походження 

українських новорічних обходів із «Маланкою» і «Козою», їх спільні і відмінні 

риси з обрядовими діями римських сатурналій та грецьких діонісій [107, с. 292–

293]. Також у цій монографії автор описав обрядові дії з купанням Переберії і 

обрядовість українського народу на Йордан. 

У праці В. Скуратівського «Місяцелік» [147] наведені відомості про 

різдвяно-новорічну обрядовість різних регіонів України, поданий багатий 

матеріал про різні прикмети, пов’язані із зимовим циклом свят українців.  

Особливий інтерес становлять праці дослідника Д. Н. Гобермана 

«Гуцульщина – край искусства» [41], «По Гуцульщине» [42] та «По Северной 

Буковине» [43]. Зокрема, в своїй праці «Гуцульщина – край искусства» 

дослідник досить докладно подає інформацію про процес розписування 

писанок, наводить відомості про символічне значення великоднього яйця в 

дохристиянський період тощо. У праці «По Северной Буковине» наведено 

багатий фактологічний матеріал про Музей-садибу Юрія Федьковича. 

Новий етап дослідження трансформацій у календарній обрядовості 

буковинських гуцулів розпочинається із доби незалежності України. В цей 

період починають перевидаватись фундаментальні етнографічні праці і 

публікації про традиційний святковий календар гуцулів і українців у цілому. 

Зокрема, перевидаються такі праці відомих дослідників: С. Вінценз «На високій 

полонині» (2019); К. Сосенко «Різдво-Коляда і Щедрий Вечір» (1994);  

П. Шекерик-Доників «Рік у віруваннях гуцулів» (2009); Р. Ф. Кайндль «Гуцули: 

їх життя, звичаї та народні перекази» (2000); В. Шухевич «Гуцульщина», том І. 

1-2 частини (1997); І. Сеньків «Гуцульська спадщина. Праці з життя і творчості 

гуцулів» (2014) та ін.  
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При дослідженні язичницько-християнського синкретизму в календарній 

обрядовості українців у пригоді стали праці таких дослідників: Іларіона 

митрополита «Дохристиянські вірування українського народу»: Іст.-реліг. 

моног. 2-е видання (1994) [61]; І. Власовського «Нарис історії Української 

Православної Церкви» (5 томів) [26, 27, 28, 29, 30]; М. Чучка «Православні 

культові споруди Буковини: Дерев’яні церкви та дзвіниці середини ХІV – 

початку ХХ століття. 2-е вид. випр» [169] та ін. Зокрема, у праці Іларіона 

містяться дані про дохристиянське вірування давніх українців, про основні 

свята та їх роль у житті тогочасних людей. Також наведені ґрунтовні відомості 

про обрядовість із водою за язичницьких часів на теренах України. В працях  

І. Власовського подана інформація про етапи та розвиток православної церкви 

на теренах України тощо. В праці Михайла Чучка наведені відомості про 

церковні храми та дзвіниці на Буковинській Гуцульщини від XVІІ ст. до 

початку ХХ ст. Також автор досить докладно подав інформацію про внутрішнє 

начиння храмів.  

Досить цінний матеріал про використання води в традиційній обрядовості 

гуцулів був почерпнутий із праці відомого етнографа Буковини Г. Кожолянка 

«Духовна культура українців Буковини» [77]. Зокрема, в цій праці автор подає 

ґрунтовні відомості про культ води в обрядах зимового та весняного періодів 

буковинських гуцулів. Однак відсутність матеріалу з польових експедицій краю 

дещо зменшує значущість авторських висновків.  

Для всебічного вивчення Гуцульщини як окремого етнографічного 

регіону України важливе значення мають праці відомого етнографа Івана 

Сенькова «Гуцульська спадщина: Праці з життя і творчості гуцулів» (1995, 

2014). У своїх дослідженнях автор конкретизує спільні і відмінні риси в 

духовній і матеріальній культурі трьох частин української Гуцульщини. Багато 

цінної інформації дослідник подає про народні вірування і обряди на різдвяні 

[145, с. 207–228] і великодні свята [145, с. 229–239]. Зокрема, цікавими є 

відомості автора про те, що «…яйця, призначені на писанку, мусіли бути сирі й 

запліднені». Отже, писанка була своєрідним символом дівочого ovum, а 
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червона барва символізувала їхню кров [145, с. 232]. Значну кількість цінної 

інформації І. Сеньків подає про великодні ігри на Гуцульщині [145, с. 234–239].  

Частково тему великодніх забав, веснянок та гаївок було висвітлено у 

працях таких відомих етнографів, як Г. Хоткевич «Гуцули» [166, с. 15],  

К. Кутельмах «Календарна обрядовість. Гуцульщина: історико-етнографічне 

дослідження» [109], О. Кожолянко «Календарні свята та обряди українців 

Буковини: семантика і символіка» [84, с. 182], С. Килимник «Український рік у 

народних звичаях в історичному освітленні» (1994) [71, с. 121] та ін.  

Паралельно з перевиданням праць корифеїв українських етнографів та 

науковців публікується значна кількість наукових праць і статей із історії 

розвитку та трансформацій народних календарних обрядів українських гуцулів.  

Зокрема, варто виділити праці таких науковців, як Кожолянко Г. 

«Етнографія Буковини» [78], «Духовна культура українців Буковини» [77], 

Кожолянко О. «Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і 

символіка» [83], Поляк М. «Путильщина край едельвейсів» [138], Ковтун А. 

«Вода й вогонь в українських легендах та віруваннях» [75], Музиченко Я. «Від 

Романа до Йордана: обряди, символи, страви» [125], Давидюк В. «Первісна 

міфологія українського фольклору» [53], Клапчук В. «Гуцульщина та гуцули: 

економіка і народні промисли (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.)» 

[72] та ін.  

Разом із дослідженням матеріальної та духовної культури гуцулів чимала 

кількість науковців досліджували такі питання, як походження гуцулів та 

територіальні межі кожної із трьох частин Гуцульщини. Тут, зокрема, варто 

виділити праці таких дослідників: Гошко Ю. «Населення українських Карпат 

XV–XVIII ст.» (1976) [46], Сілецький Р. «Сільське поселення та садиба в 

українських Карпатах ХІХ – початку ХХ ст.» (1994) [146], Домашевський М. 

«Історія Гуцульщини». Том І», друге доповнене видання (1995) [56], Pol W. 

«Obrazy z zycia i natury» (1870) [187], Vahylevyc J. «Huculove, obyvatele 

vychodniho pohorja karpatskeho» [188], Грабовецький В. «Нариси історії 

Прикарпаття (Гуцульщина в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.). Том 
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восьмий» (1995) [47], Сеньків І. «Гуцульська спадщина. Праці з життя і 

творчості гуцулів» (2014) [145] та ін. 

В цілому, підсумовуючи дослідження попередників, можемо 

стверджувати, що історіографія з цієї теми не дає змогу в повному обсязі 

простежити трансформацію святкового календаря Буковинської Гуцульщини в 

зазначених хронологічних межах дослідження.  

Потреба у значному фактологічному матеріалі для всебічного вивчення 

календарної обрядовості буковинських горян зумовила використання низки 

наукових методів та принципів.  

Об’єктивне та докладне висвітлення теми здійснювалося за допомогою 

архівних документів, музейних даних та значної кількості матеріалів із 

польових експедиційних спостережень із досліджуваного регіону. В цілому 

весь масив використаних джерел можна поділити на кілька груп: 1) літературні 

джерела; 2 архівні документи; 3) публікації та репортажі місцевих видань;  

4) музейні дані; 5) матеріали польових етнографічних спостережень; 6) інтернет 

джерела. Проаналізуємо ці джерела: 

Крім літературних джерел були опрацьовані матеріали із трьох архівів: 

Державного архіву Чернівецької області (ДАЧО) [189, 190, 191, 192, 193, 194, 

195]; архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України [206, 207]; архів 

етнографічного музею Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (АЕМ ЧНУ) [196, 197, 198, 199]. До наукового обігу були залучені 

матеріали з Чернівецького державного краєзнавчого музею (ЧДКМ), 

Чернівецького обласного художнього музею (ЧОХМ) [200, 201, 202], Музею-

садиби Юрія Федьковича (смт Путила Вижницького р-ну Чернівецької обл.), 

Музею прикладного мистецтва (м. Вижниця Чернівецької обл.), Музею 

етнографії та краєзнавства Гуцульщини та Музею художніх робіт Ксенії 

Колотило (с. Підзахаричі Вижницького р-ну Чернівецької обл.)  

З архівних матеріалів Державного архіву Чернівецької області (ДАЧО) 

досліджена переписка із церковними парафіями Буковини про проведення 

пояснювальної роботи серед прихожан проти впливу чарівництва, віщування, 

чорної магії та ін. [189, Ф. № 320. – Оп. 1. Т. 2 – Спр. 3318]. Також із фонду  
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№ 320 почерпнуті відомості про скарги людей до Окружного управління 

Буковини про зловживання священників службовим становищем наприкінці 

ХІХ – початку ХХ ст. [193, Оп. 2. Т. 1 – Спр. 180; 194, Оп. 1. Т. 1 – Спр. 234; 

195, Оп. 1. Т. 1 – Спр. 289]. Загалом у цьому фонді зберігається значна кількість 

донесень про знущання з боку влади над селянами, яких називали чародіями та 

мольфарами, та про боротьбу церковних парафій з язичницькими віруваннями. 

Важливими джерелами дисертації є матеріали Чернівецького 

краєзнавчого музею. У його фондах зберігається велика кількість різдвяно-

новорічної атрибутики, зокрема, череп’яний посуд, який використовувався для 

святвечірніх страв, глиняні макітри для розтирання маку – важливого 

інгредієнта святкової куті, підсвічники-трійці тощо (Фонд «Основний», група 

зберігання «Кераміка»). У групі зберігання «Дерево» (Фонд «Основний») 

експонується значна кількість великодньої атрибутики (посуд для виготовлення 

пасхальних кулиничів та пасок, солом’яна «пасківниця» поч. ХХ ст., підсвічник 

поч. ХХ ст., старовинна «кестка» (прилад для розписування великодніх яєць), 

лозяний кошик для пасхальної їжі тощо. Також у музеї зберігається значна 

кількість святкового вбрання гуцулів та масок із новорічних обрядових вистав 

«Маланки» (Фонд «Тканина»). 

У Чернівецькому музеї народної архітектури та побуту були досліджені 

матеріали про полонинську стаю з хутора Кричунівка Путильського району 

Чернівецької області (1962 рік). Всередині житлово-господарської споруди 

розміщені притаманні полонинському господарству речі: «ватарник», «окіл», 

«заватра», предмети та посуд для приготування бринзи і сиру, бербениці – 

дерев’яний посуд для зберігання та транспортування полонинської бринзи, 

овечий ліжник – «джерга», мідна трембіта, предмети вбрання полонинників та 

багато іншого.  

Значна кількість матеріалів образотворчого характеру зберігається у 

Чернівецькому художньому музеї. Зокрема, на полотнах відомих буковинських 

живописців кінця ХІХ – ХХ ст. простежено сцени обряду колядування під 

вікнами хати на Святий вечір [200], Маланки [201], обряди Різдва [202] тощо.  
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Досить цінними джерелами дисертаційного дослідження стали різного 

профілю музеї Вижницького району Чернівецької області. Зокрема, в музеї-

садибі Юрія Федьковича (смт Путила) були досліджені стародавні гуцульські 

меблі та предмети побутового вжитку, обрядовий посуд, святковий та 

повсякденний одяг гуцулів, обрядові трійці, старовинні ікони тощо. В Історико-

архітектурному музеї-садибі Лук’яна Кобилиці (с. Сергії) досліджено різного 

роду документи з політичної діяльності гуцульського ватажка Л. Кобилиці. 

Також там зберігається значна кількість гуцульського одягу та предметів 

вжитку. В Музеї етнографії та краєзнавства Гуцульщини (с. Підзахаричі) було 

вивчено колекцію великодніх писанок із таких сіл Путильського району: 

Конятин, Замогила, Киселиці, Дихтинець, Стебні, Селятин, Мариничі, Розтоки, 

Яблуниця, Путила, Усть-Путила, Самакова, Плоска, Сергії, Довгопілля. А 

також велика кількість гуцульських старовинних інструментів та бондарських 

виробів. В Музеї прикладного мистецтва (м. Вижниця) зібрані матеріали про 

такі види мистецтва: обробка дерева, художня вишивка, ткацтво, писанкарство, 

ювелірне і ковальське мистецтво, зразки моделювання одягу.  

Цінними джерелами дисертаційного дослідження стали матеріали 

отримані з польових експедицій. Ці матеріали дали змогу повною мірою 

відтворити факти та реалії, які насамперед стосуються механізму 

трансформацій календарної звичаєвості другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

Такі джерельні дані виправдані тим, що дають можливість об’єктивно оцінити 

календарну святкову обрядовість у період радянської доби, адже на той час всі 

документи, літературні та газетні видання піддавались жорсткій цензурі. 

Свідчення селян містять ґрунтовну інформацію про модифікацію у світогляді та 

поведінці гуцулів в умовах ідеологічних заборон ХХ ст., зокрема у 

повсякденному житті та святковій комунікації, в традиціях і обрядах, ставленні 

до землі і праці на ній, поведінці та світогляді, ставленні до своїх предків тощо.  

Зібрана інформація формує загальний стан святкового календаря гуцулів 

від середини ХХ до початку ХХІ ст. В експедиційних матеріалах комплексно 

висвітлений стан традицій народної календарної обрядовості краю, зокрема, у 

респондентів записувались такі відомості: про господарські цикли календаря 
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селян, календарний фольклор, про вірування та магічні превентивні і 

апотропеїчні дії, про святковий календар у радянську добу, традиційну 

символіку та атрибутику свят, ритуальні страви, святковий одяг, народне 

мистецтво, сучасні свята та обряди тощо. 

Під час польових експедицій була зібрана значна кількість ілюстративних 

матеріалів, зокрема старовинні фотографії (Дод. В), на яких зображені гуцули у 

традиційних строях на різних святах, предмети святкового столу, різного роду 

обряди та ін. Паралельно зі збором історичних ілюстративних матеріалів було 

зібрано значну кількість фотознімків із відзначення сучасних культурно 

мистецьких свят на Буковинській Гуцульщині (Дод. Г) тощо.  

Варто відмітити, що велика кількість фотознімків та різноманітних 

ілюстрацій, що повноцінно висвітлюють святковий календар гуцулів із початку 

ХХ ст. і до наших днів, зберігаються у сільських музеях, а саме у Музеї 

писанки та музейній кімнаті (при сільському будинку культури) с. Яблуниця, 

музеї «Скарби рідного села» та Музеї-кімнаті «Нащадкам у спадок» (при 

сільському будинку культури) с. Мариничі, Музеї села Довгопілля  

с. Довгопілля, музейній кімнаті історія села (при сільському будинку культури) 

с. Селятин, Музеї історії села Сергії с. Сергії та ін. 

Чимала кількість фотоматеріалів календарних свят та обрядів гуцулів 

Буковини оформлені в додатки (Дод. Ґ). 

В ході дослідження стало зрозумілим, що польові матеріали, на відміну 

від комплексу інших джерел, дають змогу всебічно відтворити цілісне уявлення 

про традиційний святковий календар українців цього регіону. Цінність зібраних 

матеріалів із польових експедицій також полягає в тому, що вони були записані 

від інформаторів, які були чи є безпосередніми учасниками календарних 

святкових обрядових дій. Правдивість матеріалів, отриманих методом польових 

досліджень, не підлягає сумніву через їх значну повторюваність різними 

носіями традицій та через помітну взаємодоповнюваність експедиційних 

матеріалів іншими дослідженими джерелами.  

З метою етнокультурного порівняння були опрацьовані дисертаційні 

дослідження сучасних науковців: А. Мойсея, А. Гоцалюк, Н. Ковальчук,  
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Н. Громової, О. Барташук, О. Хлистун та ін., у яких висвітлюються різні 

аспекти розвитку системи етнокультурних процесів та трансформації 

календарної звичаєвості різних регіонів України.  

Важливу інформацію вдалося почерпнути з місцевої періодичної преси, в 

якій певним чином відтворюється трансформація святкового календаря гуцулів 

із 1945 року і до сьогодення. В радянський період буковинська преса була 

активним пропагандистом новоствореного радянського святкового календаря, 

просувала його ідеологію в маси та возвеличувала колгоспних працівників. Із 

часів незалежності преса стала одним із головних популяризаторів нового 

державного святкового календаря, де активно висвітлюються святкові заходи в 

регіоні, пов’язані з ними звичаї, традиції, обряди та багато іншого. Всебічний 

аналіз газетного та журнального матеріалу з двох різних періодів їх існування 

дає змогу дослідити та провести між ними наукову паралель, в яких історичних 

умовах побутувала обрядовість, як на святково-обрядову сферу впливала 

політика держави, як трансформувались автентичні звичаї та обряди і як 

«приживались» нові свята в цьому регіоні. 

В ході роботи над дисертацією було опрацьовано значний обсяг районної 

періодичної преси за різні роки: «Зоря Карпат» – 1961 р. [17]; «Радянські 

Карпати» – 1979 р. [136]; 1980 р. [177]; 1982 р. [150]; 1989 р.; «Карпати» – 2011 

р. [62]; 2012 р. [119]; 2013 р. [180, 160, 158, 134]; 2014 р. [178]; 2015 p. [161]; 

2016 p. [159]; 2018 р. [181, 164, 141]; «Вижницькі обрії» – 2019 р. [179] та ін. 

До когорти цінних джерел, з яких почерпнута значна кількість відомостей 

про гуцульський святковий календар, традиції, обряди, мистецтво, релігію, 

побут, туризм та багато іншого, варто віднести наступні тематичні видання та 

журнали Гуцульщини: «Гуцульський календар» [51] (заснований у 1996 р.), 

літературно-мистецьке та науково-освітнє видання «Німчич» [128, 129] 

(засноване у 2005 р.), «Гражда» [110] (засноване у 2007 р.), «Гуцули і 

Гуцульщина» [118] (засноване у 2010 р.) та ін. 

Для додаткового висвітлення теми дисертації було залучено електронні 

ресурси, зокрема, таким чином був опрацьований офіційний сайт 

Буковинського центру культури і мистецтв, а також досліджено статті та 
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відеозаписи про гуцульські фестивалі, літературно-мистецькі заходи, концерти 

тощо. 

Підводячи підсумки в дослідженні цієї теми, варто зауважити, що 

святковий календар Буковинської Гуцульщини в порівнянні з Галицькою та 

Закарпатською Гуцульщиною на сьогодні досліджений недостатньо. Тому 

адекватне і достовірне висвітлення теми можливе лише за допомогою 

залучення максимального комплексу різноманітних за походженням та типом 

джерел, які в результаті будуть взаємодоповнювати один одного та 

відтворювати загальну картину традиційного святкового календаря буковинців.  

 

1.2. Теоретико-методологічні засади 

 

В культурній спадщині українського народу особливе місце належить 

календарним святам і обрядам. На сьогодні невичерпною скарбницею духовної 

культури, де найкраще збережені локальні традиції, є український 

етнокультурний регіон Гуцульщина.  

У народних календарних святах і обрядах гірського субетносу українців-

гуцулів втілилися своєрідний світогляд, вірування, висока мораль, пошана до 

предків, природи та її явищ тощо. За допомогою традиційних обрядів та 

відзначення свят гуцули намагалися вплинути на природні сили, добитися 

великого врожаю, збільшити приплід худоби, зміцнити своє здоров’я, вплинути 

на своє майбутнє та ін. Обряди з давніх-давен були невід’ємною складовою 

духовної культури кожного народу, в яких виражалися світосприйняття, ідеї, 

образи, переживання, спосіб мислення тощо. Гуцульські обряди тісно пов’язані 

із сільськогосподарським життям горян, тваринництвом, землеробством та 

збиральництвом. Також значну роль вони відіграють і в релігійно-магічному 

контексті гуцулів. 

Свято – важливий компонент культури, який синтезує в собі різні види 

мистецтва і поєднує історію та сучасність. За допомогою відзначення того чи 

іншого свята можна простежити динаміку розвитку культурних відносин 

всередині регіону, виявити значущість події в житті місцевого населення тощо. 
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Ще в першій половині ХХ ст. на Гуцульщині кожна пора мала своє 

головне свято, до якого були приурочені народні звичаї та обряди календарного 

циклу. Нині важливих дат в кожному сезоні збільшилося, що насамперед 

пов’язано з домінуванням церковного календаря над язичницьким у 

досліджуваному регіоні.  

Незважаючи на богобоязливість населення Гуцульщини, у традиційних 

обрядах горяни нерідко використовували магію. Найбільш важливими датами 

для ворожіння буковинці вважали передріздвяні та різдвяні свята: Андрія, 

Святий Вечір, Василія, Водохреща. Такі магічні практики було розглянуто на 

основі зібраних матеріалів з польових експедицій.  

Календарна обрядовість – це симбіоз свят, ритуалів та звичаїв, які 

регламентують виробничу, суспільну та сімейну сфери людської 

життєдіяльності. З огляду на окреслену в дисертаційному дослідженні 

проблематику зосередимося виключно на функціях, інтерпретаціях, формах 

обрядів, пов’язаних із календарними святами буковинських гуцулів. В цій канві 

актуальне дослідження річного кола обрядового календаря горян, що зі свого 

боку дає можливість виявити їх господарсько-виробничу основу річного циклу, 

язичницько-християнський синкретизм, фольклор та еволюцію календарних 

свят у контексті соціально-історичних зрушень в хронологічних межах 

дослідження. Для цього задіємо проблемно-хронологічний принцип: окремі 

обрядові явища простежимо в контексті їх календарного прояву. 

Для всебічного вивчення календарних свят та обрядів гуцулів Буковини 

необхідно застосувати матеріали суміжних з культурологією наук: етнології, 

етнографії, фольклористики, мистецтвознавства, історії та ряду інших. 

Методологічну основу дисертаційного дослідження становлять принципи 

наукового пізнання: історизму, системності, об’єктивності. При дослідженні 

теми були використані загальнонаукові та філософські методи: порівняльно-

історичний; аналізу і синтезу; індукції і дедукції; історико-генетичний, 

історико-типологічний, аксіологічний та ін.  

За допомогою принципу історизму було простежено динаміку розвитку 

календарної обрядовості протягом досліджуваного періоду. У рамках принципу 
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історизму застосовувався порівняльно-історичний метод, за допомогою якого 

були розглянуті зимово-весняні та літньо-осінні обряди народного календаря 

гуцулів в хронологічній послідовності. Завдяки цьому методу були проведені 

порівняння календарних обрядів українців, гуцулів Галичини, гуцулів 

Закарпаття, бойків та ін. Завдяки залученню емпіричних даних із сусідніх 

місцевостей порівняльно-історичний метод посприяв у відстеженні 

маністичних основ формотворення традиційних обрядів, пов’язаних із 

сільськогосподарським життям гуцулів. 

Крім картографування чи фактографії кожен звичай, обряд вимагає 

пояснення їх витоків, осягнення початкового смислу. Тому вагомими 

інструментами, за допомогою яких здійснюється дисертаційне дослідження, є 

аналіз і синтез. Зокрема, за допомогою першого було розглянуто комплекс 

великодніх обрядодій, під найменуванням великодні ігри. Так, за акціонально-

смисловою спорідненістю ключових чинностей їх диференційовано на такі 

компоненти: великодні забави біля церкви (дівочі, парубочі, дитячі спільні та 

змішані; ігри у великодній понеділок; ігри у великодній вівторок, які вторинно 

розділені ще на певну кількість складників. Синтез у свою чергу уможливив 

формулювання раніше розрізнених тверджень про певне обрядове явище. 

Методи аналізу і синтезу тісно взаємодіють з індукцією і дедукцією, методами, 

які визначають структурно-тематичну будову роботи, інтерпретацію обрядодій 

та їх систематизацію. Використання індукції дало змогу узагальнити висновки 

окремих емпіричних фактів з дослідження, а дедукції – вивести поодинокі 

елементи із загальних положень. Також ці методи визначили сам характер 

написання тексту, де в одних випадках на початку подається загальна ідея, а 

пізніше – наведення окремих фактів, які її засвідчують, в інших – розрізнені 

дані прикінцевих положень. 

Важливим дороговказом у нашому дослідженні послужив історико-

генетичний метод, або метод ретроспективної реконструкції, який 

застосовується не лише в гуманітарних, а й природничих науках. В основі його 

лежить ідея про те, що початкові стани розвитку певних об’єктів і явищ можна 

відтворити на підставі пізніших етапів. 
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Під час дисертаційного дослідження важливу роль відіграв аксіологічний 

метод, який дав змогу відрізнити життєздатні форми традицій та обрядів від 

пережиткових, архаїчних.  

Для ґрунтовного висвітлення теоретико-методологічних засад 

дослідження широко застосовувався контент-аналіз наукової літератури про 

календарні свята та обряди на Буковинській Гуцульщині в кінці ХІХ – першій 

половині ХХ століть, зокрема, досліджувалися праці таких вчених:  

Ю. Федковича, В. Шухевича, Г. Хоткевича, В. Гнатюка, К. Сосенка, Р. Кайндля 

та ін. 

Витоки і динаміка розвитку календарних свят широко представлені у 

працях сучасних дослідників, зокрема, О. Курочкіна, Р. Кірчіва, Г. Кожолянка, 

А. Гоцалюк, О. Кожолянка, А. Мойсея та багатьох інших. 

Під час написання дисертаційного дослідження було комплексно 

використано хронологічний метод та опитування. 

Чільне місце в дисертаційному дослідженні відіграли методи польової 

експедиційної роботи: опитування, емпіричного спостереження, та 

анкетування. В ході опитування, яке відбувалося у вигляді бесід-інтерв’ю з 

респондентом був зібраний цінний фактологічний матеріал про традиції та 

обряди буковинських горян. Загалом протягом 2015–2020 рр. польові 

етнографічні експедиції були проведені в 42-х населених пунктах Буковинської 

Гуцульщини (Дод. Б ). За цей період було опитано та записано інформацію у 

53-х респондентів різного віку, статі і професії.  

Збір польового матеріалу проводився на основі експедиційного 

запитальника, розробленого сучасними вченими Г. Кожолянком,  

О. Кожолянком, А. Мойсеєм [80], який у процесі експедиційного дослідження 

було доповнено уточнюючими запитаннями у відповідності до проблематики 

дисертаційного дослідження.  

За допомогою методу опитування було поглиблене вивчення локальних 

характеристик таких свят, як Різдво, Василія, Водохреща, Стрітення, 

Благовіщення, Великдень, Юрія, Трійця, Івана Купала та ін. Також за 

допомогою цього методу було зібрано значний фактологічний матеріал про 
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календарний фольклор гуцулів Буковини, зокрема, було записано багато 

новорічних колядок, щедрівок, веснянок, купальських обрядових пісень тощо. 

Враховуючи автентичну фактографічно-ілюстративну цінність отриманих 

вербальних свідчень, їх записано зі збереженням прямого викладу з діалектно-

акцентологічними особливостями розповідей респондентів. З метою 

територіальної локалізації певного свята, звичаю,обряду ми вказали населений 

пункт, де була зафіксована інформація. 

Застосування синхронного підходу дало нам змогу дослідити лімітовані в 

пам’яті респондентів гуцульські обряди язичницького характеру (святкування 

«Кирилайси», обряди, спрямовані на захист худоби, оселі тощо), здійснити 

порівняльний аналіз їх мотиваційних, предметних, номінативних, дієвих 

складників. 

В сукупності за допомогою польових методів опитування, емпіричного 

спостереження та анкетування отримана емпірична інформація з досліджуваної 

теми. 

Отже, при написанні дисертаційного дослідження було використано 

низку наукових методів та принципів, які в сукупності дали змогу зробити такі 

висновки: 

Методологічна основа дослідження ґрунтується на принципах історизму, 

системності, об’єктивності, а також на загальнонаукових і спеціально-наукових 

методах дослідженя, зокрема: аналізу і синтезу; індукції і дедукції; 

порівняльно-історичного; істрорико-типологічного та ін. За допомогою 

польових методів, типолізації та порівняння вдалося виявити локальні 

особливості досліджуваної проблематики. Вказані методи дозволили здійснити 

комплексне вивчення проблематики зазначеної в дисертаційній роботі. 

 

1.3. Територія дослідження 

 

Традиційна культура, звичаї, обряди та побут українського народу в своїй 

основі мають значну кількість загальнонаціональних рис, проте і в наш час 

простежується чітка відмінність культурного надбання на регіонально-
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локальному рівні. Такі варіації зумовлені низкою факторів: природно-

географічними умовами краю, історичним розвитком певних регіонів, 

колонізацією регіонів у минулому, вливанням чужорідної субкультури у 

традиційну культуру, тривалим зв’язком із сусідніми етносами. Тому 

регіональні межі в питанні наукового дослідження етнографії та фольклору 

відіграють вагому роль і часто створюють багато розбіжностей і дискусій із 

приводу точних меж поширення тієї чи іншої культури та системи розселення 

їх представників. 

Гуцульщина – український етнокультурний регіон, розташований у 

південно-східній частині Українських Карпат, який охоплює частину 

Вижницького району Чернівецької області, Верховинський район і частини 

Косівського й Надвірнянського районів Івано-Франківської області та 

Рахівський район Закарпатської області. Відповідно до адміністративного 

поділу, сучасна Гуцульщина ділиться на три краї: Буковинська, Галицька та 

Закарпатська Гуцульщини. Їх межами історично слугують найбільші річки 

краю: Прут, Черемош (Білий, Чорний, змішаний), Серет, горішня Сучава, 

горішня Тиса і Бистриця. Заселяє край етнографічна група українського народу 

– гуцули. 

На сьогодні про територію Гуцульщини та її розселення в часи Київської 

Русі достовірної інформації немає, однак існує низка припущень заселення 

карпатського краю та походження його назви. Зокрема, як свідчить  

М. Грушевський, гірська частина Карпат була заселена русинами вже в ІХ ст. 

[114, с. 172–173]. Дослідник Гуцульщини В. Піпаш наводить припущення, що у 

ХІІ–ХІІІ ст. північ Карпат, Південну Буковину та Північну Молдавію частково 

заселили племена уличів і тиверців, які втікали в гори під тиском монголо-

татарської навали [137, с. 16]. З історичних джерел більш істотні відомості про 

Гуцульщину та її мешканців з’являються у XVII–XVІІІ ст., коли на теренах 

Карпат зародився рух «опришків», лідером якого був селянин із багатодітної 

сім’ї Олекса Довбуш.  
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Із 1772 по 1918 р. вся територія Гуцульщини належала Австрійській (від 

1867 р. – Австро-Угорській) імперії та поділялась на три адміністративні краї: 

Буковина, Галичина і Закарпаття [72, с. 60]. 

Згідно з розпорядженням імператора Йосифа ІІ, з 1 лютого 1787 р. 

Буковина як округ була приєднана до Галичини. В такому статусі вона була до 

1849 р., після цього до 1851 року Буковина була в статусі окремого князівства. 

З 1859 по 1861 р. Буковину знову було приєднано до Галичини як округ. У 1867 

р., відповідно до реорганізації адміністративного управління, її було поділено 

на 11 повітів. Згідно з цим адміністративним поділом, гуцульські села увійшли 

до Вижницького повіту, що складався із двох судових округів із центрами у  

м. Вижниця та с. Путила. До складу повіту входили такі населені пункти:  

м. Вижниця, с. Плоска, с. Шпетки, с. Стебне, с. Сергії, с. Киселиця,  

с. Довгопілля, с. Конятин, с. Яблуниця, Усть-Путила, с. Тораки, с. Багна (1815 

р.), с. Катериндорф (1869 р.), с. Олександроф (1863 р.). Згодом від 

Катериндорфа відокремились села Виженка, Черешенька, Шипіт, Міжброди, 

Розтоки [47, с. 9]. Назви деяких сіл на сьогодні мають видозмінений варіант, 

зокрема: Стебне (Стебні), Киселиця (Киселиці), Яблониця (Яблуниця), Шипіт 

(Шепіт), їх зміни наведені в дужках. 

Протягом кількох віків досліджень Гуцульщини у науковців з’являлись 

різні версії з приводу її територіальних меж, деякі дискусії тривають і сьогодні. 

Певна кількість науковців із середини ХІХ – на початку ХХ ст., досліджуючи 

духовну і матеріальну культуру краю, паралельно окреслювали і його межі. В 

середині ХІХ ст. перші відомості про територіальні межі Гуцульщини у своїх 

працях наводять польські дослідники В. Поль [187] та І. Вагилевич [188]. 

Зокрема, за даними В. Поля, в першій половині ХІХ ст. на території 

Буковинської Гуцульщини були розташовані 21 село [187, с. 99–235]. Однак 

дослідження В. Поля та І. Вагилевича опирались на окремі етнографічні 

матеріали і не є повною мірою об’єктивними. Після них межі цього краю більш 

детально окреслювали дослідники В. Завадський, С. Витвицький та  

О. Кольберг. Проте їх дослідження не сформували остаточно правильну карту 

регіону. Серед українських дослідників територіальні межі Гуцульщини у своїх 
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працях намагались окреслити В. Шухевич, Г. Хоткевич, В. Гнатюк,  

В. Грабовецький, М. Мандибура, І. Сеньків, М. Домашевський, Я. Головацький, 

М. Лаврук, В. Клапчук та ін. Деякі з них безпідставно розширювали межі краю, 

захоплюючи території інших етнографічних груп, зокрема, так зробили  

В. Шухевич [173] та М. Домашевський [56]. Деякі зменшували територію, 

зокрема Я. Головацький [44].  

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на теренах Буковинської 

Гуцульщини зароджується низка населених пунктів. Так, у долині річки Білий 

Черемош з’явились села Плай (1887 р.) і Стебні (ХІХ ст.), в долині змішаного 

Черемоша – село Шпетки і хутір Хорови (ХІХ ст.), в долині річки Путилка 

з’явилось село Тораки, на пагорбах Сторонця Путилова (сучасна назва –  

смт Путила) зародились села Замогила (1869 р.), Нижній Ялівець, Околена 

(1886 р.), Рижа і Рипень (ХІХ ст.), в долині річки Сірет – село Лопушна (ХІХ 

ст.) [72, с. 61]. Деякі з них на початковій стадії були присілками (хуторами), 

зокрема, с. Плай було віддаленим хутором села Яблуниця, села Тораки і Рижа – 

хуторами смт Путила, Хорови – хутором села Підзахаричі, відповідно вони 

підпорядковувались селищним радам. Таке підпорядкування існує і досі.  

Детальне визначення таких термінів, як «присілок» і «хутір», подає 

відомий науковець Р. Сілецький у своїй праці «Сільське поселення та садиба в 

Українських Карпатах ХІХ – поч. ХХ ст.». Присілком слід вважати поселення, 

що розташоване на околиці села, але входить у його територію та 

адміністративно йому підпорядковується [146, с. 34]. На формування хуторів, 

присілків впливали соціально-економічні фактори, демографічні процеси та 

географія розташування. Оскільки на Гуцульщині в ХІХ–ХХ ст. і до сьогодні 

шанується багатодітна сім’я, дітям при одруженні батьки відводили земельні 

наділи для будівництва власної хати. Часто такі ділянки розміщувались на 

околиці села чи пагорбах. Таким чином там з’являлись перші оселі, а за 

сприятливих умов через деякий час там формувались хутори, а іноді і села.  

На сьогодні майже в кожному гуцульському селі розташовано від трьох 

до кількох десятків хуторів, для прикладу, в селі Стебні (Вижницького р-ну 

Чернівецької обл.) налічується 7 хуторів: Рівня – 37 дворів, Буковинка – 8 
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дворів, Грунь – 10 дворів, Прочерть – 11 дворів, Лазок – 7 дворів, Котово – 3 

двора, Глибока – 5 дворів. У центрі села розмістилась основна кількість осель – 

46. Якщо враховувати, що в центрі села в 9-ти дворах на сьогодні ніхто не 

проживає, то по кількості дворів він перебуває на рівні зі своїм хутором Рівня. 

Деякі хутори за розміром і кількістю населення значно перевищують 

центральну частину села, хоча на початковому етапі вони були малодвірні.  

В такому разі центральну частину села виділяють тільки головні 

установи, будівлі (церква, пошта, сільська рада, школа, клуб, бібліотека, 

дитячий садок, лісництво, музей). На початку ХІХ – у першій половині ХХ ст. 

характерною рисою гуцульських сіл був брак вираженого центру, ним у 

більшості була та частина території, де стояла церква [146, с. 29]. Така ситуація 

спостерігається і досі, зокрема, в селах Шпетки та Випчина (Вижницький р-н 

Чернівецької обл.). Це зумовлено тим, що в них немає жодної адміністративної 

установи, тому в селі Шпетки центром вважається церква Покрови Пресвятої 

Богородиці, а в селі Випчина – церква святих Петра і Павла. 

Починаючи з ХІХ ст., на Буковинській Гуцульщині спостерігається 

збільшення населених пунктів і населення в регіоні. На таке явище вплинули 

кілька факторів, серед яких: розвиток лісової промисловості в краї, де  

м. Вижниця стала провідним пунктом лісової торгівлі; розвиток тваринництва. 

На фоні таких змін у самому місті значно збільшилась кількість населення. Так, 

у 1799 р. у місті проживало 1658 чоловік, у 1846 р. – 4464 чоловіки, за 

переписом населення 1900 р. – 4497 чоловік, а в 1910 р. – 5216 чоловік  

[64, с. 99–100].  

Відомий дослідник Гуцульщини В. Клапчук наводить таблицю населених 

пунктів та присілків Гуцульщини, в якій чітко простежується варіативність сіл 

у різні роки кінця ХІХ – початку ХХ ст. Наведемо приклад даних по 

Буковинській Гуцульщині: 

Таблиця 2 

Частина 

Гуцульщини 

Загальна к-ть 

населених 

 

Перші письмові згадки 
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пунктів 

Буковинська 

Гуцульщина 

 

55 

До 

1850 р. 

1850–1914 

рр. 

1919–1939 

рр. 

Точно не 

встановлено 

32 8 0 24 

[72, с. 62]. 

Після розпаду Австро-Угорщини у 1918 р. Галичину було приєднано до 

Польщі (1919–1939 рр.), Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини (1919–

1938 рр.), а згодом –Угорщини (1939–1944 рр.), Буковина була захоплена 

Румунією (1918–1939 рр). В цей період на Буковині було значно збільшено 

територію гуцульського поселення у зв’язку з тим, що до складу гуцульських 

населених пунктів входила значна кількість сіл Сучавського повіту: Арджел, 

Беня, Бряза, Кирлибаба, Горішня Бродина, Долішня Бродина, Молдова-Сулиця, 

Русмолдовиця, Руська, Руспебоул, Шипіт-Ізвор [56, с. 23]. Нині ці села 

розташовані на території Румунії і входять до складу жудеця Сучава. У 1941 р. 

Буковину було приєднано до СРСР насильницьким шляхом, починаючи з цього 

року, територія Буковинської Гуцульщини сформувалась із двох районів 

Чернівецької області: Путильського (повністю), який був утворений 11 

листопада 1940 р., і частини Вижницького, що був утворений 11 листопада 

1941 р. [64, с. 110, 473]. Територія Гуцульщини Вижницького району не має 

усталених меж, тому з перших розвідок краю різні дослідники трактували межі 

по-різному. Відомий дослідник Гуцульщини І. Сеньків стверджував, що гуцули 

Буковини заселяють тільки гірську частину області, розташовану по правій 

стороні річок Білий Черемош та Черемош до м. Вижниця на заході і по ліву 

сторону річки Золота Бистриця на півдні [145, с. 38].  

До гуцульських населених пунктів у радянський період відносилася 

південна частина Вижницького району, в яку входили: м. Вижниця (перша 

згадка – 1450 р.), розташоване на правому березі р. Черемош, с. Черешеньки, 

розташоване вздовж р. Махідрі, смт Берегомет (народна назва «Берегоміт», 

перша згадка – 1696 р.), с. Долішній Шепіт (до 1963 р. – Шепіт) та с. Лопушна, 
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розміщені вздовж лівого берега р. Серет (Сірет), с. Виженка (Віженка), 

розташоване на берегах р. Виженка, а також с. Мигове, с. Багна, с. Лекечі,  

с. Фальків, с. Банилів Підгірний. Це природна межа Буковинської Гуцульщини 

[145, с. 39–40]. Однак деякі дослідники розширюють ці межі, захоплюючи так 

звані межові населені пункти, в які входять такі села Вижницького району, як 

Майдан, Чорногузи, Іспас, Кибаки, Мілієве, Заріччя та ін. 

До Путильського району входить 51 село і 1 селище міського типу. 

Адміністративним центром є смт Путила (давня назва – Сторонець-Путилів), 

яке розташоване на берегах р. Путилка. До району входять такі села: Руська, 

Галицівка, Селятин (перша згадка 1490 р.), Шепіт (до 1946 р. – Шепіт Камерал, 

вперше згадується у ХVІІІ ст.), Сарата – (прикордонні села з Румунією, крім 

Сарати, всі розташовані вздовж р. Сучава), Андреківське, Верхній Яловець, 

Випчина, Рипень, Рижа, Гробище, Самакова, Замогила, Плита, Греблина, 

Малий Дихтинець, Замогила, Великий Липовець – села розташовані на гірських 

хребтах між річками Білий Черемош і Путилка), Нижній Ялівець, Голошина, 

Плай, Яблуниця (перша згадка ХVIII ст.), Конятин (перша згадка 1774 р.), 

Довгопілля (перша згадка 1607 р.), Стебні – (розташоване на правому березі р. 

Білий Черемош, межує з Верховинським р-ном Івано-Франківської обл.), 

Шпетки, Мариничі (перша згадка ХVIII ст.), Петраші, Розтоки (перша згадка 

1501 р.), Хорови, Підзахаричі (1774 р.), Міжброди (розташоване вздовж правої 

сторони р. Черемош, межує з Верховинським р-ном Івано-Франківської обл.), 

Плоска (1707 р.), Сергії (перша згадка 1780 р.), Путила (1501 р.), Тораки, 

Соколій, Киселиці (1890 р.), Дихтинець (вперше згадується в 1774 р.), Бисків, 

Усть-Путила (перша згадка 1774 р.) – розташовані на берегах р. Путилка; 

Фошки, Тесницька, Лустун, Паркулина, Поляківське, Площі, Бісків – 

розташовані на гірських хребтах між річками Путилка і Серет; Товарниця, Ями 

– розташовані на гірських хребтах, правої сторони р. Черемош, межують із 

Вижницьким районом. 

Головні критерії визначення етнографічних меж Гуцульщини впродовж 

усього періоду досліджень краю базувались на таких чинниках: культура краю, 

його історія та політичні умови в регіоні. 
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Отже, із вищенаведеного матеріалу, межі Буковинської Гуцульщини 

формують великі гірські ріки, які беруть свій початок із високогірних хребтів 

Карпат. Так, Білий Черемош і Черемош із південно-західної, західної і північно-

західної сторони формують кордон із Галицькою Гуцульщиною, р. Сучава на 

півдні і південному сході є кордоном із Румунією, а річка Серет є межею на 

сході і півночному сході Вижницького району. Без так званої гуцульської 

границі залишається лише північна частина Вижницького району, через що до 

сьогодні там існують нестійкі (плавучі) межі.  

Така варіативність та неоднозначність поглядів вчених на кордони 

історико-етнографічного регіону Буковинської Гуцульщини доводить до 

висновку, що при сучасному визначенні меж цієї території потрібно 

дотримуватись принципу історизму, користуватися адміністративно-

територіальним поділом періоду Галицько-Волинського князівства, а також 

часів правління Польщі, Австро-Угорської імперії, боярської Румунії та 

Радянського Союзу. Ще одним важливим моментом для делімітації кордонів 

Гуцульщини (особливо це стосується північного сходу Вижницького району) є 

необхідність у проведенні ґрунтовних досліджень з антропології, лінгвістики, 

культури, побуту, еміграційних процесів, самоідентифікації населення та 

народного мистецтва жителів цієї території з найдавніших часів до сучасності.  

17 липня 2020 року Верховною Радою України була прийнята постанова 

№ 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів». Згідно з цією постановою, 

Путильський і Вижницький райони були об’єднані в один – Вижницький, з 

адміністративним центром у м. Вижниця. Таким чином, досліджувана територія 

– Буковинська Гуцульщина – на сьогодні складається з міста Вижниця, двох 

селищ міського типу Берегомет і Путила та 61 села. За територіальним поділом, 

до складу Вижницького району входять такі об’єднані громади (ОТГ): 

Берегометська селищна громада, Вижницька міська громада, Конятинська 

сільська громада, Путильська селищна громада, Селятинська селищна громада, 

Усть-Путильська сільська громада. Таким чином, із гуцульських населених 

пунктів до Берегометської ОТГ входять Долішній Шепіт, Лекечі, Лопушна, 

Мигове. До Вижницької ОТГ – Вижниця, Багна, Виженка, Черешенька, 
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Чорногузи. До складу Конятинської ОТГ – Конятин, Великий Липовець, 

Самакова, Довгопілля, Греблина, Плита, Стебні, Яблуниця, Голошина, Плай. 

До Путильської ОТГ – Путила, Сергії, Киселиці, Тораки, Дихтинець, Гробище, 

Замогила, Малий Дихтинець, Рипень, Рижа, Соколій, Тесницька, Фошки, 

Поляківське, Паркулина. До Усть-Путильської ОТГ входять села: Усть-Путила, 

Шпетки, Бісків, Мариничі, Петраші, Бисків, Розтоки, Підзахаричі, Міжброди, 

Хорови, Околена, Товарниця, Ями. До складу Селятинської ОТГ – Селятин, 

Андреківське, Руська, Галицівка, Шепіт, Плоска, Лустун, Верхній Яловець, 

Нижній Яловець, Сарата. 

Серед усіх населених пунктів краю тільки у селі Випчина ніхто не 

мешкає, але селяни з нижніх сіл відвідують його на церковне богослужіння, що 

проводиться щороку на свято Петра і Павла (12 липня), а 13 липня в селі 

храмовий день. Відоме село Випчина тим, що є найвищим населеним пунктом 

Українських Карпат і загалом України (1100 м над рівнем моря).  

Отже, на Буковинській Гуцульщині, як і в Українських Карпатах загалом, 

східнослов’янські поселення, які згодом почали називатись гуцулами, 

сформувались із давньоруських часів, про що свідчать топонімічні та 

археологічні дані. Система поселень на початковому етапі формувалась в 

залежності від напрямку господарських занять та специфіки навколишнього 

середовища. Відповідно до головних сфер господарської діяльності – 

тваринництва та лісозаготівлі – зароджувались високогірні села серед лісів та 

поблизу полонин, зокрема такі села, як Сарата, Випчина, Верхній Ялівець, 

Нижній Ялівець, Самакова, Селятин, Замогила, Рижа, Рипень та ін. Починаючи 

з ХІХ ст., на Гуцульщині починає збільшуватись кількість сіл, присілків та 

хуторів, що було зумовлене низкою причин, головні з яких розширення 

господарських занять, зокрема розвиток лісової, лляної та тваринницької 

промисловості; активний приріст населення.  
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Висновки до Розділу 1 

 

У історіографічному огляді дисертаційного дослідження розглянуто 

характер і стан вивчення календарної обрядовості на Буковинській Гуцульщині 

від другої половини ХІХ до початку ХХІ століття. На сьогодні у вітчизняній 

культурологічній науці немає узагальнюючої праці, в якій би комплексно була 

висвітлена традиційна календарна обрядовість гуцулів Буковини. В 

загальногуцульському контексті дослідники традиційного календаря переважно 

зосереджували свою увагу на вивченні тарадицій та обрядів Галицької та 

Закарпатської Гуцульщин, про що свідчить значна кількість праць про їх 

духовну і матеріальну культуру, натомість про обрядовість буковинських 

гуцулів у цих працях наводяться лише поверхневі відомості.  

Емпіричні дані про культуру і побут горян висвітлювали польські 

історики В. Поль, О. Кольберг, польський письменник Ю. Коженьовський та ін. 

Серед вітчизняних дослідників важливу роль у вивченні життя і побуту гуцулів 

відіграли члени Південно-західного відділу РГТ: М. Драгоманов,  

Ф. Вовк, Г. Купчанко та ін. Висвітлення календарної обрядовості Гуцульщини 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. знаходять відображення у працях таких відомих 

вчених і культурних діячів, як Ю. Федькович, В. Шухевич, І. Франко,  

Р. Кайндль, В. Гнатюк, Ф. Колесса, П. Шекерик-Доників та ін. Дослідженням 

календарної обрядовості гуцулів в радянську добу займалися переважно вчені 

Львівського відділення ІМФЕ АНУ, які у 1978 році опублікували узагальнену 

історико-етнографічну монографію «Гуцульщина». На жаль, ця праця, як і інші 

дослідження радянського періоду, не позбавлені ідеологічних вад радянської 

науки. Проблемам еволюції календарних свят та обрядів гуцулів Буковини 

значну увагу приділяли дослідники кінця ХХ – поч. ХХІ століть, зокрема:  

О. Курочкін, К. Кутельмах, Г. Кожолянко, А. Яківчук, М. Чучко,  

О. Кожолянко, А. Мойсей та ін.  

Джерельна база дослідження представлена документами з фондів 

архівних установ (Архіву етнографічного музею Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, Державного архіву Чернівецької області 
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та Архіву ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України). Важливу інформацію було 

отримано з музейних установ (Чернівецького обласного художнього музею, 

Чернівецького державного краєзнавчого музею, Музею-садиби Юрія 

Федьковича та ін.). Важливим додатком до джерельної бази стали опрацьовані 

дисертаційні дослідження таких сучасних науковців: А. Гоцалюк, Н. Громової, 

Н. Ковальчук, О. Барташук, А. Мойсея та ін. Вагому роль в дисертаційному 

дослідженні відіграли матеріали, отримані з польових експедицій, що 

проводились в 42-х населених пунктах Буковинської Гуцульщини. 

Методологія дослідження полягає у застосуванні принципів історизму, 

об’єктивності і системності та ряду наукових методів, зокрема: аналізу і 

синтезу; індукції і дедукції; історико-типологічного, порівняльно-історичного 

та ін. Значний фактологічний матеріал було зібрано за допомогою польових 

методів: анкетування, опитування, емпіричного спостереження календарних 

свят і обрядів. Застосування комплексу вищенаведених принципів і методів 

дозволило всебічно дослідити і проаналізувати святково-обрядову культуру 

Буковинської Гуцульщини в умовах культурних, історичних та політичних 

перетворень. 

Враховуючи низку соціокультурних чинників та особливості 

етнокультурного регіону, були окреслили межі досліджуваної території. Отже, 

сучасна Буковинська Гуцульщина займає південно-західну частину 

Чернівецької області та входить до складу Вижницького району. До складу 

Буковинської Гуцульщини належать одне місто, два селища міського типу та 61 

село. На півдні і південному сході ця територія межує з Румунією, на заході, 

південному заході і північному заході– з Івано-Франківщиною, а на сході – з 

Чернівецьким районом.  
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РОЗДІЛ 2. 

ГОСПОДАРСЬКО-ВИРОБНИЧА ОСНОВА КАЛЕНДАРЯ ГУЦУЛІВ 

 

 

 

2.1. Культура господарювання українців Гуцульщини в історичній 

динаміці 

 

Господарський народний календар – хронологічний дороговказ у 

трудовому житті народу, що сформувався відповідно до явищ природи та 

головних свят року. За народним календарем, трудовий ритм господарської 

діяльності горян безпосередньо залежав від черговості природних циклів – 

весни, літа, осені, зими. Відповідно до цих календарних циклів сформувалася 

класифікація головних гуцульських звичаїв і обрядів, для яких характерним 

став дуалізм – поєднання дохристиянських і християнських вірувань. 

З історичних джерел відомо, що давні гуцули не вели хронологічного 

числення часу і орієнтувались на події минулого періоду місцевого або 

особистого значення. Пори року горяни асоціювали з головними святами: зиму 

– зі святим Миколаєм, весну – зі святим Юрієм, літо – зі святим Петром, а осінь 

– зі святим Дмитрієм [175, с. 5]. Предки вірили, що ці святі мають могутню 

силу, здатну впливати на все в природі, уявляли, що небесні ключі від пір року 

відповідно до господарської діяльності святі передають один одному, таким 

чином відбувався повноцінний річний цикл. 

Територія Гуцульщини займає, переважно, гірську частину Українських 

Карпат, яка вкрита смерековими і буковими лісами. Протягом століть 

гуцульські поселення формувалися в долинах гірських рік – Прут, Черемош, 

Серет, Тиса, Бистриця Надвірнянська, Сучава, Рибниця, які не були багатими 

на сільськогосподарські угіддя. Мала кількість орної землі, низька родючість 

сільськогосподарських культур, недостатня кількість сонячних днів у регіоні 

були головними причинами того, що землеробство на теренах Гуцульщини не 

стало провідним заняттям для горян. Водночас своєрідність гірського рельєфу, 
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кліматичні умови, природний потенціал досить добре підходили для 

тваринницької діяльності, особливо для полонинського господарства. Зрештою 

за таких сприятливих умов скотарське господарство стало головним заняттям 

гуцулів.  

Проведений аналіз засвідчив, що, крім тваринництва, на Буковинській 

Гуцульщині і Гуцульщині загалом були поширені такі види занять: заготівля 

лісу та лісосплав, землеробство, збиральництво, бджільництво та ін. Всі ці 

заняття були сезонними.  

Природний ритм трудових процесів визначав циклічність господарських 

робіт, утворюючи замкнуте річне коло чергування праці і відпочинку. Народні 

свята гуцулів ієрархічно поділялись на дві категорії: «Рокові свята» і 

«присвятки». У «Рокові свята» не можна було нічого робити, а в «присвятки» 

виконувалась робота, яка була необхідною. 

Протягом багатьох віків головним святом тваринників було свято Юрія  

(6 травня). Традиційно з приходом цього свята на Гуцульщині розпочинався 

сезон літнього випасання худоби на сільських пасовиськах (толоках), і тривав 

він за сприятливих умов до кінця листопада – початку грудня. Для прикладу, на 

Закарпатті сезон випасу худоби ділився на три етапи: весняний, літній і осінній. 

Весняний випас («веснованє», «весновище») починався з появою перших трав і 

тривав до св. Юрія, літній – від Юрія до 21 вересня, а осінній – за сприятливих 

погодних умов – до св. Дмитрія (8 листопада) [155, с. 118].  

Процес літування маржини (худоби) супроводжувався рядом звичаїв і 

обрядів, які мали на меті вберегти тварин від злих сил, направити їх на 

правильний шлях та загалом створити вдалий сезон. Так, на Юрія до сходу 

сонця гуцули брали освячену у Вербну неділю гілку верби, яка зберігалася у 

стайні над дверима, і виганяли нею худобу в перший день випасу. Такий обряд 

мав на меті направити корову в добру дорогу та оберігати її від нещасних 

випадків [88, с.32]. Звичай уперше худобу виганяти з хліва свяченою вербою 

побутує і в інших регіонах України, зокрема, на Любешівщині (Волинська 

область) [36, с. 194]. Заборонялося виганяти худобу прутом без кори, бо 

тварини ставали «дикими», неслухняними, могли загуляти в лісах і не 
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повернутися додому (с. Стебні). Худобі, яку цього дня зганяли з пасовиська 

додому, селяни в’язали на роги або на шию польові квіти, які мали магічну 

силу проти чародійства [186, с. 104–105]. Схожі обряди побутували і в інших 

регіонах України. Зокрема, на Слобожанщині, вигонячи на Юрія худобу в поле, 

«знаючі» селяни виговорювали заклинання від вовків: «Святий Ягорій 

Побідоносець їхав на Осіянській горі, на червоному коні звір-вовків збирати, 

щоб не йшли моє стадо поїдати» [34, с. 49]. Щоб вберегти домашню худобу від 

чередільників, покутські селяни використовували колючі гілки терну, які 

прив’язували на дверях сараю напередодні св. Юрія [140, с. 306]. 

Важливу роль у тваринницькому господарстві горян відігравали обрядові 

дії, покликані вплинути на примноження кількості молока у маржини (корів). 

Нерідко такого примноження намагались досягти шляхом магічних дій. Один із 

таких обрядів описує дослідник Гуцульщини П. Шекерик-Доників. Увечері 

перед Юрієм гуцули кладуть на дахи колешень (стайні) дійниці і відра з водою, 

щоб за ніч назбирати «манни-роси». До сходу сонця на Юрія кропили росою з 

дійниць корів, а водою з відер – овець, примовляючи при цьому: «Икий гість, 

такий колач! Абесте тілько давали молока, кілько води ріка. Єк у головицях 

навесні прибуває води, так и ти, маржинко, прибудь манни з трави» [171, с. 48]. 

В ході польових досліджень було з’ясовано, що цей обряд побутував ще до 

середини ХХ ст.  

Впродовж багатьох століть основу тваринницької діяльності гуцулів 

становило полонинське господарство. Найдавніші відомості про це заняття 

наведені в урядових записках 1565 року, в яких сказано, що за Коломиєю була 

значна частина пустель і лісів, де люди з різних сіл випасали овець і свиней 

цілий рік, а за сприятливих умов, вони будували там кошари для помешкання  

[103, с. 11]. З вищесказаного стає зрозумілим, що наявність гірських пасовищ та 

лугів для заготівлі сіна на зиму була головним фактором розвитку скотарського 

господарства на теренах Карпат. На Буковинській Гуцульщині основна частина 

полонин була розміщена на схилах хребтів Яровиця, Томнатик, Красний Діл та 

на хребті Максимець, що між Путилою і Білим Черемошем. На Галицькій 

Гуцульщині найбільша кількість гірських пасовищ розташована на схилах 
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Гринявських гір та східній частині Чорногірського хребта. На Закарпатській 

Гуцульщині більша частина полонин була розміщена в західній частині 

Чорногори. Таке розмежування полонин спостерігається і сьогодні. Система 

випасу худоби і овець на гірських хребтах була поширена і в країнах Європи, 

зокрема, Румунії, Швейцарії, Італії, Польщі, Південній Франції тощо. Там цей 

вид діяльності відомий під назвою трансгумація (La transhumance) [145, с. 76]. 

Давні скотарські традиції яскраво проявилися і у світогляді тих 

європейських народів, у яких сільськогосподарський календар поділявся на два 

сезони: період відгону худоби на полонини (квітень–травень) і період 

повернення тваринників із полонин у рівнини (жовтень–листопад). Такий поділ 

року навпіл притаманний, зокрема, кельтським народам, в яких початок 

скотарського сезону починався 1 травня на свято Бельтан і закінчувався святом 

Самхейн (1 листопада) [105, с. 22–23]. Архаїчний поділ традиційного 

скотарського року на дві частини (весняно-літній і осінньо-зимовий сезони) 

притаманний і гірському населенню Карпат – гуцулам. Так, сезон літування 

худоби на полонинах Буковинської Гуцульщини тривав у середньому від 20-х 

чисел травня до половини жовтня. Варіативність сезону більшою мірою 

залежала від погодних умов та режиму опадів. Відомо, що на Закарпатській 

Гуцульщині пастуший сезон тривав довше від Буковинського – 8–9 місяців, а за 

сприятливих кліматичних умов – 10 місяців [155, c. 118]. 

Однак, крім погодних умов, на початок полонинського сезону головним 

чином впливав господар чи орендар пасовиська. В народі такого називали і 

називають в наш час «депутат» або «завидця». З опрацьованих джерел відомо, 

що протягом багатьох віків гірські полонини належали, крім гуцулів, різним 

загарбникам і лихварям. Відомий дослідник В. Грабовецький, досліджуючи це 

питання, писав, що в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. гуцульські полонини були 

власністю камеральних дібр, окремих лихварів і поміщиків та незначної 

кількості заможних селян [47, c. 63]. Тут варто зауважити, що певна кількість 

дослідників цього питання наводять відомості про те, що гуцули нерідко 

віддавали свої полонини за вигадані євреями (місцевими шинкарями) борги  

[113, с. 317–330]. З історичних джерел відомо, що селяни вели постійну 
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боротьбу з панами та лихварями, які видурювали в них полонини та ліси. Однак 

повернути свої землі від загарбників вони не змогли, бо всі суди на той час 

були підкуплені багатіями [162, с. 5–24]. Історичні матеріали та свідчення 

гуцулів показали, що така ситуація тривала аж до другої половини ХХ ст. В 

радянську добу всі полонини перейшли у власність колгоспів, і лише в добу 

незалежності полонинські землі розпаювали між місцевими селянами.  

Протягом багатьох віків із веденням полонинського господарства на 

гірських полонинах Гуцульщини у пастухів склалися стійкі поняття і принципи, 

за якими відбувалося літування худоби та догляд за нею в горах. Водночас із 

веденням скотарського господарства в місцевих жителів і пастухів 

сформувалася багата палітра звичаїв, обрядів, своєрідних вірувань і забобонів, 

які мали на меті вберегти худобу від лиха, збільшити її прибутки, накликати 

удачу тощо. 

Перед вигоном худоби на полонини селяни у своєму окрузі вибирали 

головного пастуха на полонині – ватага (у гуцульських румунів – «бача»). 

Ватаг, зі свого боку, набирав собі для підмоги пастухів – «вівчарів» (у румунів 

– «чабани»), молодих «загонільників» і «струнгарів» [145, с. 131]. Давні назви 

пастухів наводить етнограф Кайндль у своїй праці «Гуцули». Так, старших 

пастухів у ХІХ столітті називали «ваташко», «ватах», «ваташ», «вартар», а 

пастухів, які випасали велику рогату худобу, – «боугар» [66, с. 87]. Проведені 

дослідження показали, що, як і століття тому, сьогодні головного пастуха 

називають «ватаг», його помічниками є: «вівчарі» (пасуть і доять овець), 

«гайдеї» (пастухи і дояри великої рогатої худоби), «телічир» (доглядач за 

телятами), «свинар» (доглядач за свинями). 

Після збору полонинських пастухів у зазначений день і в зазначеному 

місці до пастухів селяни зганяють овець, телят, корів, коней тощо. Вівці 

обов’язково повинні бути постриженими і позначеними на вухах певним 

впізнавальним знаком, щоб після сезону господар зміг упізнати свою тварину 

(с. Верхній Яловець). Інша велика худоба зазвичай нічим не позначається, 

оскільки її простіше розрізнити. Традиційно за день до вигону на полонину 

пастухи (а в деяких селах власники) доїли тварин при ватагові, щоб визначити 
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мірку молока, за якою по закінченні сезону будуть роздавати господарям 

молочні продукти, зокрема, сир та бринзу (с. Нижній Яловець). 

В день вигону худоби на полонину ватаг із депутатом прискорював хід, 

щоб вийти на пасовисько першим, там він добував «живий» вогонь шляхом 

тертя шматка дерева по дереву. Коли вогнище розгоралось, ватаг кидав у 

полум’я стару сокиру або зношену підкову [117, с. 157]. Стару підкову ватаг 

кидав у вогнище для того, щоб під час літування вона оберігала стаю від 

блискавки і грому [34, с. 93]. Запалювали полонинський вогонь і за допомогою 

тертя двох каменів, між якими була «векелія» (висушена сировина з гриба-

паразита) (с. Плай). 

З полум’я, що горіло у стаї, ватаг діставав недопалений кругляк і обходив 

із ним все стійбище навкруги, промовляючи при цьому молитву, останні слова 

якої звучали так: «Так як мене нічо не перейшло, коли я тебе обходив з вогнем, 

так аби мені нічо не перейшло через ціле літо худобу». Після молитви кидав 

димучий кругляк серед воріт, куди буде заходити вся полонинська худоба та 

вівці [56, с. 338]. Така обрядова дія мала на меті вберегти тварин та пастухів від 

нападу вовків та ведмедів під час літування. «Живий» вогонь, запалений у 

перший день виходу на полонину, ватаг підтримував протягом всього 

полонинського сезону, щоб не погас, та щоб з того вогню ніхто не взяв іскри з 

інших полонин, бо це б відібрало його удачу, а господарство зазнало б втрат.  

Серед основних видів робіт пастухів на полонині було доїння корів і 

овець. Надоєне молоко пастухи «переціджували» (переливали) через хвою. Цей 

процес здійснювався для того, щоб очистити молоко від вовни та інших 

непотрібних речей, які при доїнні могли потрапити у доїльне відро. Головна 

робота ватага полягала у виготовленні з надоєного молока сиру, бринзи, вурди 

тощо. Також ватаг готував їжу та контролював роботу працівників протягом 

дня. Він сповіщав пастухів про початок робочого дня, обіду, завершення дня. В 

давнину перед випасом худоби гуцули обов’язково грали на трембіті, а перед 

доїнням тварин – на флоєрі [181, с. 1]. 

Для забезпечення ефективного видоювання корів чи овець у пастухів 

побутували різні обряди та вірування, які нібито сприяли тому, щоб одержати 
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від тварини більше молока. Так, дояр перед доїнням підходив до корови, 

називав її за кличкою, поплескував рукою по спині або шиї, щоб корова не 

боялася і припустила молоко. Перед доїнням овець вівчарі молилися, 

промовляючи про себе: «Поможи, Боже, мирно здоїти вівці». Щоб вівці мали 

багато молока, перед початком доїння вівчарі наливали у відра трохи води, 

«аби вівці не прєтали молоко» [117, с. 66]. Також важливим моментом для 

ефективного видоювання тварин є дотримання постійного режиму – кожен день 

доїти тварин в один і той же час [159, с. 3]. 

Серед пастухів на полонині існувало багато забобонів і вірувань, 

пов’язаних із порядком доїння овець. Такі знання передавалися з покоління в 

покоління. До таких забобонів можна віднести, зокрема, таке: вівчарі доїли 

спочатку чорних овець, а потім білих, віруючи, що якщо зробити навпаки – 

була б негода. Не помивши руки після доїння, вівчарам не можна наближатися 

до полонинської ватри, бо в овець пропало б молоко [117, с. 66–67]. Під час 

доїння не можна було ні курити, ні співати, щоб вовк не робив шкоди в 

господарстві [198, т. 32]. 

Свято Трійці (50-й день від Пасхи) було для тваринників одним із 

небезпечних днів у році. Існувало повір’я, що чародійники цього дня стежили 

за коровами, щоб відібрати у них молоко. Якщо маржина раптом починала 

давати молоко з червоним забарвленням, то горяни казали, що її зчередували. 

Щоб повернути втрачене молоко у корови, треба було її доїти через весільну 

обручку, примовляючи такі слова: «Скільки крапель свяченої води, стільки сліз 

хай виплаче той, хто зачарував цю маржину» [3, с. 7]. Для запобігання 

чародійства гуцули вплітали своїм коровам червоні стрічки, які мали берегти 

тварин від злого ока [88,с.32].  

Свято Петра і Павла для полонинників було умовною серединою сезону. 

Цього дня на пасовище до тваринників виходили господарі маржини, вони 

приносили з собою гостинці та випивку, розважали пастухів піснями і танцями. 

Цей звичай у народі зветься «Петрівка». Традиційно тваринники відзначали 

його два дні: першого дня селяни пригощали пастухів, а другого дня ватаг 
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пригощав всіх молочними продуктами [154, c. 43]. Цей звичай побутує і в наш 

час, однак тепер все дійство відбувається в один день.  

У час дозрівання трав на полонинах (середина липня) худоба дає 

найбільше жирного молока, з якого ватаг готує молочні продукти: вурду, 

бринзу, сир тощо. Класичний варіант сиру як на полонинах, так і низинах 

Гуцульщини виготовляється природним шляхом із додаванням до молока 

ферменту «глєгу» – рідини зі шлунка телят або ягнят, які впродовж життя 

вживали тільки материнське молоко. Більш детальний процес виготовлення 

полонинського сиру наведений у комплексній праці «Вівчарство Карпатського 

регіону» [22, c. 45–47]. Пізніше, коли сир дозріває, роблять із нього бринзу і 

затрамбовують її у дерев’яні бочки – «бербениці» (с. Шепіт).  

Завершувався сезон випасу худоби і овець на полонинах зазвичай у 

першій половині жовтня. В останній день перебування на гірських пасовищах 

тваринники дотрамбовували бринзу у «бербениці», клали на коней і разом із 

згоном тварин звозили бринзу на село. Перед сходженням із полонин важливим 

моментом було дочекатися погашення культового вогнища. Полонинську ватру 

не годилося насильно гасити, тому поки вогнище не згасло природним шляхом, 

із полонини ніхто не йшов (с. Рижа). Звізши на село полонинську бринзу, ватаг 

віддавав її господарям тварин відповідно до першої мірки видоєного молока на 

полонині. Бринзу, яка залишалася (часто як основна плата за сезонну роботу), 

головний вівчар продавав на ринку і вирученими коштами ділився з пастухами.  

Варто зауважити, що полонинська бринза (на Галицькій Гуцульщині –

«бринзя») серед місцевого населення користувалася і користується великим 

попитом. Цей продукт селяни вживають у повсякденному раціоні з кулешею 

(кукурудзяною кашою), картоплею, варениками тощо. Така популярність 

бринзи вже на початку ХХІ ст. принесла цьому сиру всеукраїнське визнання.  

20 вересня 2019 року Верховна Рада України прийняла закон про охорону 

прав на зазначення походження товарів. Згідно цього закону, «гуцульська овеча 

бринзя» стала харчовим продуктом географічного зазначення [63]. А вже 

наступного року 8 вересня 2020 року Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України на підставі висновку ДП 
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«Український інститутут інтелектуальної власності» було зареєстроване 

географічне зазначення «Гуцульська коров’яча бриндза». Цьогоріч відповідний 

сертифікат на продаж отримали шість полонинських господарств, а саме: 

«Скупова», «Кринта», «Луковиця», ФГ «Згарда», «Бибратківка», «Щівник» 

[60].  

Тварин, які літували на полонинах, господарі зазвичай «здають» 

(продають) на скотобійню, а тих, які залишаються, – випасають на своїх 

«царинках» (ділянках) до перших морозів. Зимує худоба в «стайнях» (сараях), 

вівці – в «кощєрах» (кошарах). За сприятливої погоди протягом зими ґазди 

виганяють худобу на двір, щоб та проходилася, напилася води зі струмка чи 

річки.  

Період зимівлі худоби (від останнього випасу в році до свята Юрія) 

насичений різноманітними звичаями і обрядами. На Святий Вечір (6 січня) 

перш ніж сісти до вечері, господар давав скуштувати худобі святвечірніх страв, 

а під час вечері підкидав ложкою пшеницю до стелі і закликав худобу до 

святкової трапези. Крім худоби, господар закликав і інших тварин, які були в 

господарстві. Після святвечірньої трапези діти залізали під стіл і там імітували 

звуки худоби. Такий обряд мав позитивно вплинути на розплід скоту в новому 

році (с. Шепіт). Цей звичай на Гуцульщині побутує і сьогодні. Варто зазначити, 

що звичай імітувати звуки свійських тварин на Святий вечір поширений і на 

Бойківщині. Крім цього, бойки після вечері зв’язували ложки до купи, щоб в 

новому році під час випасу худоби тварини «трималися купки» [49, с. 10]. 

Святкових страв давали тваринам і на святого Василя (14 січня), це свято 

гуцули ще називали «Святий вечір від худоби» (с. Голошина). Стрітенською 

водою господарі кропили худобу, коли виганяли її після зимування на 

пасовисько, давали пити коровам після отелення, кропили обороги і стайні від 

злих духів [71, с. 248]. На Пасху, повернувшись із церкви додому, господар з 

обрядовим кошиком обходив тричі хату, заходив у сарай і доторкався кошиком 

до худоби, промовляючи такі слова: «Єк паска не переходит з року в рик, так 

аби не переходила маржина», після чого кропив пасхальною водою домашніх 

тварин (окрім свині – її не можна, бо, за повір’ям гуцулів, свиня – бісова 
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тварина) та напоював їх, додавши до звичайної води освячену (с. Нижній 

Яловець). 

Для розвитку тваринного господарства на Гуцульщині важливим 

моментом було те, щоб тварини після літнього сезону мали корм протягом 

зимового періоду. Тому паралельно з процесом літування худоби на полонинах 

чи місцевих пасовищах селяни заготовляли суху траву – «сіно» (перший укіс) і 

отаву (другий укіс).  

Традиційно після Трійці на Буковинській Гуцульщині починався процес 

заготівлі низинної (домашньої) трави. Цей процес складався з таких же етапів, 

як і по всій Україні, відмінності полягають тільки у складанні сухої трави в 

копиці – «сіно» (великий стіг трави, складений навколо сухого тонкого 

стовбура смереки) на зимівлю, а також доставки сіна до господарства. Після 

того як легені (чоловіки) скосили траву, жінки розбивали її граблями протягом 

дня та два-три рази перевертали, щоб краще висохла. Таку траву гуцули 

називають «поліг». Поки жінки вправлялися біля трави, чоловіки заготовляли 

місце (подину), куди мали складати висушену траву. Для цього вони 

вирубували в лісі суху тонку смереку (латку), в якій сокирою обрубували гілки 

і загострювали низ (такий стовбур має назву «острова»). Забиваючи острову в 

землю, горяни перев’язували її сіном, щоб вихор (буревій) не «забрав» сіно, та 

щоб грім його не спалив [173, с. 198]. Варто зауважити, що цього звичаю вже не 

дотримуються сучасні гуцули. Підготовлену смереку вони забивали у землю, а 

навколо неї у формі квадрата наставляли короткі палки відповідно до ширини 

сіна, яке хотів господар на тій подині. 

Коли трава висохла, жінки і молодь згромаджували її у вали, а чоловіки 

складали траву у великі копиці, під копицю ставили дві тонко загострені по 

краях палиці (сула) і тягнули копицю до «острови». Нерідко людську працю 

заміняли кіньми для загрібання трави: на Гуцульщині є великі металеві граблі, 

якими коні згрібають траву у великі вали, а чоловіки з тих валів формують 

великі (кінські) копиці і тягнуть конями до місця призначення. Після того, як 

всі копиці звезені до «острови», чоловік накидав траву на «подину», а жінка 

(рідше чоловік) укладала траву навколо «латки». Цей процес буковинці 
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називають «стояти сіно». Вершечок копиці замотувався скрученим із трави 

поясом (колачем), тому в кінцевому результаті така копиця сіна отримувала 

форму загостреної кулі для того, щоб під час дощів сіно не намокало  

(с. Стебні).  

Після свята Петра і Павла на Буковинській Гуцульщині традиційно 

розпочиналася сезонна заготівля гірської трави. За відсутності гідрометцентру 

давні горяни проводили різні ворожіння і ритуали, щоб дізнатись про погодні 

умови наступного дня і визначитися, чи варто косити траву.  

Для народного визначення погоди господар брав тонку палицю зі смереки 

і ставив на стежину, якою повзають мурахи. Якщо мураха вилазила до верху 

палиці, то, за повір’ям, буде сприятлива погода наступного дня, якщо ж ні – то 

не варто косити траву. Дивилися гуцули за день до косовиці і на лезо коси, 

якщо воно виблискувало різними кольорами, то це на сприятливу погоду. 

Позитивні прикмети: якщо цвіркуни на вечір голосно цвіркотіли, або якщо кури 

йшли спати до заходу сонця. Незважаючи на народні прогнози, гуцули 

старалися скосити траву до громових свят (Гавриїла (26 липня) та Іллі  

(2 серпня)), бо з цими святами часто приходили затяжні дощі. Певні 

тлумачення зі вгадування погоди були поширені і в інших народів, зокрема в 

буковинських румунів, які передбачали погоду за допомогою сновидінь  

[122, с. 189]. 

До сінокосу, який зазвичай починався з вечора, збиралася толока косарів, 

які косили траву, поки було видно. Принцип косити траву з вечора на ніч не 

випадковий: у такий спосіб вранці на тій траві було менше роси, а відповідно 

протягом дня вона швидше висихала. Таким чином, за умови жаркої погоди 

таку траву можна висушити за один день. Аналіз польових досліджень показав, 

що звичай скошувати траву у такий спосіб актуальний і сьогодні. 

Спосіб заготівлі гірської трави тотожний із заготівлею трави в низинах, 

відмінність полягала тільки у доставці сіна до господарства. Нині гуцули 

звозять високогірне сіно двома способами – вантажною машиною того ж дня, 

як трава висохне, або в зимовий період упряженими кіньми на санях 

(«бендюгах»). Навколо сіна, яке господарі залишають на зиму на горі, гуцули 
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ставлять огорожі (опліт). Такі огорожі оберігають сіно протягом зими від диких 

тварин. 

Цикл землеробських робіт на Гуцульщині традиційно починався з 

«рокового» весняного свята Благовіщення (7 квітня) і закінчувався Введенням  

(4 грудня). «До Введення можна копати лопатою землю, а від Введення до 

Благовіщення не можна, бо земля спочиває і на літо сили набирається»  

[32, с. 12]. Г. Хоткевич у своїй праці «Гуцули й Гуцульщина» писав: «І лише 

нещасливець, продавший чортови душу, обтісує в той день кіл і забиває його в 

землю; після того він може свобідно цілий рік робити і в найбільші свята – і 

йому нічого не станеться» [166, с. 13]. Досліджені регіональні матеріали 

показали, що не всі гуцули вважали за гріх поратися на городі на Благовіщення. 

Деякі селяни, навпаки, вважали, що цього дня необхідно посадити щось у 

землю, щоб Бог благословив саджання (с. Рижа).  

На Благовіщення гуцули ворожили на погоду і врожайність: клали 

звечора яйце на дах, а вранці дивились, якщо яйце не тріснуло, то цього року 

буде врожай на зернові. Також горяни спостерігали за погодою: якщо цього дня 

ішов дощ – буде гарний врожай грибів (с. Долішній Шепіт). Як день сонячний, 

то і все літо буде таким; йде дощ – вродиться жито; якщо на Благовіщення 

вітряно, то можна садити багато бобу – буде гарний врожай [171, с. 39–40]. 

Якщо 7 квітня припадає на понеділок, то в наступні понеділки протягом весни 

не можна садити насіння в полі, щоб влітку град не побив [175, с. 218]. Не 

можна було садити городину і по четвергах, щоб град «не бив» посіяне, але 

якщо у Живний (Чистий) четвер на городі щось посадити, то можна в усі 

четверги садити (с. Нижній Ялівець). Також не можна було садити в перший 

тиждень після Пасхи, в народі цей тиждень називали «пустий» (с. Долішній 

Шепіт).  

Першим, що горяни саджали після Благовіщення, було насіння буряка (це 

зумовлено тим, що для нього потрібно більше часу для дозрівання), а пізніше 

такі городні культури: картоплю («барабулі»), кукурудзу, біб, квасолю 

(«фасулі»), часник («чіснок»), цибулю, моркву, огірки, помідори, кабачки, 

гарбузи, чебрець («чибрик»), петрушку тощо. В засаджений город гуцули 
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встромляли освячену гілочку верби як захисний оберіг протягом літа від грому 

і бурі (с. Самакова). 

Увечері великоднього четверга українці спалювали надворі сміття, що 

назбиралося за період зими та чистки саду. Культ розкладання такого вогнища, 

яке називається «діда гріда», символізував задобрення своїх предків («дідів»), 

які, за віруванням горян, мали безпосередній вплив на врожайність. Культове 

вогнище селяни палили на городі, залишаючи для цього клаптик незасадженої 

землі, на якій згодом садили огірки або мак. Гуцули вірили, що чим більше 

буде полум’я від ватри (вогнища), тим краще прогріються «діди» і земля, 

відповідно, буде гарний врожай (с. Усть-Путила). 

Після Зелених свят трудова діяльність гуцулів була спрямована на 

обробку посівів. В аграрному календарі гуцулів чітких поділів між весняним, 

літнім і осіннім сезонами не простежувалось – період сапання і підгортання 

буряків, картоплі, кукурудзи тощо визначався в залежності від того, як 

саджанці проросли, а на їх ріст, зі свого боку, мали вплив погодні умови. 

Горяни підгортали саджанці сапою або залізними граблями, а з розвитком 

технологій дедалі поширеною стала обробка городини спеціальними насадками 

мотоблоку, ручна ж робота поступово відійшла на задній план. 

Для літнього періоду землеробських робіт характерними були звичаї і 

обряди, які мали на меті вберегти посіви від «злих сил», природних катаклізмів 

та інших небажаних проблем. Зокрема, напередодні Івана Купала буковинці 

«обтикали» зеленими гілками (наприклад, калини, ліщини, верби, вільхи, явора 

тощо) город, хату, поле, щоб буря не робила шкоди, а черв’яки не точили 

городину [52, c. 300].  

В день Прокопа (21 липня) господині сіяли кріп на городі, щоб був 

гарний врожай і родюча земля (с. Долішній Шепіт). 

Період збору врожаю починався із середини липня зі збору часника і 

закінчувався збором буряка (початок – кінець жовтня). Збираючи врожай із 

городу, поля чи саду, годиться трохи плодів залишити на землі, в землі чи на 

дереві – «на розплід» [76, с. 87]. Подібна традиція побутувала і в інших 

населених пунктах України. Так, у с. Лобна Любешівського р-ну Волинської 
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обл. після збору зернових на полі залишали стільки колосків, скільки було 

членів сім’ї. Робилося це для того, щоб родив хліб і надалі [36, с. 212]. Варто 

зауважити, що такий звичай на Буковинській Гуцульщині пубутує і в наш час. 

Після завершення польових робіт горяни обробляють городи перегноєм, 

після чого їх зорюють на зимівлю. Процес зорювання ріллі у давніх гуцулів мав 

значну кількість забобонів і вірувань. Предки вірили, що земля свята, і тому її 

гріх копати. Аби відвернути від себе можливе лихо за зневагу до землі у 

вигляді орання її плугом, селяни придумали ряд табу, а саме: не можна було 

орати по вівторках, суботах та коли місяць уповні [173, с. 192]. Найбільш 

придатним днем для оранки буковинці вважали понеділок [208, арк. 19]. Коли 

починали копати чи орати город, то поливали його свяченою водою і 

«затикали» у ріллю прутик освяченої верби, який від Вербної неділі лежав у 

хаті за іконами (с. Плай). Варто зауважити, що такого звичаю буковинські 

старожили дотримуються і в наші дні. Донедавна городи орали виключно 

плугом, запряженим кіньми, нині це вже рідкість – роботу коней замінили 

трактори і мотоблоки. В народі вважають, що чим більші протягом зими будуть 

морози, тим пухкішою весною буде рілля для веснування. 

На Луки (31 жовтня ) серед буковинських гуцулів побутує традиція 

садити часник, щоб він проріс до великодніх свят. Вкривають грядку з 

часником дерев’яною тирсою і хвойними гілками смереки. Саджають часник і 

навесні, зазвичай наприкінці квітня, коли «прогрілась» земля. 

Останнім межовим днем у господарському календарі, пов’язаним із 

польовими роботами, було свято Введення. В Україні, і на Гуцульщині зокрема, 

побутує вислів, що цього дня «вводиться літо в зиму». З цим святом на 

Буковинській Гуцульщині, і на Гуцульщині зокрема, пов’язано багато прикмет і 

магічних звичаїв, які мають важливий вплив на сільськогосподарське життя 

гуцулів. Введенські прислів’я хліборобських та тваринницьких мотивів 

простежуються по всій Україні, зокрема поширеними є такі: «Як ляже глибока 

зима, готов глибокі закрома» (Харківщина), «Як на Введення буде вода, то 

літом буде молоко» (Прикарпаття) [105, с. 166], «Як на Введення випаде сніг, 

то буде врожай городини» (с. Шпетки).  
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Відомий дослідник О. Воропай писав, що із Введення розпочинався 

новий господарський рік. За народним повір’ям, хто цього дня прийде першим 

до хати, буде «полазником». Вважалося доброю прикметою, коли приходив 

молодий чоловік, здоровий і багатий, погано – коли стара і квола людина, бо 

відповідно таким за вдачею буде рік для господарів [32, с. 10]. 

Період від Введення до Благовіщення був насичений різноманітними 

традиціями, звичаями і обрядами. Методом магічних дій селяни намагалися 

вплинути на майбутній врожай, довідатися, що варто садити протягом сезону, а 

на що не буде врожаю, а також чи раннє буде «веснування». 

На Святвечір перш ніж покласти хліб у піч господиня накладала на нього 

букові вуглики, кожен з яких відповідав за певну городню культуру, і протягом 

випікання ґаздиня спостерігала за вугликами: котрий спопеліє – на ту культуру 

буде врожай, а котрий не спопеліє, то варто утриматись від великого посіву цієї 

рослини [171, с. 26]. За віруванням горян, не можна було цього дня рубати 

(колоти) дрова, бо інакше будуть птахи «рубати» (їсти) на городі кукурудзу 

[196, т. 160].  

На Стрітення (15 лютого) горяни клали надворі куряче яйце, якщо воно 

трісне – буде гарний врожай на кукурудзу, якщо не трісне – надійся тільки на 

картоплю [175, с. 214].  

На Євдохи (на Гуцульщині більш поширена назва – Євдоха), що припадає 

на 14 березня, гуцули садять у хаті розсаду на капусту (с. Плоска).  

На Теплого Олекси (30 березня) буковинці виносили з погребів (пивниці) 

у хату або сарай картоплю, щоб та прогрілася і проросла. Така картопля після 

посадки швидше адаптується в землі і буде добре рости. 

До числа найперших занять гуцулів слід віднести такий вид діяльності, як 

збиральництво. Свого часу воно було одним із найперших занять людей, 

головна мета якого спрямована на забезпечення харчової поживи. З розвитком 

тваринництва і землеробства збиральництво як форма господарської діяльності 

відійшло на задній план і стало виконувати здебільшого допоміжну роль.  
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Сезон збиральництва на Гуцульщині традиційно починається з березня зі 

збору березового та кленового соку, а завершується у листопаді збором ягід 

шипшини.  

В господарській діяльності гуцулів збиральництво використовується для 

збагачення харчового раціону та лікування. Природні умови Буковинської 

Гуцульщини сприятливі для збирання лісових ягід, грибів, різнотрав’я тощо. В 

лікувальних цілях селяни збирали багаті на вітаміни молоді шишки смерек, 

березовий сік, глід, калину, шипшину, горобину. Цінність лікувальних 

властивостей зібраних трав, ягід та грибів насамперед пов’язана з доволі 

довгою відсутністю на теренах Гуцульщини лікувальних установ.  

На Буковинській Гуцульщині найчастіше збирали плоди таких ягід: 

суниці (єгоди), чорниці (афини), малини, ожини (чорниці), журавлини 

(гогодзи). Ягоди в давнину вживали в сирому вигляді, згодом почали робити з 

них варення, сиропи та вино. Важливо підкреслити, що гуцули, в яких в сім’ї є 

померлі діти, не вживають ягід до Івана Купала (7 липня). Бо вважається, що їх 

діти на «тому» світі будуть обділені цими плодами. І лише після того, як ягоди 

посвятять у церкві та дадуть «за поману» людям, можна вживати таким батькам 

(с. Малий Дихтинець). 

На свято Івана Купала (на Гуцульщині більш поширена назва – Івана 

Зілівого) горяни традиційно збирали лікарські трави. Оскільки свято Купала 

припадає в найдовші дні в році, гуцули вірили, що саме в ці дні рослинність 

перебуває у фазі повного розквіту, а отже має найкращі властивості. Цього дня 

до сходу сонця гуцулки ходили високо в гори, щоб нарвати чудодійних 

лікарських трав, якими протягом року лікували родину і свійських тварин, 

якщо ті занедужали. До таких трав належать: звіробій, деревій, дикий чебрець, 

гірський хміль, полин, ромашка польова, золотий корінь тощо (с. Усть-Путила). 

Принісши з лісу траву хобзи, гуцули затикали її по кутках хати на дванадцять 

днів, а після пройденого терміну клали її на горище, оскільки ця хобза могла 

знадобитися для лікування лихоманки у свиней [175, с. 267]. Поширеним на 

Івана Купала було збирання і липового цвіту – буковинці приписували такому 

цвіту цілющі властивості і збирали його в значній кількості [84, с. 241]. Варто 
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зауважити, що звичай збирати різнотрав’я на Купала побутує і в наш час. Однак 

цією справою займаються переважно старожили. 

Використання рослин у побуті горян обумовлене утилітарними 

потребами: рослини були універсальним матеріалом, що забезпечували потреби 

людей в одязі (коноплі, льон), харчуванні, житлі, ліках тощо. В календарних 

обрядах українців рослинна символіка просякнута сферою сімейно-шлюбних та 

господарських відносин. 

На свято Маковія, який в народі ще зветься перший Спас (14 серпня), на 

Буковинській Гуцульщині і загалом Україні побутує звичай святити мак та 

гірське зілля. Цього дня газдині одягали на свої голови василькові віночки і 

несли до церкви святити мак та різнотрав’я. Освячені рослини цього дня селяни 

клали у хаті за образи (ікони) як обереги на цілий рік. Слід зауважити, що є 

рослини, які на Гуцульщині мають недобру славу, тому вони не освячуються і 

не використовуються в добрих цілях. Такі рослини називають «нечистим 

зіллям», і до них належать чортополох, в якому, за народним віруванням, 

сидить чорт і лякає людей, кропива та будяк [61, с. 60]. 

Особливо поширеним та промислово-прибутковим на Буковинській 

Гуцульщині і Гуцульщині зокрема до наших днів являється збір грибів. Горяни 

збирають білі гриби – боровики, лисички, сироїжки (голубінки), підберезники, 

рижики (циглінки), опеньки (підпеньки) та інші. Гриби варять для 

повсякденного споживання та у святкові дні: заправлені зі смаженою цибулею 

та часником, гриби є однією з дванадцяти страв на Святвечір. У давні часи, 

коли гриби не консервували, їх сушили, нині для горян гриби в будь-якому 

вигляді стали промисловим товаром, який найчастіше продають на ринках 

перед різдвяними святами. 

Рідше, але збирали і збирають горяни мох, гілки лози, кропиву тощо. 

Лозу використовували для плетення кошиків та скріплювальних обручів 

дерев’яного посуду, лісовим мохом утеплювали сараї та вулики, кропива була і 

залишається кормом для свиней. 

Серед господарсько-виробничої діяльності горян у зимово-весняний 

період важливе місце посідала і посідає лісова та деревообробна промисловість. 
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Деревину, що використовується при будівництві, гуцули заготовляли виключно 

в зимовий період, в час найбільших морозів, бо саме тоді дерево вважається 

найміцнішим та здатним прослужити століття. Із зимового дерева горяни 

будували оселі та прибудинкові споруди (кухню, стайню, дроворуб, оборіг 

тощо), виготовляли меблі, інструменти, посуд, декоративні вироби та багато 

іншого. 

З розвитком капіталістичного товарного виробництва в кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. лісоексплуатація на Гуцульщині стала розвиватися 

масштабними темпами. За відсутності на той час вантажного транспорту ліс 

сплавляли головними гірськими річками. На Буковинській Гуцульщині 

деревину сплавляли по річках Сучава, Серет, Путилка, Білий Черемош та 

Черемош. На Галицькій Гуцульщині – Чорним Черемошем, Черемошем та 

Прутом. На Закарпатській Гуцульщині – Чорною і Білою Тисою. Крім 

вищенаведених рік, сплавляли ліс й іншими басейнами річок, зокрема Дунаєм, 

Сяном, Віслою та ін. [73, с. 149–150]. Сезон сплаву деревини річками 

починався зазвичай після свята Юрія і закінчувався в кінці жовтня – на початку 

листопада. На такий період головним чином впливали погодні умови. На 

Буковинській Гуцульщині сплавляли плоти («дараби») раз у тиждень у суботу 

[160, с. 8]. 

Для вдалого транспортування деревини річками був необхідний певний 

рівень води. Для цього із середини ХІХ ст. влада Австро-Угорщини почала 

будувати на гірських річках (Білий і Чорний Черемош) штучні водойми 

(клявзи), які наповнювалися водою і сплавляли скинуті колоди деревини далі 

по течії рік. Пізніше біля с. Кути ці колоди ловили спеціальною решіткою і 

в’язали з них «дараби» [47, с. 38]. Однак процес виловлювання колод при 

швидкій течії був досить незручний, і через це дерево часто пропливало далі по 

течії.  

Відомо, що вже на початку ХХ ст. спосіб транспортування деревини 

зазнав докорінних змін. У цей час почали будувати «клявзи» на початкових 

притоках Білого і Чорного Черемоша. Коли там набиралося достатньо води, 

чоловіки формували на них «дараби». В народі різні розпиляні частини з 
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одного дерева розрізняли і називали так: стовбур від кореня – «гузар», середня 

частина стовбура – «ковбок», або «клецок», верхній стовбур – «верщик», 

тонкий стовбур – «латка». «Дараба» складалася із «талбів» (ряду колод), яких у 

середньому було від 8 до 12. Перша «талба» формувалася із довгих колод 

«верщиками» вперед, задні «талби» були значно коротшими за передні, в 

основному вони складалися з «гузарів». Всі вони між собою зв’язувалися 

дротом – «шварєнкою». В цілому, такий пліт міг містити в собі від 200 до 400 

кубів деревини (с. Розтоки). Коли «дараба» була укомплектована («збита»), до 

плотогонів приходила довірена особа господаря лісу. Цей чоловік заміряв 

кубатуру зв’язаної деревини і записував все у «фатуру» (книжечку), яку пізніше 

віддавав головному бокорашу. Цю книжечку сплавник мав показати у Вижниці 

приймаючому товар і отримати за роботу платню [166, с. 21]. Сплавляли ліс 3–4 

плотогони, які виступали в ролі кермувальників «дараби». Ця праця була дуже 

важкою і небезпечною. Плотогон мав бути фізично сильним, вправним і 

сміливим, знати всі круті повороти, водоспади річок та місця, де можна сісти на 

мілину. Такі знання були необхідними для вчасного реагування при кермуванні 

плотом (с. Верхній Яловець).  

У радянську добу процеси заготівлі і транспортування лісу зазнали 

значних трансформацій. Передусім такі зміни стосувалися впровадження в 

регіоні механізації і автоматизації. Так, у 60-70 рр. ручні знаряддя праці 

лісорубів замінили бензопили, автокрани, лісовози, трактори [38, с. 40]. В 

результаті цих змін фактично почався процес відживання такого виду 

діяльності, як лісосплав.  

Згодом машинне транспортування деревини стало значно дешевшим і 

зручнішим від річкового, адже при сплавах «дараб» було необхідно час від часу 

укріплювати береги річок, ремонтувати старі «клявзи» та створювати нові, 

задіювати більше людей тощо. Всі ці причини в сукупності у 80-х роках ХХ ст. 

поклали край «дарабному» лісосплаву (с. Усть-Путила). 

На Буковинській Гуцульщині остання промислова «дараба» пропливла 

річкою Черемошем у 1975 р. [160, с. 8]. Однак варто зауважити, що в різних 

джерелах можна зустріти й інші дати. Зокрема, в Музеї-садибі Юрія 
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Федьковича зберігається фотографія, на якій зображена плавуча «дараба» на 

річці з написом «Остання дараба 1882 р.». 

Поява на Гуцульщині вантажного транспорту змінила не тільки спосіб 

транспортування деревини, а й вплинула на процес переробки лісу. 

Нині на Буковинській Гуцульщині існує велика кількість деревообробних 

пилорам, на яких розпилюють зі стовбура смереки, дуба, ялини дошки, бруси 

різних діаметрів. Будівельні матеріали, вироблені на пилорамах, 

транспортуються по всій Україні та зарубіжжі і дають значний прибуток для 

бюджету регіону. Такий спосіб переробки деревини був і залишається 

поширеним на Галицькій і Закарпатській Гуцульщині. Раніше такі лісопильні 

називали «тартаками», і вони належали зазвичай місцевим підприємцям. 

За відсутності газопровідного опалення в більшій частині Вижницького 

району дерев’яний матеріал споконвічно являвся основною опалювальною 

сировиною. Сухостій гуцули традиційно починали заготовляти з кінця осені, а 

додому звозили у морозну погоду. В січні добре рубати дерево на стовпи і 

підвалини, воно в цей період здорове і тверде, скоро не зігниє. У буковинських 

гуцулів побутувала значна кількість забобонів і вірувань, пов’язаних із лісовим 

господарством. Зокрема, не можна було перебувати в лісі на Благовіщення 

і Прокіп’я, бо змія могла вкусити людину або маржину в літній період  

(с. Малий Дихтинець). 

Поширеним заняттям на Гуцульщині було і залишається сьогодні 

бджільництво. З веденням цього господарства у бджолярів побутує значна 

кількість обрядових дій, головна мета яких – вберегти комах від втрат та 

збільшити їх «прибутки». Зокрема, щоб бджоли не роїлися влітку, треба після 

святвечірньої трапези злізти зі стільця чи лавки на підлогу, доповзти до печі і 

зловитися за кочергу, після чого сказати: «Єк низко я вид вечирі встаю, так аби 

низко рої сідали» (с. Сергії). Не можна було після святої вечері виходити за 

межі свого господарства, щоб бджоли не роїлись (с. Рипень). Щоб бджоли 

велись у господарстві, діти на Святий вечір залізали під стіл і там імітували 

звуки бджіл «бз-бз-бз» (с. Шепіт). Великодньою свічкою гуцули обкурювали 

своїх бджіл, щоб були здорові і давали багато меду [75, с. 43].  
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Бджоли у давніх горян символізували достаток, тому нерідко з їх вдачею 

поєднували працю людей та приплід домашніх тварин. Так, на Святий вечір 

господар тричі обходив і обкурював ладаном хату, сарай і вулики, після чого 

заходив до хати і запитував у жінки: «Ідуть корови?», вона відповідала: «Ідуть, 

як бджоли у вічко!», далі мова йшла про овець, кіз, коней та ін. В кінці 

господар запитував: «Ідуть косарі, громадільники, вівчарі?». І на все була 

відповідь: «Ідуть, як бджоли у вічко» (с. Рижа). Цей звичай в окремих 

буковинських сім’ях побутує й нині.  

Протягом багатьох століть горяни поза межами сільськогосподарської 

діяльності виробляли різні предмети вжитку для свого життєзабезпечення. 

Сільське ремесло задовольняло потреби не тільки сім’ї, а й часто служило 

товаром. Із розвитком капіталізму домашні промисли горян переросли у дрібне 

товарне виробництво, яке користувалося й користується значним попитом 

серед туристів, зокрема на тематичних фестивалях. 

Після свята Введення в сільськогосподарській діяльності гуцулів 

починався етап домашнього виробництва: сукнарства, ткацтва, бондарства 

тощо. Серед найдавніших галузей домашнього виробництва у мешканців 

гірських теренів Карпат було, і частково залишилось сьогодні, вирощування 

натуральної сировини для тканинних виробів. Ще до половини ХХ століття на 

Гуцульщині існувало три види сировини для ткацтва й сукнарства: коноплі, 

льон та овеча вовна (шерсть). На сьогодні актуальною сировиною залишається 

тільки вовна. Зібрану овечу вовну під час великоднього четверга гуцулки 

діставали з мішків, ретельно промивали у теплій воді з розчиненим дерев’яним 

попелом і прочесували на металевій щітці. Згодом прочесану вовну пряли 

веретеном, з ниток ткали сукно на одяг [145, с. 199]. З овечої вовни гуцули 

виготовляли ковдри (ліжники) та зимовий одяг (светри, шапки, капці, рукавиці, 

шарфи та ін.). На сьогодні вироби з вовни є своєрідними сувенірами, що 

користуються попитом серед населення як у літній, так і у зимовий період.  

Зі шкіри баранів (юхти) виготовляли кожухи і зимові чоловічі убори, зі 

шкіри великої рогатої худоби – широкі пояси (череси), взуття (постоли), 

кінську збруя тощо. У ХVІІ–ХVІІІ ст. особливо поширеною на Гуцульщині 
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була вичинка юхти, овчини, керпцівок, шкіри зайців, куниць, лисиць, ведмедів, 

тхорів, диких кабанів тощо [72, с. 344]. Станом на сьогодні вироби зі шкіри та 

вовни на Буковинській Гуцульщині виготовляються в обмеженій кількості і 

здебільшого у вигляді сувенірної продукції.  

Процеси прядіння, ткацтва, вишивання оповиті цілою низкою забобонів 

та вірувань. Предки вірили, що від Введення до дев’ятого четверга Різдва не 

можна було терти білизну на маглівниці (ребриста дошка, яку використовували 

для прання одягу). Натомість доброю справою вважалось протягом цих тижнів 

перетерти льон і коноплі, бо хто не зробив цього, вважали, що накликав «бурю 

на городи і поля». Протягом зимового періоду не можна було прясти в такі 

календарні свята: Сави і Варвари (17, 18 грудня), протягом різдвяних свят (від 

Святого вечора до Водохреща) та тиждень «Федоровиці» (перший тиждень 

Великого посту). Зокрема на «Федоровиці» не можна було прясти на сукню, 

щоб у молоці не заводилися черв’яки [171, с. 37]. Від Водохреща і до Танасія  

(31 січня) не можна прати, бо протягом цього періоду вода свята (с. Сарата). 

Із середопістя (середина Великого посту) і до Вербної неділі (крайня 

неділя перед Пасхою) майстрині писанкарства розписували пасхальні яйця. В 

традиційній культурі гуцулів писанки зазвичай виготовляли з курячих яєць, 

зрідка – з гусячих чи качиних. Відомо, що у 30-х роках ХХ ст. у деяких селах 

Бойківщини, крім курячих яєць, розмальовували дерев’яні яйця [155, с. 191]. В 

залежності від регіональних традицій і технік розфарбовані великодні яйця 

мали такі назви: «писанки», «мальованки», «крашанки», «галунки» та ін. 

Дослідник Хоткевич описав назви писанок на Гуцульщині початку ХХ ст., 

серед них основні такі: «смерічка», «шість руж», «гребінці», «плетінка», 

«білокрилка», «настулька», «решітки» [166, с. 13]. Процес розписування 

писанок на Гуцульщині досить докладно подає дослідник Д. Гоберман у своїй 

праці «Гуцульщина – край искусства» [41, с. 76–80]. Аналіз джерел показав, що 

до першої половини ХХ ст. майстрині розфарбовували лише сирі яйця. На 

сьогодні на Буковинській Гуцульщині побутують сирі, варені, печені і дерев’яні 

писанки. 
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Крім вищенаведених занять, досить широко побутували на Гуцульщині 

бондарство, різьблення по дереву, художні вироби з металу тощо. Центрами 

виробництва художніх виробів на початку ХХ ст. на Буковинській Гуцульщині 

були: м. Вижниця, смт Путила, с. Селятин і с. Дихтинець. На Галицькій 

Гуцульщині – смт Жаб’є (сучасна Верховина), с. Космач та с. Бростури, на 

Закарпатській Гуцульщині – с. Ясіня та с. Ділове [72, с. 144]. Сезоном цих 

занять вважався період від Введення до Благовіщення. Вірогідно, вибір такого 

періоду був обумовлений насамперед тим, що протягом зими, яка в Карпатах 

часто тривала від листопада до квітня, було багато вільного часу для цього 

ремесла.  

 

2.2. Релігійний синкретизм у святковій культурі гуцулів Буковини  

 

Світоглядні уявлення буковинських гуцулів і загалом гуцулів у 

дохристиянський період формувались зі спостережень за явищами природи. 

Предки вірили, що все з природи народжується, живе відведений період та 

умирає або перероджується. Водночас вони вірили у земні і небесні божества, 

які живуть вічно. До небесних богів в язичницький період гуцули відносили 

Світле Сонечко, яке в народі мало такі імена: Лад, Дайбог, Прабог, Весел, 

Дажбог, Світ, Радогість, Світовид, Хорош, Доброгість та ін. [135, с. 606–609]. 

До земних божеств – «Нявки», «Лісовики», «Бісиці», «Русалки-Люзони», 

Лісниці та ін. [176, с. 198–225]. 

Із поширенням християнства на слов’янських землях розпочався 

складний і тривалий процес боротьби з язичницькими обрядами і традиціями. 

Християнізаційна обрядовість на теренах України протягом минулого 

тисячоліття в залежності від культурного розвитку краю приживалась у всіх 

регіонах по-різному, і довго тривав період двовір’я. Відомий дослідник  

І. Власовський у своїй праці «Нарис історії Української Православної Церкви» 

поділив розвиток та поширення православної релігії на Україні з кінця Х ст. по 

першу половину ХХ ст. на п’ять діб: перша – 988–1240 рр.; друга – 1240–1458 

рр.; третя – 1458–1686 рр.; четверта – 1686–1917 рр.; п’ята – 1917–1950-ті рр.  
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ХХ ст. [26, с. 31]. Відповідно до цієї класифікації, християнська релігія на 

Буковинській Гуцульщині почала розвиватися лише у третій добі, про що 

свідчать історичні дані та найстаріші храми в краю.  

З історичних джерел з’ясовано, що перші церкви на теренах 

досліджуваної території почали споруджуватися в першій половині ХІV ст., в 

роки існування Молдавської марки. На той період один із перших воєвод – 

Драгош, спорудив у с. Воловець (1346 р.) першу дерев’яну церкву на Буковині. 

Пізніше у 1468 р. Штефаном Великим було перенесено церкву до населеного 

пункту Путни, де вона зберігається і до наших днів [184, с. 175-176; 118, с. 99; 

83, с. 23; 279, с. 99]. До числа найдавніших храмів, які збереглися на теренах 

Буковинської Гуцульщини до наших днів, варто віднести, зокрема такі: церква 

Різдва Богородиці (1630), с. Селятин; церква св. Іоана Сучавського (1792-1798),  

с. Виженка; церква Успіння Пресвятої Богородиці (1861), с. Стебні; церква 

Різдва Пресвятої Богородиці (1863), с. Петраші; церква св. Василя (1875-1877),  

с. Конятин; Свято-Дмитрівська церква (1877), с. Дихтинець; церква св. Дмитрія 

(1877), с. Довгопілля; церква св. Симеона (1878), с. Мариничі; церква  

св. Параскеви (1878), с. Усть-Путила та ін [169, с. 175; 177]. Всі перелічені 

вище храми збудовані виключно з дерева і лише у ХХ були покриті цинковою 

бляхою. 

З появою церковних храмів і запровадженням християнства на теренах 

Карпат гуцули почали визнавати себе християнами, але й не відмовлялися від 

своїх дохристиянських обрядів, проти яких священнослужителі вели активну 

боротьбу. За церковними парафіями буковинські гуцули відносили себе до 

православної необ’єднаної церкви, для порівняння, гуцули Галичини 

відносились до греко-католицької (об’єднаної) церкви [66, с. 97]. Така 

відмінність у вподобанні релігійних конфесій, на думку дослідника Гобермана, 

була пов’язана з тим, що Буковинський край довгий час входив до складу 

Молдавської держави, яка була православною. Тоді як Галицька Гуцульщина та 

інші західні регіони України були приєднані до Унії, яка сповідувала греко-

католицизм [42, с. 148]. З історичних джерел відомо, що схожий сценарій 

розвитку православної церкви на Буковині відбувався і в роки окупації краю 
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Румунією (1919–1944), яка сповідувала теж православ’я. А сусідня Галичина, 

яка в цей час була під владою Польщі, сповідувала греко-католицизм. Відомий 

дослідник М. Грушевський писав, що православна церква на Галичині 

зазнавала значних утисків із боку Польщі. Зокрема, у Львові українцям 

дозволялося ходити до православної церкви тільки на одній вулиці міста  

[50, с. 25]. 

В церковних образах (іконах) гуцули уявляли собі трьох основних 

небесних правителів: Бога Отця, який сидів на золотому троні з ореолом над 

головою, його Сина Ісуса Христа, який стояв по правій стороні Отця, та Діву 

Богородицю, яка стояла з лівої сторони [66, c. 97]. Відомо, що в гуцульських 

храмах Бога також зображали у вигляді білого голуба або великого ока із синім 

зрачком (приклад такого ока можна побачити у церкві Різдва Пресвятої 

Богородиці в селі Стебні Вижницького р-ну Чернівецької обл.). 

З архівних джерел ДАЧО стає зрозумілим, що процес впровадження 

християнства в регіоні був певною мірою насильницьким, через що між 

місцевими жителями і священниками виникало багато конфліктів. Відомо, що 

селяни неохоче відвідували новостворені храми, через що місцеві священники 

писали на них «доноси» в Окружне управління Буковини [190, Спр. 15]. Селяни 

у відповідь відправляли скарги на місцевих священників, які зловживали 

службовим становищем, займались вимаганням і нерідко били парафіян  

[193, Спр. 180], [194, Спр. 234], [195, Спр. 289].  

Тривала ізольованість населення Буковинської Гуцульщини від інших 

груп українського народу сприяла збереженню численних язичницьких 

вірувань і забобонів у цьому регіоні. З історичних джерел відомо, що до 

прийняття християнства горяни вірували в єдиного Бога – Прабога – творця 

неба і землі. За легендами предків, у Прабога було чотири сини і одна донька. 

Старшого сина звали Ад, другого – Яр, третього – Рай, наймолодшим сином 

був Мир, а доньці дали ім’я Лада. Прабог розділив між ними царство Всесвіту: 

Ад отримав владу над темрявою, холодом, зимою, болем, підземеллям, і стали 

його відтоді звати Бісом, Пеклом, Гадом тощо. Інші три брати отримали владу 

над сонцем: Яр, якого пізніше почали звати Юрієм, орудував весняним сонцем, 
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Рай (Рій, Грім, Перун, Купало, Воян, а в християнстві – Іван Хреститель) 

орудував літнім сонцем, наймолодший син Мир (у християнстві – Дмитро) 

орудував осіннім сонцем. Донька Лада була матір’ю-Землею [135, с. 655–656]. 

Вірили предки і в силу численних космологічних тіл, які, на їх думку, 

впливали на їхнє життя, добробут, смерть тощо. Наприклад, селяни вірили, що 

кожна людина при народженні отримувала свою зірку, яка була своєрідною 

душею людини. Місяць називали братом Землі-Лади. Коли селяни бачили 

падіння зірки, то говорили, що в цей момент хтось помер, і його «зірка» згасла. 

Такі вірування серед літніх горян існують і в наш час (с. Довгопілля). Також 

селяни стверджували, що коли Місяць у повні, на ньому видно контури двох 

людей – Каїна і Авеля, за легендою, синів перших людей на Землі – Адама і 

Єви (с. Стебні). Так гуцули трактували забарвлення великих кратерів на 

поверхні Місяця. 

Сонце в дохристиянський період було найбільш пошанованим божеством 

на землі, від нього залежало життя людини і природи загалом. Із рухом сонця 

навколо своєї осі та циклічністю сонцестояння пов’язані майже усі календарні 

звичаї і обряди на теренах України і Гуцульщини зокрема. За віруванням 

предків, у час зимового сонцестояння, в найдовшу ніч з 21 на 22 грудня,  

мати-Коляда народжувала Сонце-Дажбога. Звідси, за припущенням етнографа  

Г. Кожолянка, походить назва «Різдво» і «Коляда» [77, с. 352]. Давні предки 

звали сонце Війтом або Світовидом, уявляли його у вигляді лицаря у золотому 

шоломі, в якого при собі було вісім мечів, і він їздив на білих конях  

[135, с. 656]. Цікавим залишається той факт, що згодом «війтом» на 

Гуцульщині почали називати найповажнішого гуцула, який виступав 

правителем певної територіальної громади краю. 

Різдво Сонця для українців означало перемогу світла над темрявою і було 

першим передвісником весни. Предки вшановували Різдво святковою трапезою 

увечері 24 грудня. До основних святкових страв належали кутя і узвар, страви 

господиня готувала на «живій ватрі» (вогні) до сходу сонця, щоб вранішнє 

проміння сонця освятило жертовну їжу [77, с. 362]. Кутя була культовою 

стравою померлих предків, які, за віруванням верховинців, приходили на тайну 
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вечерю і своєю присутністю могли вплинути на врожайність городини і 

приплід худоби [148, с. 208]. Супроводжувалося Різдво Сонця ритуальними 

піснями-колядками, в яких повторювалися в кожному вірші слова «Ой Дай 

Боже» – таким чином вшановувалося Сонце – Лад, якого в народі звали 

Дажбог, Радогість, Дайбог тощо [135, с. 609]. Назва «Коляда», за припущенням 

дослідника Ф. Колесси, пішла від «Calendae Ianuariae» і багато століть 

вважалась «поганським» елементом у християнстві [101, с. 19]. У 

дохристиянський період репертуар колядок складався переважно з величальних 

пісень господарю та його сім’ї, також популярними були колядки казково-

фантастичного і морально-виховного характеру. В християнській обрядовості в 

ритуальних колядках основне місце посіли християнські мотиви, в яких 

оспівувалось народження Ісуса Христа, добрі справи Діви Марії, святого 

Миколая тощо.  

В християнській обрядовості, на відміну від язичницької, святвечірній 

стіл почали перев’язувати червоною ниткою як символ Христа, кількість 

святкових страв на столі збільшилась до дванадцяти, які приурочені до 

кількості апостолів Христових, доповнився стіл свяченою водою, ритуальною 

свічкою тощо. 

Перш ніж сідати до святкового столу, господар діставав із печі жаринки 

святкового вогню, ставив їх у миску, додавав туди ладан і обкурював ним хату і 

стайню. Ця обрядова дія виконувала функцію оберега від злих сил. 

Використовувались жаринки «живого» вогню і для запалювання ритуальної 

свічки на святковому столі, зазвичай це робив глава сім’ї. На Буковинській 

Гуцульщині в давнину ця свічка мала догоріти до кінця, а в теперішній час 

після вечері її гасить господар. Гуцули вважали, що свічка, запалена на Святий 

вечір, має велику цілющу силу, тому бережуть її цілий рік як оберіг  

(с. Долішній Шепіт).  

Важливу увагу селяни приділяли душам своїх предків, які, за народним 

уявленням, протягом року перебували у лісах, воді, городині, траві тощо. Своїм 

померлим родичам горяни завдячували благополуччям у сім’ї, урожайністю на 

полях та плодючістю домашніх тварин [145, с. 208]. Гуцули зазивали своїх 
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предків до Святої вечері, а щоб було де їм сидіти, господар розстеляв сіно під 

столом на підлозі та на лавках. Для їх поживи ставили на підвіконня миску 

святкової їжі (с. Стебні). Страви, що залишалися у тарілках після вечері, теж 

були поживою для предків, тому вважалося за гріх мити посуд одразу після 

трапези, господині мили його наступного дня (с. Усть-Путила). 

Серед зимової календарної обрядовості слід виділити свято Маланки 

(Меланка, Меланія, Переберія), (13 січня) У дохристиянські часи свято було 

приурочено богам природи та душам предків. За язичницьких часів 

традиційними персонажами даного дійства були: Маланка (переодягнутий у 

дівчину хлопець), «орач» із частиною плуга, «сівач» із сівнею на плечі, 

«гуцул», «циган», «коза», «чорт» та інші [135, с. 577]. Прийом ритуальної 

травестії (перевдягання хлопця в Маланку) має глибоке язичницьке коріння. 

Давні предки вірили, що таке ритуальне дійство позитивно впливало на розплід 

худоби і родючість землі [108, с. 29]. Отже, з цього стає зрозуміло, що 

рядження у давнину мало не тільки функцію розваг, а й магічну дію – 

закликання багатства та благополуччя. Проте у ХХ столітті сенсове 

навантаження втратилось, і Переберія стала розважальним дійством. Цей факт 

простежується і в новорічних виставах: «Вертеп», «Маланка», «Коза» тощо  

[77, с. 384].  

В результаті тривалої боротьби з язичницькими обрядами, присвяченими 

«Маланці», церква вимушена була частково взяти це свято під своє «крило», 

для цього була вигадана правдоподібна історія. За християнською легендою, 

Меланія була донькою заможного і знатного римлянина, після кількох років 

заміжжя вона вирішила піти у монастир служити Богу. Весь спадок, який їй 

дістався від батьків, Меланія роздала на благодійність, зокрема, на її кошти 

було збудовано низку церковних храмів. Так у християнській обрядовості свято 

Маланки охрестили днем преподобної Меланії. Однак спільна календарна 

приуроченість свят не має жодного зв’язку з новорічною звичаєвістю Переберії. 

За легендою наших предків, Маланка була дочкою Богині Землі – Лади, і 

раніше її звали Весною або Маяною, а з плином часу за милість Маяну 

переіменували у Малану або Маланку [135, с. 656]. Християнство в боротьбі з 
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язичницькими звичаями використовувало християнізовану Меланію як 

праведну персону, щоб протидіяти поганському народу вшановувати свої 

божества і предків. Так, православна церква докладала багато зусиль, щоб 

заборонити обходи господарських хат народним рядженням, замінивши їх 

колядками, щедрівками, йорданівками на християнську тематику. 

Метод ідеологічного протиборства, який застосовувала церква у другій 

половині ХХ ст. щодо новорічних звичаїв Переберії, прискорив відмирання 

ритуального карнавалу «Маланка» у Східній і Центральній Україні.  

Порівнюючи з більш давніми маланковими піснями, в яких 

простежувалися господарські та рослинні мотиви, в сучасних «оброблених» 

піснях простежуються варіації на зразок: «золота кадильниця», «чесний хрест», 

«срібна тарільниця» тощо, які, очевидно, запозичені з церковного лексикону 

[107, с. 226].  

Шанованим святом для горян був день Василя, в народі його ще звали 

Старим Новим роком. Це свято було оповите різноманітними легендами та 

віруваннями. Так, гуцули вірили, що в ніч на Василя на землю спускалися 

Щедрий Бог, Новий Рік і духи Лада, вони приносили добробут тим, хто не спав 

і чекав на них. Вірили гуцули, що в новорічну ніч домашні тварини розмовляли 

між собою людською мовою, проте підслуховувати їх розмови не варто, бо 

можна було від цього померти (с. Стебні). З опівночі і протягом василевого дня 

гуцули (переважно жінки) ворожили на долю, врожай, благополуччя тощо. 

Незаміжні дівчата при новорічному засіванні ловили зернини пшениці, щоб 

дізнатись про долю. Якщо наловлювали парну кількість, то значило, що будуть 

протягом року засватані, якщо непарну – ще рік дівуватимуть [78, с. 131].  

Нині, свято Василя має такі назви: Щедрий вечір, другий Святий вечір, 

День святого Василя. Цього дня обов’язковою стравою, як і на перший Святий 

вечір, є кутя.  

Вечір напередодні Йордану (18 січня) гуцули називали Третім святим 

вечором, або Голодною кутею. Цього дня з вечерею і палаючою свічкою 

господар обходив тричі за рухом сонця свою хату, потім ставив горщик із 

вечерею на стіл і звав до святої вечері душі померлих родичів [52, с. 288]. 
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Відмінність Голодної куті від Багатої куті заключалась у зменшенні обрядових 

дій. Так, на Третій святвечір уже не закликались господарем до трапези «лихі 

духи», в покутті не було присутнього Снопа-Дідуха, в якому жили боги 

урожаю, діти не носили до хрещених «вечерю», замість колядок виконувались 

«йорданівки». Святкова трапеза, як і на перший Святий вечір, починалася і 

закінчувалася молитвами та побажаннями. У давнину українці вірили, що після 

вечері разом із димом священного вогнища відлітають до неба душі предків, які 

були присутні протягом різдвяних свят [125, с. 107].  

Одним із найбільших свят зимової обрядовості горян було і залишається 

свято Водохреще (19 січня). На Буковині і Гуцульщині загалом свято 

Водохреща має кілька відомих назв: Йордан, Видорщі, Богоявлення, Іордан.  

Обряд хрещення води на Йордан мав на меті зробити воду цілющою і 

вигнати з неї злі сили. Йорданівською освяченою водою горяни кропили свої 

господарства, промовляючи: «Йик від свйиченої води утїкає усе лихе, так аби 

від мого газдівства оно утїкало, бо тут Юда права не має, нї буря, нї туча, нї 

птаха, нї відьма не має права відбирати манну (молоко, поживу)» [175, с. 209]. 

Цілющої сили в християнстві разом із водою отримала свічка «тріца», або 

трійця, зберігали її буковинські горяни протягом усього року як оберіг і 

запалювали у часи тривоги, боротьби зі злими силами. Із запаленою «тріцею» 

гуцули зустрічали священника, який після Водохреща і до св. Танасія ходив 

освячувати домівки (с. Плай). 

Важливим «роковим святом» на Буковинській Гуцульщині було і 

залишається Стрічення (в народі – Стрітення). Цього дня вагомого значення 

набуває культ вшанування води і вогню. Традиційно на Стрічення українці 

святять у церкві свічки і воду. Вода, освячена цього дня, має цілющі 

властивості від різних хвороб, а особливо від пристріту (негативної енергії). 

Так, гуцули використовують стрітенську воду протягом року від «злого ока» та 

захланних (заздрісних) людей, а також для обрядових дій, пов’язаних зі своєю 

худобою. Важливим було на Стрітення святити воду у новій посудині – так 

вона зберігала свої цілющі властивості [32, с. 139]. Доречно зауважити, що 
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серед старожилів і в наш час побутує звичай кропити стрітенською свяченою 

водою свійських тварин (крім свині), обійстя, сади, городи тощо. 

З палаючою «стрітенською» свічкою господар обходить все своє 

господарство, при вході в хату, стайню чи комору робить свічкою умовні 

хрести зверху дверей (Дод. Рис. Д. 1.). Така обрядова дія має на меті оберігати 

господарство від нечистої сили. Після обрядового дійства господар (рідше 

господиня) тушить свічку свяченою водою і кладе її в надійне місце як оберіг 

від грому, блискавки чи бурі.  

Відповідно до числення місячно-сонячного календаря напередодні 

Великоднього посту випадає «сиропусний» тиждень, останній день, який ще 

має назву «Пущенє». Селяни вірили, що з сиропусної неділі на понеділок 

Великого посту перетворюється нетля в мотиля. «Нетля – се такий свйитец, 

така свйита жінка від говіня; вона розпускає в часі говінясвої мотилик, а ті 

входять в хату хрестьинську!» [175, с. 214]. В українській православній церкві 

«масляний тиждень» не християнізувався, що, можливо, пов’язано з низьким 

розвитком обрядових дій свята.  

В сиропусну суботу на Буковинській Гуцульщині побутує звичай 

вшановувати своїх предків-дідів. Горяни несли до церкви обрядову миску із 

солодощами або гарячими страви (голубці, книші, пиріжки тощо) і роздавали 

одні одним за душі свої померлих дідів, кажучи при цьому: «Ней Бог прийме за 

душу мого дідика, бабку (називали ім’я)», у відповідь звучали слова: 

«Простиби ней Бог приймає» (с. Голошина). Звичай вшановувати предків в 

«задушні суботи» має давнє коріння. За гуцульською легендою, в давнину старі 

діди випросили у Бога три суботи протягом року, коли їх родичі поминатимуть: 

першою була Задушна субота вона припадає на суботу масляного тижня, 

другим поминальним днем була субота перед Трійцею, а третя субота 

напередодні Дмитрія [171, с. 35]. На Гуцульщині найблагодійнішою 

милостинею вважається «парастас». Парастасом називають три колачі, над 

якими священник править молебень за упокій і спасіння душ покійників  

[19, с. 140].  
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Великодній піст, або Великий піст – головний піст у православ’ї і 

католицизмі, який приурочений до Воскресіння Христового, тривалість посту 

сім тижнів. Богослови пояснюють – мета посту в покаянні і примиренні з 

Богом, в отриманні духовної сили та зміцненні тіла. На Буковині суворо 

дотримувалися посту: гуцули не вживали скоромних страв, не сквернословили і 

не вдавалися до тілесних утіх. Найбільш побожні горяни протягом посту не 

користувалися технічними приладами (телефоном, телевізором, радіо тощо), бо 

вважали, що то бісові речі (с. Стебні). Протягом посту українці ходили 

причащатись (на Гуцульщині цей обряд називається «іти до закону»)  

(c. Конятин). 

Одним із найбільших і забобонних весняних свят на Гуцульщині є 

Благовіщення. За народним віруванням, цей день був особливо сприятливий 

для чорної магії. Міфічне народження слуги сатани – чорта, за гуцульськими 

легендами, можна було отримати з курячого яйця. Перше яйце, яке знесла 

чорна курка на Благовіщення, вважалось найбільш придатним для створення 

біса [66, с. 103]. Людина, бажаюча отримати у своєму житті послужливого 

чорта, мала таємно носити таке яйце під пахвою лівого плеча дев’ять днів, після 

чого народжувався чорт. Кмітливому господарю такий «юда» приносив 

багатство і славу, оберігав господарство. В господаря, який не вмів керувати 

чортом, траплялися лиха, домашні тварини гинули, або ж траплялись пожежі в 

оселі. Селяни здогадувалися, в кого був у службі біс, зазвичай його мали кілька 

людей у селі. За описом очевидців, слуга-чорт був у вигляді малого хлопця 

ростом до пів метра, улюбленою забавою якого було гойдання на вхідних 

дверях у хаті, стайні, коморі (с. Стебні).  

За віруванням горян, чорт виконував службу не безкоштовно, за це 

господар або хтось із його близького оточення мав заповісти йому свою душу 

після смерті. Зазвичай людина, яка мала в службі чорта, відвідувала церковні 

богослужіння, щоб відвести від себе підозри. Мисливець, якому підкорявся 

чорт, мав на Пасху розстріляти освячений обрядовий хліб – паску, щоб дичина 

приходила додому. За розповідями очевидців, з простріленої мисливцем паски 

витікала рідина червоного кольору, і після такої дії дикі тварини приходили до 
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оселі мисливця самі, ставали на відстані сорока метрів і чекали, поки вийде 

господар, а мисливець на свій вибір або стріляв у тварину, або відпускав її, 

повернувшись назад у хату (с. Фошки). 

На Благовіщення в народі існувало багато повір’їв, наприклад: щоб змія 

не лізла до хати протягом літа, треба цього дня взяти довгу палку і обійти з нею 

всю присадибу (господарство), промовляючи при цьому молитву; щоб половик 

(яструб) не крав курей, буковинські гуцули давали одні одним яйце за здоров’я 

половика (с. Петраші). За гуцульською легендою, зозуля в ніч на Благовіщення 

кує в раю і може накувати гроші тим, хто покладе цієї ночі під подушку 

рушник і гроші (с. Плоска).  

Відповідно до сонячної активності протягом року та природних циклів 

чергування пір року, піком весняного періоду наших предків було свято 

весняного рівнодення, або Великий день. Свято традиційно припадало на дні 

весняного рівнодення, коли день і ніч зрівнювалися по тривалості. Дослідник  

І. Снігур у своїй праці «Легенди Буковини» писав, що допоки свято Пасхи не 

утвердилося у православному календарі, перші християни вшановували кожну 

п’ятницю як день смерті Христа, а кожну неділю – день воскресіння Ісуса  

[148, с. 13]. 

Тиждень перед Великоднем був наповнений рядом магічних дій, на які 

найбільш насичені були такі дні: Вербна неділя, Страсний четвер (Чистий 

четвер) та Страсна п’ятниця. Так, на Вербну неділю (крайня неділя перед 

Пасхою), яку на Буковинській Гуцульщині називають «Бечкова», як і по всій 

країні, побутує звичай святити в церкві вербові прутики. На Гуцульщині з 

освяченою вербою пов’язано багато вірувань, звичаїв та обрядів. Наприклад, 

селяни вірять, що той, хто освятить у церкві розвиту (пухнасту) гілку верби, в 

того буде вдалий на все рік [171, с. 41]. 

Після виходу із церкви у верховинців прийнято бити вербою один одного, 

промовляючи: «Бечка б’є, я не б’ю, через тиждень – Великдень». 

В Україні поширеними є і такі варіанти: 

«Не я б’ю, верба б’є, за тиждень – Великдень, недалечко червоне яєчко» 

чи «Не я б’ю, верба б’є, за тиждень – Великдень, будь великим (велика), як 
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верба, а здоровим, як вода, і багатим як земля» [105, с. 211]. В таких 

віншуваннях чітко простежується культ води і зелені, які в обрядовості 

українців є символом життєдайної енергії.  

Освяченій вербі горяни приписували чудодійні властивості. Так, щоб 

захиститися від бурі чи граду, селяни кидали на поріг хати або на двір прутики 

верби. В смт Путила та с. Гробище Путильського району (нині Вижницький  

р-н). Для запобігання шкоди від бурі гуцули палили в хаті гілки освяченої 

верби [144, с. 105]. 

У Чистий четвер (за три дні до Великодня) українці до сходу сонця 

умиваються непочатою водою (яку ніхто ще з ранку не використовував). 

Подейкують, що той, хто умиється такою водою, протягом року не матиме 

шкірних захворювань. Така традиція побутує майже по всій Україні. 

В Страсний четвер у православних українців побутує звичай святити в 

церкві свічки, а після церковної служби господар мав принести свічку додому 

запаленою. Страсною свічкою чоловік випалював над дверима хрести, які, за 

віруванням горян, мали функцію оберігати хату від нечисті. Такі оберегові 

хрести на Гуцульщині випалюють над дверима в сараї, кошарі, гаражі, криниці. 

Важливим було обійти із запаленою свічкою все господарство тричі за 

напрямком сонця, проказуючи при цьому псалом 90 (с. Петраші). 

В деяких селах Буковинської Гуцульщини господині в четвер 

розпалювали «живий» вогонь для випікання пасок, бабок (малі за формою 

паски) та яєць для пасхального кошика (с. Сарата, с. Стебні, с. Міжброди). З 

«живим» вогнем господарі поводились дуже шанобливо, його вважалось за гріх 

насильно гасити, тому цей вогонь мав сам погаснути.  

Відомий сучасний історик та етнограф України О. Курочкін наводить 

відомості, що паски українці пекли в п’ятницю і суботу. Під час випікання 

паски заборонялось вилазити на піч чи якось її турбувати. Паску саджали в піч, 

проказуючи молитву, яка завершувалась словами «Христос воскрес»  

[105, с. 213]. Великодню паску господині традиційно прикрашали посередині 

хрестом з тіста, а по краях – розочками, пташками, листочками та ін.  

(с. Голошина). 
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Слід зауважити, що виходячи зі проведених на Буковинській Гуцульщині 

польових досліджень, у Страсну п’ятницю селяни вважали гріхом пекти паску 

чи взагалі виконувати будь-яку роботу, що не стосується домашнього 

господарства. 

В суботу ввечері горяни складали великодній кошик, який зазвичай 

наповнювали вареними яйцями, сиром, бринзою, молодим часником, хріном, 

бужениною, ковбасою, бабкою (маленька паска), усякими солодощами, 

випічкою, фруктами, ну і, звичайно ж, обов’язковим атрибутом кошика була 

писанка [86, с. 37]. Вся обрядова їжа, крім паски, була порізана скибками  

(с. Усть-Путила). Така традиція побутує і в наш час. 

На Великдень вся сім’я йшла до церкви з пишним кошиком, накритим 

рушником із вишитим образом Христа, окремо в хустині несли велику паску та 

баночку з водою, щоб посвятити їх біля церкви. Також брали миски, наповнені 

такою ж їжею, що і в кошику, які після освячення роздавали односельцям або 

родичам «за поману». Як і на Святвечір, цього дня горяни першою вживали 

щойно освячену воду, а потім одні одним давали «за поману» мисочки зі 

свяченою їжею, після чого йшли додому. Бувало деякі гуцули направлялися на 

цвинтар до померлих родичів «пригостити їх свяченим».  

В селі Підзахаричі побутує традиція давати на Великдень путню (відро) 

свяченої води «за прости Біг». Важливим є те, щоб відро було нове і металеве. 

На початку ХХ ст. замість металевих відер «за прости Біг» давали дерев’яні 

гарчики (посуд для сквашування молока) з водою (с. Підзахаричі).  

Занісши в хату великодній кошик, господиня наливала у велику миску 

криничну воду, розбавляла її свяченою і туди ж клала освячену писанку та 

монети. Потім усі члени сім’ї умивалися цією водою, а писанкою хрестили 

лице навхрест (с. Малий Дихтинець). Монети використовували в ритуальній 

воді, щоб був достаток протягом року. Освячену пасхальну воду зберігали 

цілий рік, а минулорічну – виливали на грядки і дерева, які ще не плодили.  

Цікавим залишається той факт, що серед населення Буковинської 

Гуцульщини існує певна черговість вживання освяченого в пасхальний день. 
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Так, після молитви вживається першою свячена вода, потім проскурка, хрін, 

яйце, паска, а далі все інше (с. Нижній Ялівець). 

Особливу увагу на Великдень горяни приділяли великодній писанці. 

Відомо, що яйце ще в язичницькі часи на Гуцульщині було символом плодючої 

весни, зародження життя [41, c. 76]. А предки слов’ян обдаровували одне 

одного «красними яйцями» – крашанками, які символізували початок весни, 

повернення природи до життя [168, с. 78]. В християнстві воно стало символом 

Христового Воскресіння. Традиційно гуцули на паску обдаровують своїх 

родичів, друзів писанками, бажаючи при цьому один одному здоров’я. Яйця, 

призначені для писанки, повинні бути сирими. У мисці з освяченою їжею, яку 

горяни давали своїм родичам або односельцям «за поману», обов’язково мала 

бути писанка (с. Стебні). 

З історичних джерел відомо, що писанки існували задовго до 

християнства. І. Сеньків писав, що писанка була первісним символом дівочої 

яйцеклітини, а червоний колір символом їхньої крові [145, с. 232]. 

Серед буковинців побутувало повір’я, що поки вони будуть розписувати 

великодні писанки і обдаровувати ними один одного, доти буде існувати світ. 

За віруванням гуцулів, протягом тижня після Пасхи відкриті двері до 

Царства Божого [86, с.39]. Отже душа людини, котра помре в ці дні, 

відправиться одразу до раю.  

Значне місце у світогляді гуцулів відігравали звичаї, пов’язані із 

сільськогосподарською діяльністю. На Юрія Змієборця у горян існувала значна 

кількість забобонів і вірувань. За народним повір’ям, вночі на Юрія 

бешкетували чередільники (ті, що відбирають молоко у корів). Гуцули вірили, 

що відьма, котра збиралася відібрати у корів молоко, носила з собою мішечок, 

який наповнювався молоком, коли вона задивлялась на корову [117, с. 165]. 

Щоб протидіяти чередільникам, господарі з ночі і до перших співів півнів 

стерегли свої стайні. Господарі стежили, щоб не прийшла до них відьма-жінка, 

і не відірвала від стайні тріску, та не взяла зі сліду тварини землі, бо за 

допомогою цього чарівниця могла б заподіяти зло коровам, відібрати молоко 

[145, c. 59]. Цього дня також побутує звичай зранку ставити на стовпи вхідних 
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дверей кицки (шматки) землі з жовтими квітами, які ще селяни називають 

«сліпаки», «юріївки». За народним повір’ям, ці квіти оберігають господарство 

від злих сил (с. Паркулина). 

Такі язичницькі обрядові дії християнство переслідувало в усі часи свого 

існування на Гуцульщині. Ще в другій половині ХІХ ст. для викорінення цих та 

інших магічних дій у місцевого населення церковними служителями 

проводились роз’яснювальні роботи [189, Спр. 3318].  

Для того, щоб зменшити зацікавленість населення до виконання 

«поганських» обрядів на Юрія, священнослужителі запровадили церковну 

службу. Цього дня в рамках богослужіння освячувались сіль, цукор, борошно 

та інші харчі, які господарі вдома давали скуштувати своїй худобі, щоб 

зміцнити її імунітет до чародійських сил. Таким чином, освячена їжа мала на 

меті замінити старі обереги селян на християнські. Однак, як засвідчують 

матеріали з польових експедицій, незважаючи на те, що цей звичай добре 

прижився серед місцевих, повноцінно він не замінив старовірські обереги, а 

став ще одним. 

Трійця, Зелені свята або Русалчин тиждень. Основу цього свята 

становлять культ предків і культ рослинності. Існує твердження, що першими, 

хто почав вшановувати Зелені свята, були римляни, у них це свято називалось 

«розалії». Влаштовували розалії на честь предків та першого дня літа  

[102, с. 25]. 

Зелені свята у слов’ян оповиті міфами і легендами, люди вірили, що в ці 

дні виходять на землю праведні покійники і ті, хто помер «наглою смертю» 

(втопилися, упали у прірву, згоріли тощо). Духів, що проживали у водоймах, 

називали русалками – вони були небезпечними для людей у водоймах, адже 

могли залоскотати чи втопити того, хто траплявся їм на шляху протягом 

Русалчиного тижня. Душі, що жили серед нив, ходили полями і обривали цвіт із 

городини. Лісовими були добрі істоти «душі-лада» [71, с. 362].  

На Святу Трійцю українці традиційно вшановують своїх предків. Щоб 

задобрити померлих родичів, які, за віруванням гуцулів, мають вплив на 

добробут родини, горяни влаштовували на кладовищах ритуальну трапезу, під 
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час якої пригощали одні одних стравами. Ті, хто пригощали ритуальною їжею, 

казали: «Візьміть за прости би за (ім’я родича)», у відповідь говорили: «Прости 

би, най Бог приймає за царство небесне» (с. Шпетки).  

Напередодні Святої Неділі горяни прикрашали оселі зеленню, яка мала 

виконувати захисні функції в господарстві. Зовні та всередині прикрашали 

зіллям і церкви. З отриманих польових джерел відомо, що в 30-х роках ХХ ст., 

коли краєм правили румуни, в церквах стелили траву, а ворота до церкви 

прикрашали гілками з берези, які зверху зв’язували між собою, утворюючи 

таким чином арку (с. Підзахаричі). Звичай прикрашати зіллям церкви та 

домівки існує і сьогодні та поширений по всій Україні, відмінним тільки 

залишається різнотрав’я. Так, для прикладу, на Гуцульщині стелять гірські 

квіти та папороть, а в Одесі та Києві – очерет. Сухе гілля із Зелених свят 

прийнято палити напередодні Івана Купала, а палять його для того, щоб 

ритуальним димом розігнати хмари (с. Усть-Путила). Сучасний дослідник  

О. Кожолянко зазначав, що господиня закопувала троїцьке сухе зілля на своїй 

ріллі, щоб отримувати від корови більше жирного молока і щоб вберегти 

скотину від нещасних випадків [84, с. 235–236]. 

Протягом Русалчиного тижня (тиждень після Трійці) біля криниць і 

джерел горяни встановлювали захисні обереги: прутик верби із зеленої неділі, 

чортополох, свербигуз, папороть та ін. Адже, за віруванням селян, протягом 

цих днів відьми, чародії та всяка нечисть влаштовувала бісівські ігри біля 

водоймищ, якщо вони були не захищені. Також на Трійцю селяни освячували 

криниці, щоб їм русалки не робили шкоди [6]. 

Літній період на Гуцульщині, починаючи із Зелених свят, був насичений 

різноманітними віруваннями у надприродні сили і людей-чарівників. Гуцули 

вірили, що в гірських лісах жили нявки (мавки), упирі, відьми, бісиці, лісниці, 

русавки-люзони тощо. Найбільше даних про лісових міфічних істот записано у 

полонинських пастухів та лісорубів, які, за їхніми розповідями, мали зустрічі з 

лісовими істотами.  

Лісницями пастухи називали нехрещених дівчат, які при народженні були 

закопані в лісі своїми матерями. Лісниці мали дар перевтілюватися в коханих 
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дівчат чи жінок пастухів і манили їх у свої лігва [117, с. 167]. Протидіючим 

засобом від чар лісниць у гуцулів було зрад-зілля і одилен (Valeriana off.). 

Горяни вірили, що, умившись оделеном і підкуривши зрад-зілля, можна 

відлякнути чарівницю, вона втрачає свою силу [25, с. 26].  

Нявки, або мавки, були особливо небезпечні для самотнього чоловіка в 

лісі, вони зачаровували парубка своєю красою – заманювали за собою в скелю, 

де той розбивався, самі ж зникали так швидко, як і появлялись. За розповідями 

буковинських гуцулів, мавки – це молоді дівчата, які спереду були вродливої 

зовнішності і з вінком на голові, а ззаду за ними вовтузилися кишки (с. Шепіт). 

Такий вигляд мали і лісниці, не хрещені за життя [25, с. 26]. 

Відьмами були жінки, які шляхом ворожінь відбирали у корів молоко, 

завдавали шкоди людям і їхньому господарству. За народним віруванням, 

відьми ділилися на два типи: родимі та вивчені. Відьмам першого типу 

чародійство передавалось у спадок, і у них обов’язково мав бути малий хвіст, а 

вивчені відьми – це ті жінки, які навчились відьмувати з книг чи від чародіїв, і 

хвоста у них не було [61, с. 180]. Буковинці вважали, що відьму можна 

розпізнати по очах – у відьом чорні зіниці, придивившись в які, видно голу 

людину догори ногами. Також остерігалися косооких людей із червоними 

білками в очах і при зустрічі промовляли пошепки: «щизла би с, нивроку»  

(с. Усть-Путила). 

Русалками-люзонами, за віруванням гуцулів, були померлі дівчата перед 

вінчанням. У таких істот верхня частина тіла була жіноча, а нижня – риб’яча, 

вони жили у водоймах низин, у горах не водилися [176, с. 201]. 

До чародійників, які пов’язані з «божою силою», на Гуцульщині 

відносили: знахарів, ворожбитів, примовників, баїльників, віщунів та ін. 

Заняттям знахарів було лікувати людей і тварин [52, с. 248]. На початку ХХ ст. 

лікували вони переважно зіллям та корінням трав, зібраних на високогір’ях у 

дні літнього сонцестояння. На сьогодні існує велика кількість методів ворожінь. 

Так, сучасні знахарі ворожать на картах, воді, меду, вугіллі, квасолі, «ружі» 

(червона тканина) тощо.  
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Особливо популярними чародіями, наділеними надприродними силами, 

на Гуцульщині були і частково залишаються мольфари. Мольфари – це 

гуцульські провісники, чорнокнижники, заклинателі, які методом своїх 

ритуалів могли впливати на долі людей, природні стихії тощо. За характером 

вони бувають двох видів: ті, що роблять добрі справи, і ті, що творять зло. 

Дослідник Гуцульщини Шухевич у своїй праці «Гуцульщина» описав діяння 

мольфарів з негативного боку: мольфар, який бажав комусь смерті, робив за 

подобою тієї людини ляльку, встромляв у неї голки, клав у піч і промовляв таке 

замовляння: «Неволь би тьи втьила! Ти менї досолив! Я тебе за то сушу, я тебе 

колю, я тебе печу. Я хочу, аби ти так почорнів йик дим; абис так усох, йик 

усихає підпалена деревина, хоть вона ні сира и не суха, а така завйила!» 

[176, с. 217]. Доцільно сказати, що в наш час більшість людей, які займаються 

мольфарською справою, мольфарами себе не визнають, а стверджують, що в 

них просто такий дар від Бога.  

Варто зауважити, що православні гуцули вважають за великий гріх 

користуватися послугами магів, але водночас потай від людей, особливо 

«церковної двадцятки» (люди, які прислужують у церкві), при нагальній 

потребі йдуть до ворожбитів по допомогу. Цікавим залишається той факт, що 

іноді ворожінням займаються і священники, прикладом цього є священник 

Назарій із села Довгопілля Вижницького р-ну Чернівецької обл. Згідно з 

розповіддю очевидців, цей ворожбит проводить ритуал привселюдно, але із 

рядом умов, яких учасники мають неухильно дотримуватись, а саме: лягти 

обличчям на підлогу, не підглядати, не брехати тощо. 

Для впливу на погодні умови чародії використовували палицю, якою було 

вбито змію, заговорене зілля, свячену воду, стрітенську свічку, ритуальну їжу 

тощо. Відворот хмари з використанням їжі на початку ХХІ ст. був 

спостережений у с. Стебні Путильського району Чернівецької області: щоб 

розігнати чорні дощові хмари, жінка (Скидан Марія Танасівна) брала з хати 

шматок хліба або кулеші (каша з кукурудзяного борошна), йшла на кут своєї 

території, до сходу сонця там промовляла замовляння (слова замовляння, на 

жаль, не відомі) і кидала три шматочки хліба від себе на іншу територію, після 
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чого робила те ж саме на інших трьох кутках ділянки. Після такої обрядової дії 

хмара зазвичай проходила село, в гіршому випадку міг піти незначний дощ. 

Існує на Буковинській Гуцульщині повір’я, що грім і блискавицю може 

зупинити вагітна жінка – для цього вона має вийти на своє подвір’я і 

роздягнутися догола (с. Виженка).  

Практика відведення дощу була поширена і на теренах Трансільванії 

(Румунія), таких чародіїв там називали «гріндінар», або «соломонар». Останній 

міг не тільки відвернути град від населеного пункту, але й наслати його у певне 

місце [124, с. 141].  

Доречно сказати, що на початку ХХІ ст. на Гуцульщині мольфари та 

різного роду ворожбити втратили свою першочергову місію, їх дедалі частіше 

народ почав розглядати як туристичну принаду краю.  

На свято Онуфрія (25 червня) на Гуцульщині особливо поширеним було і 

частково залишається «чередування корів» (відбирання молока у чужих корів). 

Чередільництвом можуть займатися чоловіки і жінки, які прагнуть шляхом 

ворожінь відібрати молоко у чужої корови. Напередодні преподобного 

Онуфрія, щоб запобігти відьомським чарам, господарі заганяли своїх корів у 

стайні і випускали до них телят, щоб ті випивали все молоко у корів, і відьмам 

нічого не дісталось (с. Дихтинець). Щоб уберегти худобу і дізнатись, чи 

навідувався чередільник до хліва, господар увечері перед Онуфрієм знімав із 

себе гачі (брюки) і клав їх на замок дверей стайні. Якщо на ранок брюк не було 

– означало, що худобу чередували. Тоді чередільник мав обов’язково прийти 

протягом дня до господаря просити пробачення: «Даруйте, пане газдо, я бирше 

таке ребити не му», а господар міг як пробачити, так і побити чародія (с. Плай). 

У понеділок перед святом Івана Купала гуцули святкували свято нявок, 

яке має назву «Розігри». За віруванням горян, лісові створіння – нявки – цього 

дня танцюють у лісі навколо ліщини [175, с. 261]. Українці вірили, що в цей 

день не можна було йти до лісу, в якому бешкетувала нечисть, бо можна було 

серед них пропасти (с. Лекечі). 

До числа найбільш відомих літніх свят у календарній обрядовості 

українців, належить день Івана Купала, або «Купайла». В язичницький період 
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свято приурочувалось до літнього сонцестояння – дня, коли сонце досягало 

піку своєї сили і могутності. За віруванням гуцулів, у цей період вода, роса і 

вогонь отримували очищувальні властивості (с. Плоска).  

Вранішню воду, принесену до світанку 7 липня, зберігали в хаті протягом 

року. Її використовували при лікуванні хвороб та застосовували проти 

чаклунства [71, с. 463]. На Гуцульщині люди вірять, що найбільшої сили має 

вода «непочата», або «жива» вода – набрана з криниці, струмка чи річки до 

сходу сонця, в якій ще ніхто не умивався і не набирав у посудину. Цілющою 

вважається вода, набрана в місці, де сходяться три струмки в одну річку, або 

вода, набрана з трьох чи семи криниць, – таку воду використовують при 

ворожіннях [61, с. 43].  

Протягом століть християнська релігія боролась із купальськими 

звичаями, називала купальське свято «диявольським», «поганським», однак 

остаточно старовірський народний обряд, який законсервувався в людській 

свідомості, знищити не змогла. У IV ст. православна церква християнізувала 

свято Купала в свято Різдва святого пророка Предтечі Хрестителя Іоанна, яке за 

християнським календарем не збігається з літнім сонцестоянням і припадає на  

7 липня [124, c. 158].  

Сучасний етнограф Г. Кожолянко у своїй праці «Духовна культура 

українців Буковини» наводить припущення щодо походження свята Купала. 

Він вважає, що найбільш вірогідно свято отримало назву від бога плодючості – 

Купала і від літнього сонцестояння, коли бог Сонця – Дажбог купався в земній 

стихії – Воді [77, с. 275]. 

За віруванням горян, купальська ніч особливо вдала для ворожінь 

мольфарів і відьом – вони можуть відібрати молоко у корів, заворожити 

людину на смерть тощо. Щоб вберегти своє господарство, українці затикали 

гілки хобзи і кропиви в кути хати і вхідні двері в хату і стайню. Такі обрядові 

дії мають стародавній дохристиянський характер, горяни вірили, що в рослинах 

і деревах жили їх предки, які мали силу протидіяти злим чародіям. На думку 

священнослужителів, такі ритуальні дії не мають жодної захисної функції, 

порівнюючи з церковним богослужінням. На противагу народним оберегам, як 
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і у випадку з Юріївською обрядовістю, священнослужителі придумали власні 

обереги, вони почали освячувати гірське зілля та ягоди і приписувати їм цілющі 

властивості. Відомо, що цей звичай серед населення отримав підтримку, 

оскільки горяни здавна вірили, що зілля, зібране на піку сонячної активності, є 

чудодійним. Однак церковне зілля не замінило остаточно інші обереги, а 

поєдналося з ними.  

Великої шани на Гуцульщині мають «громові» свята, які припадають на 

літній період року. До цих свят належать: Прокопа, Архангела Гавриїла, 

святого Іллі, святого Пантелеймона. За віруванням предків, Ілля був богом 

грому, який блискавкою вбивав чортів [66, с. 108]. Такі вірування притаманні 

деяким старожилам і в наш час, вони кажуть: «коли чути грім, то святий Ілля 

їде на золотій колісниці по небу, а коли ще й блискає – то кидає вогняні стріли 

у чортів «щизників»» (с. Стебні). В громові свята горяни постять і нічого не 

роблять, щоб блискавка не завдала шкоди їх господарству. Якщо траплялась 

пожежа від блискавки, селяни вважали за гріх гасити такий вогонь водою, 

гасили його тільки молоком [117, с. 159]. На Гуцульщині в дні цих святих 

правляться церковні служби.  

В день святого Пантелеймона перед іконою святого гуцули запалювали 

свічку, щоб Палій, як його називають на Гуцульщині, не палив їх сіно в горах  

(с. Самакова).  

На Преображення (19 серпня) в гуцульських церквах святять овочі та 

фрукти, які на цей час дозріли. Після освячення дають за поману (жертва за 

покійні душі) один одному, щоб їхні предки на тому світі покуштували плодів. 

До такої помани вважається за гріх вживати овочі чи фрукти, бо якщо вживати, 

то на тім світі мертвим родичам не дістанеться плодів (с. Малий Дихтинець). 

На Воздвиження Чесного Хреста Господнього (Здвиження), що 

святкують 27 вересня, за народним віруванням, у землю ховаються для зимівлі 

жаби, змії, ящірки тощо. Місцеві жителі вірили, що не ховалися серед таких 

тварин тільки прокляті, ті, які кусали худобу чи людей. Таких тварин слід було 

убивати, бо земля їх до себе не прийняла б (с. Малий Дихтинець). 
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У святу Покрову (14 жовтня) в буковинців побутує звичай покривати 

образ Божої Матері, вважається, хто першим покриє в церкві образ святої, той 

буде покритий всіма гараздами в році (с. Яблуниця).  

8 листопада відзначають День Дмитрія. В «задушну суботу» напередодні 

Дмитрія на Гуцульщині, як і в більшості регіонів України, прийнято 

влаштовувати поминальні трапези на честь померлих родичів. Гуцули вірять, 

що цього дня не можна мити посуд або прати одяг, бо вважається, що весь той 

бруд і нечисть заллють добру поману, і предки замість їжі отримають помиї  

(с. Долішній Шепіт).  

Свято Катерини (7 грудня) і Андрія (13 грудня) у горян і загалом 

українців були насичені різноманітними ворожіннями, в яких дівчата методом 

магічних дій намагалися дізнатися про свого судженого. З розвитком науки та 

сучасних технологій магічні дії втратили своє підґрунтя, і нині їх можна 

побачити тільки на запланованих заходах театрів, шкіл, сільських клубів тощо. 

Свято Миколая (19 грудня) давні гуцули називали головним роковим 

святом від дикої звірини та свійської худоби (с. Руська). Цього дня гуцули 

постили і нічого важкого не робили.  

На свято Анни (22 грудня) горяни казали, що цього дня ласиця заплітає 

кінську гриву, і якщо до неї зневажливо ставитись (наприклад, робити цього 

дня), то тварина може покусати коня (с. Галицівка).  

Крім вищенаведених свят, є багато інших, визначених церквою, але які 

менш значимі для місцевих жителів. Сьогодні селяни кажуть: «в церковному 

календарі свято щодня», тому дотримуються переважно тих свят, які 

утвердилися в святковому календарі ще в минулі століття.  

У громадському і сімейному побуті буковинських гуцулів великою 

пошаною користувалися храмові свята, присвячені вшануванню святого, на 

честь якого названа місцева церква або монастир. Так, на свято Петра і Павла, 

храмове свято в селах Плоска, Випчина та Підзахаричі. На Іллі відзначають 

храмовий день у селах Долішній Шепіт, Конятин і Шепіт. В день святого 

Пантелеймона – храмові свята в м. Вижниця і с. Гробище. На свято 

Преображення храмове свято відзначається в смт Берегомет, с. Розтоки,  
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с. Стебні. На Семена Стовпника – храмовий день в селі Мариничі. На 

Михайлове Чудо (19 вересня) – храмовий день у с. Бісків. На Різдво Пресвятої 

Богородиці – храмове свято в селах Селятин, Петраші, Чорногузи. На Покрову 

Пресвятої Богородиці відзначають храмові свята в селах Верхній Ялівець і 

Шпетки. В день Святої Параскеви (27 жовтня) – храм у селах Усть-Путила і 

Багна. В День Дмитрія – храмове свято у с. Дихтинець, с. Довгопілля та  

с. Нижній Ялівець. На свято Михайла (21 листопада) гуцули святкують 

храмовий день у м. Вижниці і с. Яблуниця. На свято Варвари (17 грудня) – храм 

у с. Лопушна Вижницького р-ну. На Гуцульщині храмове свято, або як ще його 

називають – престольне, є одним з головних річних свят населеного пункту. 

Зазвичай в храмовий день в церкві відбувається колективне богослужіння 

декількох священиків, які приїздять з навколишніх сіл. Цього дня на подвір’ї 

храму місцеві жителі готують святкові столи, де після церковної служби 

відбувається колективна трапеза гостей з навколишніх сіл.  

 

2.3. Календарний фольклор гуцулів 

 

Культура і мистецтво різних народів світу з архаїчних часів і до сьогодні 

перебуває в тісному зв’язку з усною народною творчістю. Історично фольклор 

виник із намагання людини виразити свої почуття, пояснити явища природи, 

задобрити земні і небесні стихії.  

З уявленням про оживаючу і вмираючу природу на планеті в українців 

свого часу сформувався початок календарного року 1 березня, коли на землю 

приходила весна. На думку сучасного дослідника В. Давидюка, таке уявлення 

людей було пов’язане з емпіричним знанням багатьох поколінь [53, с. 116]. З 

ритмом природи та ритмом господарської життєдіяльності зародження усної 

народної творчості на Гуцульщині прийнято трактувати з початком весни.  

За традиційним змістом, значна кількість обрядів і звичаїв весняного 

фольклору перегукується із зимовими обрядовими діями, які за своїм змістом є 

підготовчим періодом до початку весняного циклу. До таких зимово-весняних 

свят відноситься Стрітення. За народним уявленням, цього дня зима 
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зустрічається з весною. На Гуцульщині на Стрітення побутує велика кількість 

прикмет, пов’язаних із погодними умовами протягом весни, зокрема, люди 

кажуть: якщо на Стрітення тепло, то весна буде ранньою, якщо холодно – ще 

чекай снігу та морозів до травня (с. Довгопілля). Якщо на Стрітення до обіду 

сприятлива погода, то буде така перші пів літа, а яка погода після обіду, така 

буде в другій половині літа [208, арк. 9].  

З пробудженням природи навесні у давніх слов’ян відбувалось урочисте 

святкування Масляної [105, с. 204]. Останній тиждень перед Великим постом в 

народі ще мав назву «білий тиждень», під час якого селяни вже не їли м’ясних 

продуктів, а тільки молочні [186, с. 104]. На Буковинській Гуцульщині це свято 

має назву «сиропусний тиждень», воно традиційно припадає на кінець лютого – 

початок березня і характеризується веселим дозвіллям народу, закликанням 

весни та поїданням вареників із сиром. Також українці ходили в ці дні в гості 

до родичів, сусідів тощо.  

З початку Великого посту дівчата починали закликати весну: 

«Весно, весно, весняночко, 

Прийди до нас, паняночко. 

Розбий гори снігові, 

Зломи мости крижані, 

Зніми чари зимові, 

Посій квіти запашненькі, 

Приводь пташки голосненькі. 

Весно, весно, відзовися, 

Прийди до нас, не барися!» (с. Виженка). 

Веснянки виконувалися в манері «співу-крику», після закінчення яких 

дівчата вигукували: «гууууу». 

В уявленнях буковинців образ весни ототожнювався з молодою гарною 

дівчиною, уквітчаною вінком на голові [77, с. 190].  

Дослідник Гуцульщини І. Сеньків пише, що хороводні танці та веснянки 

були віддавна поширені у народів Середземного моря, тільки там вони були 

пов’язані із культом богинь. Він наводить припущення, що грецькі хороводи 
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могли мати вплив на слов’янські гаївки. Однак у гуцульських гаївках 

переважала аграрна тематика та фліртуючі забави дівчат із хлопцями  

[145, с. 234–239].  

В українців природно початок весни асоціювався з поверненням 

перелітних птахів із теплих країв. На Буковині до таких знакових птахів 

відносять шпаків і зозуль. Магічний зміст веснянок і гаївок мав на меті 

прискорити прихід весни, збільшити майбутні врожаї та знайти молоді свою 

пару. У буковинських молдован основним весняним святом вважався початок 

польових робіт. Серед обрядів цього свята було очищення плуга – його 

проносили крізь вогнище. Волів цього дня прикрашали кольоровими стрічками 

та прив’язували на роги пшеничні калачі тощо [77, с. 192]. 

Ще до першої половини ХХ ст. веснянки і гаївки молодь співала протягом 

усієї весни, аж до Святої Трійці. Здебільшого цією творчістю займалися 

дівчата. Відомий дослідник С. Килимник стверджував, що веснянки-гаївки – це 

на дев’яносто відсотків дівоча творчість, і саме через це церква лояльніше 

ставилася до цих прадавніх звичаїв [70, с. 305]. 

Важливо зауважити, що з другої половини ХХ ст. цей звичай втратив своє 

сенсове навантаження. Нині веснянки співають на фольклорних заходах у 

шкільних установах та будинках культури.  

За народним повір’ям, на Обретіння (9 березня) перелітні птахи 

починають «повертати голови додому». Селяни казали: «діти – від хліба, птахи 

до гнізда» [197, т. 328, с. 2–3]. 

На свято Євдокії, за уявленням українців, починалася календарна весна і 

оживали дерева та кущі. Цього дня горяни стежили за погодними умовами, щоб 

визначити погоду на весну та літо. В народі кажуть: «Якщо прилетіли ластівки, 

буде гарне літо», «Яка Євдоха – таке літо» та ін. (с. Малий Дихтинець), «Якщо 

дуже вітер віє, то і літо буде вітряне» (с. Нижній Ялівець).  

На Вербну неділю (крайня неділя перед Пасхою) на Буковинській 

Гуцульщині, як і по всій країні, побутує звичай святити в церкві вербові 

прутики.  
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У веснянках верба порівнювалась із дівочими думами-мріями, надією, 

розлукою тощо. Одна з пісень про дівочу тугу та важку долю: 

«На городі верба рясна… 

Там стояла дівка красна. 

Хорошая та вродлива, 

Її доля нещаслива…» [71, с. 32]. 

В народі вірили, що жінка, яка не могла завагітніти, повинна проковтнути 

три освячених вербових пуп’янка (с. Малий Дихтинець). Магічні властивості 

приписували вербовим котикам і на Бойківщині. Там незаміжні дівчата, котрі 

бажали приворожити хлопців, спалювали пуп’янки верби і тим попелом 

обсипали парубків. Вірили, що такий обряд дасть бажаний результат [18, с. 21]. 

Тиждень перед Великоднем був насичений підготуванням до Пасхи. 

Починаючи з вівторка і до четверга, гуцули запалювали на пагорбах 

символічні вогні – цей обряд мав багато схожих за змістом назв, які ще століття 

тому називались так: «старого спалити», «гіда палити», «Юдаса палити» чи 

«кегетала палити» [66, с. 104]. В наш час побутують назви «Гріти діда», «Гідика 

палити», «Діда гріда». Цей обряд супроводжувався різноманітними забавами 

навколо вогнища. Запаливши культове вогнище на «Діда гріда», господарі 

бралися за руки, обходили тричі палаюче вогнище і промовляли: «Грійте діда, 

дайте хліба» [145, с. 242]. Схожий обряд побутував і на Галицькій Гуцульщині, 

зокрема в селі Стебні Верховинського району.  

Ще до 80-х років минулого століття на Гуцульщині побутував звичай у 

великодню середу випікати обрядові пряники, які мали назву «дідики». За ними 

вранці наступного дня приходили дітлахи, вони ставали під вікна і вигукували 

такі слова: «Грійте діда, дайте хліба, ми прийшли, господарі добрі, за 

«дідиками»». Після цього господарі обдаровували малих бажаними гостинцями 

(с. Плай).  

У вечір великодньої суботи на Західній та Правобережній Україні 

побутував звичай розпалювати ритуальні вогні. Вогнище розпалювали на 

пагорбах і біля церкви. Традиційно дрова для такого багаття виділяла кожна 
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родина. Культове вогнище мало горіти протягом усієї ночі, для цього за ним 

стежили парубки [105, с. 214].  

В Пасхальний день молодь влаштовувала різноманітні забави, які 

називались гаївки, рідше веснянки. Традиційно великодні забави на 

Буковинській Гуцульщині тривали три дні – з великодньої неділі по великодній 

вівторок. В пасхальний день одразу після святкової служби молодь у 

святковому вбранні сходилася на великоднє гуляння, що, за традицією, 

відбувалося навколо церкви, рідше – на цвинтарі. Дівчата з хлопцями 

обмінювалися писанками, після чого ділилися на різні гурти для проведення 

різноманітних ігор. Традиційні великодні ігри поділялися на дитячі, дівочі, 

парубочі, спільні та змішані. Проводилися вони зазвичай у драматичному 

жанрі, в них обігравалися мотиви оновлення природи, кохання, сімейний побут 

тощо. 

Дитячими іграми та забавами здебільшого були «калатання» (дзвоніння) 

церковними дзвонами та «клепання» (биття) у вербову дощечку. Така традиція 

була поширена і в інших регіонах України, зокрема на Бойківщині. Адже 

традиційно протягом трьох великодніх днів парафіянам дозволялося дзвонити у 

церковні дзвони та «клепати» молотком у вербову дощечку, що була прив’язана 

на дереві біля церкви. Однак варто зауважити, що дзвонити у церковні дзвони 

усі три дні дозволялося лише хлопцям, дівчатам надавалося таке право лише у 

великодній понеділок [99, с. 118]. Селяни вірили, що звук церковного дзвона 

відлякує злих духів, а стукання у вербову дощечку додає здоров’я (с. Конятин). 

Певні різновиди гучного святкування Великодня простежувалися і в інших 

регіонах України. Так, у подільських і галицьких селах легені стріляли на 

Великдень із самопалів – «моздирів», начинених сіркою і вугіллям [105, с. 216]. 

Дівочими іграми були: «Ходить по торгу», «Кривий танець», «Мак», 

«Качечка», «Кострубонька», «Огірочки» та ін. За характером рухів дівочі 

веснянки поділялись на кругові і ключові. До кругових можна віднести 

веснянку «Ходить по торгу». Дівчата ставали у велике коло, шляхом 

жеребкування вибирали персонажів – «жінку» і «чоловіка». «Жінка» 

залишалася всередині кола, а «чоловік» (роль якого виконувала теж дівчина) 
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залишався зовні кола. Дівчата, взявшись за руки, ходили по колу за сонцем і 

співали: 

«А я хожу по торгу, по торгу, 

Свою жону виручу, виручу, 

Навкруг неї стоємо, стоємо, 

Тобі жону не дамо, не дамо. 

А я писанки попишу, попишу, 

Свою жону виручу, виручу, 

Ми писанки поб’ємо, поб’ємо, 

Тобі жону не дамо, не дамо». 

Далі йдеться про паски, качку, пироги. Після цього у тексті змінюється 

викуп на свійських тварин (корів, овець, коней): 

«А ми коні продамо, продамо, 

Тобі жону не дамо, не дамо. 

Навкруг неї стоємо, стоємо,  

Тобі жону не дамо, не дамо». 

Фінальним акордом веснянки були слова «чоловіка»: «Чи міцні замки до 

мої коханки?». Після цих слів «він» розганявся і біг у коло, а завданням дівчат 

було не пропустити «чоловіка», якщо їм це не вдавалося, то він забирав свою 

жінку, якщо ж вдавалося зупинити – «чоловік» пив чарку вина, і обирали 

наступну пару (с. Виженка) [99, с. 119]. Схожа варіація веснянки «Жінка на 

торгу» простежується у записах І. Франка [126, с. 26]. Однак автор не наводить 

відомостей, в якій манері відбувалася веснянка і який її фінал.  

До ключових дівочих веснянок належала веснянка «Кривий танець». 

Вірогідно, така назва пішла від того, що такий танець дівчата водили довгою 

кривою лінією, що нагадувала форму пташиного ключа. Традиційно перед 

початком танцю дівчата створювали умовні межі гри, які в ході танцю 

окреслювали різноманітними фігурами. Орієнтирами таких меж зазвичай 

ставали малі діти, які прийшли подивитися на дійство. Водячи «Кривий 

танець», молодь співала пісні: 

«А в кривого данцю 
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Та й не виведем конця, 

Ані конця, ані ладу, 

Не пізнаєш, котра ззаду» (с. Усть-Путила) [99, с. 119]. 

Нерідко молодіжні веснянки були аморальними для церкви, оскільки в 

них оспівувалося вживання спиртних напоїв, зокрема, такі мотиви звучали в 

гаївці «Завивають огірки»: 

«Огірчики зелененькі, розвивайтеся, 

Легіники молоденькі, напивайтеся, 

Огірчики зелененькі, си вгору си в’ють, в’ють, 

Легіники молоденькі, мід-горівку п’ють, п’ють» (с. Виженка) [99, с. 119].  

Серед парубочих ігор відомими були: «Перстень» «Дзвіниця», «Біг 

наввипередки», «Бити дубака», «Лоток», «Хаповина» та інші. Всі парубоцькі 

ігри мали зазвичай змагальний характер на спритність, силу, витривалість. 

Однією зі змагальних ігор була веснянка «Біг наввипередки» – гурт хлопців 

вибирав головного серед своїх, якого звали «береза», він відходив від хлопців 

на певну відстань і подавав команду бігти, хлопці в парі бігли, хто перший 

прибігав, отримував «жезло», потім ця ж пара бігла назад, якщо перемагав 

знову той самий, то він отримував від свого компаньйона писанку, і в гру 

вступали наступні гравці. Парубка, який пробіг найшвидше, гойдали юрбою на 

руках та вихваляли [125, c. 134]. 

Забавою на силу була гра на перекидання писанки через церкву. Оскільки 

церкви на Гуцульщині з досить високими куполами, перекинути яйце вдавалося 

тільки найсильнішим. Варто зауважити, що ця забава не набула великої 

популярності через те, що побиті яйця нерідко застрягали на даху церкви, через 

що гра зазнавала переслідувань і заборони з боку священнослужителів  

(с. Розтоки). 

Цікаву гру на спритність описав дослідник Г. Хоткевич, яка зветься 

«Хаповина». Суть цієї гри така: хлопці ставали в ряд і обирали ведучого гри – 

«мисливця»; він вибирав двох товаришів із натовпу, одного називав «сарною» 

або «козлом», іншого – «хапавою»; «хапава» зображав собаку, який ловив 
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«сарну», «козла»; хлопці утворювали своєрідний кордон, через який не пускали 

«козла» [166, с. 15]. 

Досить популярною серед парубків була гра «Лоток». Для цієї гри біля 

церкви зберігалися дві дошки, збиті у вигляді жолоба довжиною близько метра. 

Бажаючий зіграти на вдачу брав свою писанку і пускав її згори жолоба донизу, 

наступний учасник повторював те ж саме, якщо його писанка стукалася об 

першу, то він забирав і свою писанку, і попереднього гравця, якщо ж не 

стукалася, то в гру вводився наступний гравець (м. Вижниця). Слід зазначити, 

що гра «Лоток» на Буковинській Гуцульщині проводиться і в наш час.  

Побутували серед хлопців великодні ігри і статичного характеру, в яких 

перевірялася уважність та удача. До таких гаївок можна віднести гру 

«Перстень». За умовами гри, на лавицю сідала юрба хлопців, один із них 

закривав очі і ставав в кутку церкви, інший діставав перстень і, проходячись 

біля хлопців, клав його комусь із них у долоню. Після цього юнаки стискали 

руки в кулаки і витягували їх вперед. В цей час хлопець, який стояв із 

закритими очима, починав шукати перстень, промовляючи такі слова: «Гаду, 

гаду, гадучи, через море ідучи, через море, через гай, а ти, пане, перстень дай». 

Якщо юнак вгадував одразу, то забирав перстень, і вже він вручав його в іншій 

грі, а той, хто тримав перстень в руках, ставав наступним шукачем, а якщо з 

першого разу не вгадав, то вибував із гри. За цим дійством спостерігав господар 

перстня, щоб не махлювали (с. Петраші) [99 с. 120]. 

До змішаних ігор, зокрема, відносилися «Гойдалка», або «Гуцалка», 

«Цокання», або «Навбитки». Характерною особливістю «Гойдалки» було 

залицяння хлопців до дівчат. До Великодня парубки споруджували високу 

гойдалку на майдані або на березі річки в селі. На гойдалці протягом 

великодніх святкувань хлопці гойдали дівчат, які їм були до вподоби. 

Вважалося за велику честь «неколисаній» дівчині бути поколисаною парубком 

на великодні свята, адже після такого гойдання вона була прийнятою до 

молодіжного гурту [83, c. 203]. Забава «Гойдалка» була поширена і в інших 

районах та областях України, зокрема у Кіцманському і Заставнівському 

районах Чернівецької області. Жителі цих районів вважали, що якщо хлопець 
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запросив дівчину до себе на гойдалку, то він таким чином освідчився їй у 

коханні [182, с. 85].  

Особливо популярною грою на Великдень була «Цокання» – двоє людей 

брали по писанці і стукали ними «навбитки», а той, кому щастило розбити яйце 

суперника, забирав його собі. Варто зауважити, що гра «Цокання» поширена по 

усій Україні та користується популярністю і в наш час. 

Великодні ігри були поширеними і в інших областях України, зокрема на 

Івано-Франківщині, однак там вони проводились на третій день після Пасхи  

[23, c. 35-39].  

У великодній понеділок, який ще називають «волочільний», або 

«поливаний», існувала традиція обливати водою незаміжніх дівчат. Ще до 

сходу сонця, тільки-но дівчата ішли по воду до криниці чи струмка, на них уже 

чекали, заховавшись, хлопці. Тільки-но дівчина зачерпала воду – хлопець 

зненацька обливав її. Зазвичай парубки поливали лише своїх дівчат, тих, з 

якими планували в майбутньому одружуватися. Дівчата, зі свого боку, дарували 

хлопцям великодні писанки (с. Підзахаричі).  

У великодній вівторок дівчата обливали хлопців. Цікавим є той факт, що 

у «поливаний» понеділок парубкам дозволялося обливати дівчат цілий день, а 

хлопців у «поливаний» вівторок годилося обливати тільки до обіду [182, с. 85]. 

Обряд з великоднім поливанням загалом побутує на Західній Україні. Українці 

вірили, що якщо в ці дні хлопець і дівчина будуть облиті водою, то влітку 

будуть перепадати дощі, буде урожай, дівчина одружиться зі своїм хлопцем, а 

хлопець зі своєю дівчиною [71, с. 121].  

Досить популярною молодіжною грою є «Каменець», або «Данець», що 

проводиться у понеділок після Пасхи в с. Міжброди, а у вівторок – в  

с. Підзахаричі. На ці забави молодики винаймають живу музику, дівчата 

готують наїдки, а матері дівчат приносять повні кошики писанок. Починається 

гра словами старшого парубка – «Калфи»: «Просимо ґазди, ґаздині, просимо 

вечора до гуртівки». Після цього хлопці по черзі беруть дівчат до танцю, по 

завершенню якого матері дівчат обдаровують легенів писанками  

(с. Підзахаричі) [99, с. 121]. Очевидно, що ця гра поєднала в собі як елементи 
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календарної, так і сімейної обрядовості і певною мірою є своєрідними 

вечорницями для сучасної молоді. 

У великодній понеділок широко побутувала традиція серед гуцульських 

дітей ходити за писанками. Традиційно хлопчики вітали господарів так:  

«Христос воскрес,  

на здоров’я з святами 

я (ми) прийшов (ли) за писанками» [86, с. 39]. 

Господарі за таке вітання обдаровували дітей писанками або ж кукуцами 

(обрядова булочка круглої форми), після чого діти відповідали: «Святкуйте 

здорові» (с. Паркулина). У великодній вівторок за писанками дозволялось 

ходити дівчатам (с. Шепіт). За писанками діти ходили і на Вознесіння 

(сороковий день після Великодня) (с. Сергії).  

Варто підкреслити, що звичай ходити за писанками побутує і в наш час, 

однак в останні десятиліття він значно трансформувався. Замість «кукуців» і 

писанок сучасних дітей нині обдаровують грошима і солодощами. Винятком є 

село Яблуниця, де діти, крім солодощів і грошей, збирають писанки, які пізніше 

передають у сільський музей. 

На Юрія селяни запалювали вогнище на пасовиськах, навколо якого 

збирались усі господарі вигнаної цього дня худоби. Вони приносили з собою 

їжу та музичні інструменти (флояру, скрипку, дримбу, трембіту тощо), співали 

пісень, танцювали навколо вогнища, стежили, щоб тварини не билися між 

собою [96, с. 274]. Дослідник Гуцульщини І. Сеньків описує «юріївську» 

обрядовість так: «Напередодні Святого Юрія гуцули на кичирах (пагорбах) 

палять вогні, стрибають через вогнище, танцюють навколо ватри танець 

«кругляк» за сонцем. Таким чином горяни вітають прихід Юрія Переможця, з 

яким приходить справжня весна» [145, с. 58].  

У Зелену неділю молодь проводила завершальні в році гаївки. Дівчата і 

хлопці збирались на пагорбах або в лісі та співали пісні, водили хороводи. 

Хлопці розпалювали багаття, дівчата плели вінки і вішали їх на деревах в лісі 

або ж приносили додому та вішали в саду. Звичай співати на Зелені свята 
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веснянки та русальські пісні був поширений і на Поліссі, цими піснями молодь 

проводжала русалок на цвинтар або до води [58, с. 20].  

Різного роду пісні та замовляння на Гуцульщині досить часто 

використовуються і в сільському господарстві. Так, для корови, яка тривалий 

час не хотіла паруватися з биком, господиня на свято Онуфрія співала таку 

пісню: 

«Коровко, базьонько, 

Чом ти рикала-гикала? 

Чом ти бика до себе не брала? 

Ви потєта, лебедєта 

Літаєте чужими стайнями, 

Чужими кощєрями, 

Цієї коровки, базьоньки 

Манну пошукайте» (с. Яблуниця).  

В основі Купальського святкування в давніх українців була еротична 

обрядовість, яка перепліталась із могутністю сонця і води. Купальський вогонь 

виконував очисні функції, купальська вода мала цілющі і життєдайні 

властивості, а також слугувала своєрідною переправою дівочої долі у вигляді 

купальських вінків. 

Цього дня до сходу сонця люди йшли у поле, щоб покачатись у росі. 

Вважалось, що чоловік, скупаний у купальській росі, не буде мати протягом 

року чиряків, корости та інших шкірних захворювань [166, с. 16]. В давнину 

буковинські гуцулки, прийшовши вмиватись у купальській росі, промовляли 

таку молитву: 

«Водичко, ти ничко, 

Ти омиваєш два береги, 

Трету середину, 

Четверте каміннє, 

П’яте коріннє. 

Обмий личко молодички 

Від чарів і образи, 
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Щоб була гожа, весела, 

Як церква серед села» (с. Яблуниця). 

І на цих словах умивали тричі обличчя, молились і йшли додому. 

На Купала молодь стрибала через культове вогнище, щоб очиститись та 

дізнатись про доленосні події. Так, хлопці, тримаючись за руки зі своїми 

дівчатами, стрибали тричі через купальське вогнище – якщо їх руки не 

розривались під час стрибка, вважалося, що вони в найближчому майбутньому 

одружаться [75, с. 102]. 

Характерною особливістю купальського свята були обрядові ігри, що 

відбувались навколо символічного дерева «марени», «купайла», «гільця» тощо. 

Зрубували таке дерево традиційно хлопці, а прикрашали стрічками «марену» 

дівчата [105, с. 228]. На Буковині деревом для «марени» в основному була 

верба. Під час вбирання «марени» дівчата водили хороводи та співали 

купальські пісні: 

«Сестра Марена, зелень Купала, 

Білов ногов на роси стала, 

На роси стала, в вінок ся вбрала, 

Правов ручинов звізду подала». 

В таких піснях дівчата наспівували собі щасливу долю [77, с. 272].  

Поки дівчата прикрашали святкове деревце, хлопці розводили культову 

ватру. На Буковинській Гуцульщині за традицією розпалювати купальський 

вогонь мали право тільки здорові, порядні, незаплямовані хлопці. Стрибали 

через вогнище перші хлопці, чим вище скочить хлопець, тим кращий буде 

врожай у його господарстві, коли впаде під час стрибка, то щось недобре з ним 

станеться [71, с. 438–439]. 

Вночі дівчата і хлопці приходили додому з вінками на голові, клали їх у 

дійниці (відра, в які доять корів), які потім ставили в квітники. Вранці 

дивились, чи до вінків щось причепилось (павутиння, вовна тощо), якщо ж 

причепилось, то гадали, що такого кольору буде волосся у судженого 

(судженої) (с. Плоска).  
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Від свята Купала до зимового свята Михайла в календарній обрядовості 

буковинців відзначалися храмові свята, які почергово проводилися в кожному 

населеному пункті краю [85, с. 165]. З проведених польових досліджень 

простежено, що осінній період на Гуцульщині не був багатим на календарний 

фольклор, він більше характеризувався господарсько-виробничою діяльністю 

горян. Найбільш багатим на фольклорні традиції, на нашу думку, був зимовий 

період, який розпочинався зі свята Кузьми і Дем’яна (14 листопада) і тривав до 

Стрітення. Відомо, що на Кузьми і Дем’яна починали проводити зимові 

вечорниці. Поширеною цього дня була поговірка «Кузьма зиму запрягає»  

[116, с. 365].  

Свято Андрія Первозваного у фольклорній обрядовості виступає днем 

молоді, провісником долі та покровителем шлюбів. Методом андріївських 

ворожінь дівчата намагались отримати відповіді на такі питання: коли і звідки 

чекати сватів, який буде суджений та чи щасливим буде їх шлюб. 

До найбільш поширених дівочих ворожінь у ніч на Андрія відносять 

«рахування коликів (стовпів)» у плоті та сіяння конопель у дроворубі. Саме 

ворожіння відбувалось так: дівчина виходила серед ночі, брала жменю 

конопель і чоловічі гатки (брюки) та йшла до дроворуба; там скидала з себе 

сорочку і сіяла коноплі, промовляючи при цьому такі слова:  

«Андрію, Андрію, 

Коноплі сію; 

Гатками волочу, 

Віддавати сї хочу. 

Дай мені знати, 

З ким їх буду брати!» [175, с. 274]. 

На Гуцульщині існує велика кількість схожих за змістом обрядових 

віршів, до поширених можна віднести і такий варіант: 

«Андрею, Андрею, 

Коноплі сію; 

Горбатку волочу, 

Віддатиси хочу. 
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Дай мені знати, 

Звідки милого ждати» (с. Петраші). 

Після засівання конопель дівчата загрібали (волочили) їх різними 

способами: сорочкою, горбаткою, брюками, руками, підборіддям тощо. Після 

цього гуцулки із закритими очима і без одягу йшли на вулицю рахувати кіля 

(стовпи). Рахувала дівчина так: «Нї один, нї два…нї дев’ять». Дев’ятий стовп 

перев’язувала ниткою, щоб вранці змогла впізнати його, якщо кіл має кору, то 

чоловік багатим буде, якщо без кори – бідним, якщо кривий, то і чоловік таким 

буде [175, с. 274]. Нерідко дівчата вилізали на пліт (огорожу) і трясли нею, при 

цьому прислухались – звідки вчує голос півня, собаки чи ще якийсь звук, звідти 

і прийде суджений свататись. 

Відомим ворожінням серед дівчат в Андріївську ніч були і обряди з 

водою. Вода як життєдайна і швидкоплинна стихія у ворожінні виступала в 

ролі своєрідної перешкоди, що розділяла береги між закоханими. Символічна 

переправа зі свого берега на берег до судженого дає можливість дівчатам, які 

ворожать, дізнатись про свою долю. При ворожінні дівчина наливала в миску 

воду і клала на неї соломинки, як місток. Потім ставила цю посудину під ліжко 

і лягала спати. Якщо суджений з’являвся уві сні і переводив дівчину через 

місточок, то бути їм разом [ 125, с. 111]. 

Ворожили гуцулки в ніч перед Андрієм і над струмком. Дівчина, яка 

бажала дізнатись про судженого, находила вузенький струмочок і клала через 

нього прутик з однолітньої верби, промовляючи при цьому такі слова: «Хто 

мене має брати, би дав мені на ніч знати». Після цього з протилежної сторони 

дому переходила по вербовому місточку і тихенько ішла в хату спати (ні з ким 

не розмовляючи, навіть якщо когось і зустріне). Уночі, зазвичай, мав 

приснитись суджений (с. Плоска). Як засвідчують матеріали, отримані з 

польових експедицій, ворожільні обряди на Андрія у такому вигляді, як їх 

описав Шухевич, існували ще до першої половини ХХ ст. Варто зауважити, що 

в наш час такі ворожіння проводяться в рамках Андріївських вечорниць, 

зокрема в Киселицькій школі І–ІІІ ступенів [164].  
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Своєрідну участь в Андріївській ночі брали і хлопці, вони бешкетували у 

господарів, в яких була дочка на виданні. Найпоширеніші збитки – викрадення 

брами та підпирання хатніх дверей. Такий бешкет у газдів, як правило, робив 

хлопець, який мав на меті «брати» їх дочку [10]. Варто зауважити, що звичай 

бешкетувати на Андрія у трансформованому вигляді побутує і в наш час. Однак 

сучасні парубки бешкетують не тільки в господарів, де є незаміжні дівчата, а й 

в інших людей, зокрема в тих, кому мають намір помститися.  

На свято Анни припадає найкоротший день у році, і з ним пов’язано 

багато прикмет, зокрема кілька з них: «Яка Ганна до полудня, така зима до 

кінця грудня», «Яка Ганна до ніченьки, така зима до весноньки», «Коли іній 

вкриває дерева, то буде добрий врожай» та ін. Цього дня в гуцулів побутує 

звичай садити в горщик пшеницю, щоб та проросла. Таку пророщену пшеницю 

господар ставив на святвечірній стіл, щоб під час трапези в ній горіла 

ритуальна свічка (с. Стебні). 

Святий вечір на Гуцульщині наповнений численними магічними 

ритуалами, які мають на меті не тільки вшанувати народження Христа, а й 

забезпечити новий рік удачею, благополуччям, здоров’ям, щастям тощо. Чільне 

місце у вирішенні цих питань посідає фольклорна обрядовість, у піснях якої 

лежить сила заклинання бажаного.  

Під час Святої вечері під вікнами, а інколи в хаті колядували діти. 

Вважається доброю прикметою, якщо першим заколядує хлопчик, гуцули 

вірять, що хлопці-колядники приносять вдачу на цілий рік, натомість дівчатам 

не годилось взагалі колядувати (с. Яблуниця). До поширених на Буковинській 

Гуцульщині колядок можна віднести такі: «Ой, радуйся, земле», «Чи чули ви, 

браття», «Нова радість стала», «Темная ніченька» та інші. Після виконання 

колядок діти традиційно віншували господарів. Слід зазначити, що для кожної 

колядки існують окремі віншування. Для прикладу, віншування до коляди «Ой, 

радуйся земле» звучить так:  

«Щиро вас віншуєм нині –  

Бог родився у яснині. 

Ось він ручки простягає, 
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На добро благословляє. 

Щоб жили ви в рідній хаті 

І щасливі, і багаті». 

Віншування до коляди «Темная ніченька»: 

«Віє вітер з гір та до вас у двір 

Проситься до хати заколядувати. 

Ви її почуйте, смакоту готуйте, 

Бога прославляйте й нас не забувайте» (с. Рипень). 

Варто зауважити, що в цьому селі молодь знає велику кількість колядок і 

віншувань. Діти заздалегідь домовляються між собою про те, хто яку буде 

колядувати, тому в кожній оселі звучать різні колядки. 

Досить добре в календарній обрядовості гуцулів зберігся обряд дорослого 

колядування. Процес підготовки до різдвяної коляди у гуртів починався після  

св. Миколая і тривав до Різдва. Відбір до братства (гурт колядників) здійснював 

«береза» – головний колядник, а його призначав місцевий священник. «Береза» 

вибирав у колядники чоловіків і хлопців із порядних сімей, які користувалися в 

селі повагою, роздавав їм тексти пісень та вчив азів коляди. Нерідко такі гурти 

роками залишалися незмінними. Зазвичай гурт колядницької дружини 

складався з 8–12 осіб, до якої входили «береза», скрипаль, флояр, міхоноша, 

або касир, та іноді трембітар та ін. З історичних джерел відомо, що в ХІХ – 

першій половині ХХ ст. до колядницьких гуртів також входили «плясачі», 

нерідко їх було до десяти чоловік. Плясуни з бартками, до яких були прив’язані 

дзвоники, йшли попереду ватаги «плясом». З дозволу ґазди колядники 

виконували в хаті священний танець «кругляк». Горяни вірили, що якщо такий 

танець буде довгим, то будуть довгими і коноплі [79, с. 62]. Отже, 

колядницький «пляс» не тільки розважав публіку, а й магічним чином міг 

вплинути на врожайність тих чи інших злакових культур. Однак на сьогодні 

таких «плясак» на Буковинській Гуцульщині уже не зустріти. На занепад цього 

звичаю головним чином вплинула церква. Ще в 1907 році церковна влада 

заборонила «плясати», виконувати сороміцькі пісні та колядувати по-

старовірськи [145, с. 211]. Ця заборона зробила українську коляду бідною і 



114 

нецікавою. В. Гнатюк писав, що гуцули скаржилися йому на священників, які 

не дозволяли ходити їм зі скрипкою й «плясати», оскільки без цього вони не 

могли колядувати [206, Ф. 
 28−2

25
].  

Традиційно доросла коляда розпочиналася опівночі на Різдво (7 січня), а 

в деяких селах вранці. В церкві правилась служба, після якої священник 

благословляв присутніх колядників, давав головним із них («березам») хрест, 

дзвоник і церковну скриньку. Варто зауважити, що звичай брати церковний 

хрест у священника зародився лише у другій половині ХХ ст. Раніше «береза» 

отримував символічний хрест у спадок від батька, діда чи родича, який 

«березував» до нього [134, c. 3]. Після благословення братство колядувало в 

церкві і відправлялось колядувати по заздалегідь поділених хуторах. В 

залежності від величини населеного пункту та кількості його хуторів, таких 

братств могло бути до семи в одному селі.  

Коли приходили колядники до оселі, господиня обвивала церковний 

хрест повісмом. За апокрифічною легендою, у християнських колядках Свята 

Богородиця випрошувала у сина Ісуса Христа ключі від пекла і повісмом із 

церковного хреста витягувала грішних із киплячої смоли [145, с. 216]. Такий 

звичай існував до першої половини ХХ ст., нині церковний хрест перев’язують 

полотняними рушниками, рідше вишитими хрестиком чи бісером. 

В репертуарі братства були колядки як загальні (для всієї сім’ї), так і 

окремі – величальні, призначені конкретному члену сім’ї. В основі таких 

колядок лежала сила закликання бажаного достатку, врожаю, щастя. Для 

прикладу, в коляді газді «береза» в гіперболізованій формі повідомляв про 

доконаний факт заможності господаря: 

«У цего газди 

Новії двори, 

Новії двори, 

Тесові столи…» ( с. Виженка).  

А в коляді хлопцеві звучать слова про його славного коня, на якому він 

їде верхи: 
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«А в мого коня 

Листкові вушка, 

А в мого коня 

Жемчужні очі, 

Шовкова грива,  

Срібне сідельце, 

Панича несе 

На ім’я…» (с. Виженка). 

Популярними були колядки, призначені для певного виду занять, для 

прикладу, наведемо фрагмент коляди чоловікові-мисливцю: 

«…Ой туди їхав 

Бо й пан ( ім’я) 

Гой дай, Боже, 

Ой уздрів же він 

Два три голуби…» (с. Нижній Ялівець). 

Нерідко замовляли селяни і коляду «Умерську» по своїх померлих 

родичах. Таку коляду братство виконувало в окремій кімнаті, в якій не було 

обрядового святвечірнього столу (с. Мариничі).  

Про завершення коляди попереджає «береза»: він дзвонить тричі 

церковним дзвоником, після чого віншує господарів. У давнину таке 

віншування ще називалося «поколядь» [135, с. 630]. У таких кінцевих приспівах 

«береза» бажає всіляких гараздів не тільки газдам, а і всьому його 

господарству: 

«Вінчуємо вас з щастям-здоров’ям, 

З щастям-здоров’ям, Різдвом Христовим! 

Дай же ти, Боже, в городі зело, 

В городі зело, в хаті весело! 

Подай же, Боже, всім здоров’ячка, 

На худобочку, на двір щастя, 

На худобочку, на роговую, 

На челедочку, на домовую!» [79, с. 62].  
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Варто зауважити, що колядницькі віншування були і залишаються 

поширеними по всій Україні. Однак у кожному регіоні побутували різні їх 

варіації. Так, для прикладу, в передгірній частині «береза» робив акцент на 

врожайність гречки, посів якої не був актуальним для горян: 

«…Дай же ти, Боже, два стоги гречки, 

Два стоги гречки на пирожечки, 

А третій вівса, бо коліда вся» [40, с. 287]. 

Відомий український дослідник Ф. Колесса у своїй праці «Старовинні 

мелодії українських обрядових пісень (весільних і колядок) на Закарпатті» 

наводить припущення, що величальні побажання, випрошування подарунків, а 

також різного роду подяки за пригощання колядники, ймовірно, запозичили від 

скоморохів [101, с. 20]. 

В останні десятиліття в традиційній основі дорослої коляди відбулася 

значна трансформація, зокрема, сучасний пісенний репертуар деяких братств 

складається лише з двох-трьох колядок, які стандартно виконуються в кожній 

оселі. На жаль, вийшов зі вжитку сучасної буковинської коляди «пляс», який 

давні колядники виконували з топірцями, практично віджив гуцульський стрій, 

який додавав атмосфери свята, а також суттєво зменшився асортимент 

музичних інструментів, зокрема, практично вийшли зі вжитку ріг, флояра і 

трембіта.  

Перед святом Василія на Західній Україні, особливо на Буковині, побутує 

звичай «водити козу», або «маланкувати». Магічна властивість цього звичаю 

розкривається в обрядовій пісні, де гіперболізовано виражається майбутній 

щедрий врожай: 

«Де коза ходить, там жито родить, 

Де не буває – там вилягає. 

Де коза ногою – там жито копою, 

Де коза рогом – там жито стогом…» [105, с. 190]. 

На сьогодні архаїчний сюжет «водіння кози» трансформувався і втратив 

магічну функцію, драматичне дійство переросло у народну виставу, яка 

доповнилась новими персонажами рядження. Так, до основного зооморфного 
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персонажа – «кози» приєднались «Маланка» (також називають «Меланка»), 

«Василь», «дід», «баба», «гуцул», «циган», «музикант», «жид» та інші. 

Прийшовши до господарів на свято, юрба маскованих влаштовує гумористичні 

сценки: «продаж кози», «прибирання Маланки», «доїння кози», «лікування 

кози» тощо (смт Берегомет).  

Прийшовши до господарів маланкувати, ряджені під вікном співали 

пісню про господиню Маланку-Подністрянку, як та випасала гусей, корів, 

пряла тощо. Після ритуальної пісні учасники дійства заходили до хати, де 

розігрували інтермедію зі сценками, як Маланка недоладно демонструє з себе 

хазяйновиту дівку – то миє піч водою, то маже лавки глиною тощо [105, с. 192]. 

Часто траплялись випадки бешкетування маланкарів у господарів, які їм не 

догодили – могли висадити собаку з будою на дерево, затягти віз на гараж, 

забрати вхідні двері тощо (с. Дихтинець).  

Варто зауважити, що на теренах Буковинської Гуцульщини в останні 

десятиліття практично зникла з фольклорної обрядовості доросла «Маланка». 

Старожили кажуть, що люди їх перестали приймати через те, що вони робили 

їм шкоду, однак це питання потребує більш ґрунтовного дослідження. В наш 

час у горах маланкують переважно діти шкільного віку. До найбільш 

популярних образів ряджених відносяться: «Маланка», «пірат», «циган», 

«поліцейський», «дід», «баба», «чорт», «коза» та інші.  

В сучасних «Маланках» нерідко простежується сюжет про нелегку дівочу 

долю: 

«Йордан річка студененька, 

Там дівчина молоденька 

Сад садила, поливала 

Та й до батька лист писала. 

Прийди, батьку, сади рвати, 

Будеш мене віддавати. 

В мене коні не ковані, 

В мене вози поламані…» (с. Малий Дихтинець). 
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Далі по сюжету дівчина звертається такими ж словами до матері, яка, як і 

батько, знаходила певні відмовки, щоб не приходити. 

На свято Василя на Гуцульщині накривають щедрий стіл, зранку діти 

засівають пшеницею, кукурудзою і ячменем подвір’я та хати односельців. 

Важливим для господарів було і залишається в наш час, щоб першим 

посівальником був представник чоловічої статі. Такого посівальника називали 

«полазником», або головним посівальником. Цей звичай притаманний і для 

інших регіонів України. Відомий дослідник В. Скуратівський писав, що на 

Чернігівщині головного посівальника саджали на лавку і приказували такі 

слова: «Сядь же у нас та посидь, щоб усе добре садилось: кури, гуси, качки, рої 

та старости!» [147, с. 179]. 

В традиційних посіваннях простежуються тотожні закликання і 

побажання, що і в колядках, тільки з більшим акцентом на врожайність. Такий 

підтекст чітко простежується в популярній щедрівці горян: 

«Сійся-родися, 

Жито-пшениця, 

Коноплі під стелю, 

Льон по коліна! 

Щоб вас, християни, голова не боліла» [95, с.41]. 

Вважалося, що засівальники разом із золотистим зерном приносять до 

господарів весну, а слова пісні мають чудодійну силу [143, с. 58]. Доречно 

зауважити, що певні обряди «закликання» врожаю простежувалися у молдован 

та румунів Буковини, які на Новий рік ходили щедрувати з плугом, а посівати – 

із гілкою фруктового дерева, якою на удачу торкалися до господарів  

[123, с. 21]. 

Цікавим залишається той факт, що, незважаючи на те, що в регіоні вже 

більше, ніж пів століття не вирощують такі злакові культури, як коноплю і 

льон, а пшениця взагалі ніколи не була популярною, ця та інші схожі щедрівки 

не втрачають своєї актуальності і сьогодні.  

Святкування Водохреща на теренах Буковинської Гуцульщини 

традиційно починалося з вечора 18 січня після святкової трапези – Голодної 
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куті. Цього вечора і дорослі, і діти ходили в гості до сусідів і односельців 

співати «йорданівки», таким чином сповіщаючи про прихід майбутнього 

великого свята. В основі «йорданівських» пісень була закладена суть хрещення 

та вибору імені сину Божому: 

«Ой на річці на Йордані 

Лежить Христос вишиваний. 

Туди матір Божа ходить 

Та й Івана файно просить: 

«Ой Іване, Іваночку, 

Схрести мені дитиночку…»» 

В різних версіях цих «йорданівок» сюжет далі розгортається таким 

чином, що Іван Хреститель пропонує дати ім’я сину Богородиці Павло або 

Петро, але цей варіант Матір відхиляє. Тоді відбувається наступний підбір 

імені, де вже фігурують імена Іван та Дмитро, цей вибір теж не схвалюється 

Пречистою. Лише за третім разом Хреститель дає ім’я сину Ісус Христос: 

«Дали ім’я Ісус Христос, 

Матір Божа це злюбила. 

До престолу й приступила 

Вся земля ся звеселила…» (с. Розтоки). 

Згідно з проведеними польовими дослідженнями, варто відмітити, що на 

початку ХХІ ст. звичай співати «йорданівки» в переддень Водохреще почав 

відмирати – на сьогодні його дотримується мала кількість селян (переважно 

старожили). До населених пунктів, де цей звичай побутує в наш час, варто 

віднести такі села, як Розтоки, Підзахаричі і Петраші, однак поодинокі випадки 

трапляються і в інших селах.  

 

Висновки до Розділу 2 

 

Основні види трудової діяльності на Гуцульщині зародилися відповідно 

до природно-кліматичних умов, географічного розташування та потенціалу 

гірської місцевості. У хронологічних межах дослідження головним заняттям 



120 

буковинських гуцулів було і залишається в наш час відгінне тваринництво. До 

менших за значенням занять відносяться: землеробство, лісозаготівля, обробка 

деревини, збиральництво, бджільництво, вишивальництво, писанкарство та ін. 

Із тваринницьким господарюванням гуцулів тісно пов’язані такі 

календарні свята: Юрія, Трійця, Онуфрія, Івана Зілівого, Петра і Павла та ін. У 

ці свята горяни вдавалися до різноманітних обрядових дій, спрямованих 

вберегти свою худобу від злих сил (чародіїв). Зокрема, на Юрія селяни 

виганяли свою худобу освяченою вербовою гілкою через жар вогню, щоб та 

була стійка до чародійства, а на Онуфрія та Івана Зілівого селяни встромляли у 

двері стаїнь чортополох, свербигуз тощо, бо вірили, що це зілля відлякувало 

злих сил, які в ці дні приходили чередувати тварин.  

Календарний цикл трудової діяльності давніх гуцулів поділявся на чотири 

пори року і два основних сезони. Пори року горяни окреслювали головними 

річними святами: зиму – святим Миколаєм, весну – святим Юрієм, літо – 

святим Петром, а осінь – святим Дмитрієм. Сезони ділили на зимовий і літній. 

Зимовий сезон тривав від Введення і до Благовіщення, інша частина року 

називалась літнім сезоном. Протягом зимового сезону горяни займались 

заготівлею та обробкою деревини, ткацтвом, художньою вишивкою, 

килимарством, писанкарством тощо. Літній сезон розпочинався із 

землеробських робіт, сплаву деревини та випасання худоби на полонинах.  

Протягом досліджуваного періоду в трудовій діяльності гуцулів 

відбувалася постійна трансформація. Вона, головним чином, була пов’язана зі 

зміною влади, розвитком нових технологій та впровадженням автоматизації в 

регіоні. Значну роль у трансформації циклів господарського календаря відіграв 

також синкретизм язичництва з православ’ям.  

Традиційна святково-обрядова культура тісно взаємодіяла з 

дохристиянськими і християнськими віруваннями, магічними практиками та 

церковними ритуалами. Проведене польове дослідження підтвердило 

збереження в традиційній календарній обрядовості гуцулів старшого віку 

нашарування магічних практик і світоглядних уявлень, що тяжіють до 

язичницької доби. Йдеться, зокрема, про те, що українці вірили в значну 
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кількість божеств як небесного, так і земного існування. До небесних світил у 

першій половині ХХ ст. горяни відносили Сонце, Маланку, Купайло та ін. А до 

земних істот, що були наділені надможливостями, за віруваннями гуцулів, 

належали: нявки, лісовики, бісиці, мольфари, градівники, ворожбити та ін.  

В кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. на Гуцульщині велась активна 

боротьба з боку православних конфесій проти «поганської» віри, однак в 

боротьбі з демонологією православна релігія так і не змогла отримати 

остаточної перемоги, оскільки всі альтернативні методи оберегів (освячена 

вода, свічки, їжа, зілля, ладан тощо) не змогли повністю витіснити старовірські 

обереги, а тільки поєдналися з ними.  

Починаючи з кінця ХХ – на поч. ХХІ ст. в духовному житті гуцулів 

відбулась значна трансформація на користь християнства. Зокрема, на різдвяні 

свята не виконується цілий ряд прадідівських обрядів, а саме: не співаються 

величальні колядки господарям, не закликаються лихі духи до вечері, не 

палиться кирилайста та ін. На Юрія, Трійцю, Онуфрія, Івана Купала практично 

не використовуються магічні дії, спрямовані на захист тварин від чародіїв, 

відійшла в минуле значна кількість ворожінь на погоду, врожайність та ін. 

Календарний фольклор гуцулів сформувався на основі уявлень про 

умираючу і оживаючу природу. Відповідно до таких уявлень, початок року у 

предків починався з першого березня, коли приходила календарна весна, і 

природа починала оживати. Закликаючи весну, горяни співали гаївки та водили 

хороводи, ця традиція мала на меті пришвидшити прихід весни, принести в 

край тепло і життєдайну силу. Гаївки на теренах Гуцульщини тривали з 

перервами від Стрітення до Зелених свят, їх кульмінаційним моментом 

вважалися великодні ігри.  

Великодня обрядовість на досліджуваній території зберігає значну 

кількість ритуалів і обрядів, пов’язаних із вшануванням своїх предків. Зокрема, 

на Великдень гуцули пригощали одні одних «за прости Біг» освяченою їжею, 

паскою, водою тощо, закликали предків до пасхальної трапези, відвідували 

могили родичів тощо. Невід’ємним символом Великодня є орнаментована 

писанка. Писанкою на Великдень селяни обдаровували близьких людей, водою 
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з писанкою умивалися, щоб бути красивими і здоровими, її залучали до 

великодніх забав тощо. 

В основі купальської обрядовості буковинських гуцулів було очищення 

водою і вогнем. Серед води цілющою вважалась роса, а цілющим вогнем був 

«живий». Процес очищення росою у горян супроводжувався відповідними 

піснями, в основі яких були заклинання на красу і здоров’я.  

Календар зимового фольклору розпочинався зі свята Кузьми і Дем’яна і 

завершувався на свято Стрітення. В фольклорних традиціях на свята Катерини і 

Андрія простежувалися магічні дії, переплетені з піснями і заклинаннями, які в 

результаті мали відкрити для дівчат завісу над образом свого судженого. 

Локальною особливістю різдвяно-новорічної обрядовості гуцулів 

Буковини є ритуальні обходи односельців з виконанням колядок і щедрівок. 

Простежено, що в основі колядок і щедрівок лежить магія заклинання бажаного 

врожаю, достатку в сім’ї, здоров’я тощо. Форма колядування на Буковинській 

Гуцульщині має певні відмінності від інших регіонів України і навіть сусідньої 

Галичини. Зокрема, на гірській Буковині молодь традиційно колядує на Святий 

Вечір під вікном, а на Галицькій Гуцульщині –  тільки в хаті. 

У другій половині ХХ на початку ХХІ століття у календарному фольклорі 

гуцулів Буковини відбулися помітні процеси трансформації. Зокрема, з 

братської коляди зникла традиція «плясати», відійшли в минуле дохристиянські 

колядки, побіднішав музичний супровід та ін. В останні десятиліття практично 

припинила своє існування доросла «Маланка», нині в горах маланкують 

здебільшого діти шкільного віку.  
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РОЗДІЛ 3. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ КАЛЕНДАРНИХ СВЯТ У КОНТЕКСТІ 

СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ЗРУШЕНЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – 

ПОЧ. ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

 

 

3.1. Досвід невдалого впровадження радянської ритуалістики 50-80-х 

рр. ХХ століття 

 

Традиційні свята на Гуцульщині мають давню історію. Вони тісно 

пов’язані з релігією, політикою та соціально-економічними обставинами. За 

всіх часів їх функція була спрямована об’єднувати людей, берегти та розвивати 

свої віками набуті життєві цінності. На жаль, за свою історію цей край зазнавав 

багато утисків, перебуваючи під владою чужоземних загарбників Молдавського 

князівства, Австро-Угорської імперії, Чехословаччини, Румунії, Польщі, 

Радянського Союзу. Це певною мірою вплинуло на святково-обрядову сферу 

краю. 

Досліджуваний період обіймає від 1945 р. до 1991 р. (закінчення Другої 

світової війни, перехід Буковинської Гуцульщини до складу Радянського Союзу 

та проголошення незалежності України. 

Друга світова війна практично зупинила розвиток радянської культури на 

всій території УРСР. Однак для захопленої радянською владою Буковини в 

1941 році така ситуація не мала руйнівних наслідків, а навпаки, гальмувала 

поширення радянської обрядовості краєм, де головним оберегом традицій у 

місцевого населення була церква. Станом на 1944 р. у визволеній від 

фашистських загарбників Буковинській Гуцульщині діяло близько 30-ти 

церков, які у перші повоєнні роки радянські чиновники розглядали як 

тимчасовий оплот для згуртування населення. Зважаючи на лояльне ставлення 

до релігійного життя буковинців з боку влади, селяни, як і до війни, відвідували 

церкви, приходили на богослужіння, виконували обрядові дії на свята та 
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приділяли особливу увагу таким релігійним святам: Різдво, Йордан, Стрітення, 

Благовіщення, Вербна неділя, Пасха, Юрія, Трійця, Івана Зілівого, Петра і 

Павла, Спаса, Пречистої, Дмитрія, Андрія, Миколая (с. Сергії). Однак такі 

християнські настрої народу не могли не турбувати атеїстичну владу, яка, 

оговтавшись після війни, розпочинала пошук важелів свого впливу на святково-

обрядову сферу буковинців, пропагуючи в своїй ідеологічній політиці 

прорадянські свята, звичаї та обряди. 

Так, починаючи з 1945 року, на Буковині радянськими ідеологами 

впроваджуються загально-комуністичні свята і обряди. Значно пізніше вони 

започатковуються в периферійних містах, зокрема на Гуцульщині, яка 

найбільш віддалена від адміністративного центру, до того ж із незадовільним 

шляхом сполучення. Однак ці бар’єри влада долала за допомогою засланих на 

керівні посади партійних очільників, зокрема: завідуючих агітколективами, 

членів бюро партійних організацій, директорів шкіл, агітаторів-атеїстів, 

культпросвітніх працівників, голів колгоспів, голів сільських рад тощо (Буняк 

Валентина Юріївна, секретар учнівської та шкільної молоді Путильського 

райкому комсомолу 1980 – 1985 рр.). Вчителів, колгоспників, інтелігенцію, а 

також робітників примушували відвідувати політичні гуртки, вести в селах 

агітацію та пропаганду [38, с. 40]. 

Наприкінці 40-х років ХХ ст. рушійною силою із впровадження 

радянського святкового календаря на Буковині стала форма 

сільськогосподарського підприємства СРСР – колгосп. До 1991 року у 

Путильському районі таких колгоспів налічувалося 12. На колгоспних зборах 

активно проводилась ідеологічна робота, на якій обговорювалися питання 

пропаганди радянських цінностей, обговорювалось виконання і невиконання 

планів виробництва та формувався план майбутніх дій щодо розвитку 

матеріальної і духовної культури в регіоні. Важливою умовою було проведення 

регулярних сесій при діловій критиці і самокритиці, мобілізації депутатів і всіх 

трудящих на виконання рішень комуністичної партії [142, с. 142]. 

Проте в цілому до 60-х р. ХХ ст. ідеологічна боротьба за знищення 

місцевих звичаїв і обрядів не мала суттєвих успіхів, це можна пояснити 
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кількома причинами: 1. глибоко вкорінена автентична обрядовість у місцевого 

населення; 2. на цей період ще не був сформований остаточний «радянський» 

святковий календар; 3. недовіра місцевого населення до нових радянських 

окупантів, які під час Другої світової війни та в повоєнний період вели себе 

аморально по відношенню до гуцулів; 4. нерегулярні ідеологічні сесії в районі і 

на низькому ідейно-політичному рівні.  

Загалом впроваджені радянськими ідеологами календарні свята можна 

поділити на три групи: революційні свята, або «свята червоного календаря» 

(річниця Жовтневої революції – 7–8 листопада, 1 Травня, День Конституції 

СРСР – 7 жовтня, День Перемоги – 9 травня, Міжнародний жіночий день –  

8 Березня, День Радянської Армії та Військово-Морського флоту – 23 лютого); 

народні, або календарні свята (Старий Новий рік, щедрування і посівання, 

Масляна, Пасха, Зелені свята або Трійця, Купальські ігри (в День радянської 

молоді) – остання неділя червня; трудові свята (День лісоруба – третя неділя 

травня, свято полонинників – остання неділя травня, колгоспні вечорниці, 

осінній полонинський хід – друга половина вересня). 

Аналіз свідчить про те, що більшість календарних свят, які 

впроваджувались радянськими ідеологами на Гуцульщині, мали в основі 

першоджерельні мотиви, зокрема, тут варто виділити свято Стрітення. В 

дохристиянських віруваннях гуцулів цього дня Зима зустрічається з Літом, у 

християнстві це свято знаменується принесенням Дівою Марією Ісуса Христа 

до Єрусалимського Храму, а в радянській обрядовості це свято проводів зими. 

Але, незважаючи на різне обрядове навантаження, це свято без труднощів 

прижилось у цьому регіоні, адже в гуцулів була вже набута практика двовір’я 

ще з часів впровадження християнства, і в цьому разі вона стала у пригоді. 

Починаючи з 60-х р. ХХ ст., потужним шляхом боротьби проти посиленої 

уваги гуцулів до своїх обрядових традицій стають форми антирелігійної 

роботи, індивідуальні і групові бесіди про знецінену роль релігійного культу в 

радянському законодавстві, партійні представники систематично стежили та 

фіксували участь гуцулів у церковних обрядах, шкільні вчителі стежили, щоб їх 

учні не відвідували церковні богослужіння, на різдвяні свята не колядували, не 
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щедрували і не засівали, в іншому випадку на шкільній лінійці їх ганьбили, 

занижували оцінки, виключали з лав комуністичних шкільних організацій (із 

жовтенят, піонерів, комсомольців) (Буняк Валентина Юріївна, с. Довгопілля). 

Значних утисків зазнавали і дорослі представники, які відвідували церкву на 

свята, таких відчитували на колгоспних зборах, накладали штрафні санкції, 

вчиняли «товариські суди» тощо. 

В 1960-х роках в антирелігійну боротьбу та розповсюдження радянської 

ідеології активно залучалася преса. На той час у Путильському районі, 

починаючи з 1941 р., друкувалась газета «Зоря Карпат», згодом перейменована 

на «Радянські Карпати» (нині – «Карпати»), а у Вижницькому районі – газета 

«Верховина», пізніше перейменована на «Радянську Верховину» (нині – 

«Вижницькі обрії»). На сторінках газети висвітлюються нові укази ЦК КПРС, 

сценарії проведення державних та професійних свят, а також щотижневі і 

щосезонні звіти у розділі «Наш коментар», де розписувались здобутки 

колгоспів району, зокрема, серед надоїв молока, заготівлі трави в літній період, 

статистичні дані про поголів’я тварин та ін. [17, с. 3]. Нерідко в районних 

газетах критикували колективи колгоспів, які не виконували заданий план. 

Однак найбільш вагомим методом боротьби з повагою гуцулів до своїх 

народних і релігійних обрядів стає їх перенесення на загальнодержавні свята, в 

яких закладались культурно-національні і політико-ідеологічні аспекти. Так, як 

свідчить проведений аналіз, на Буковині і загалом в УРСР у повоєнні роки 

основними святами державного рівня стали: громадські ритуали Жовтневої 

революції, 1 Травня, День Перемоги та Новий рік.  

За допомогою обрядовості державних свят влада передусім ідеологічно 

впливала на всіх офіційно працюючих буковинців. Так, напередодні державних 

та професійних свят керуючі органи підбивали підсумки зробленої за сезон чи 

рік роботи, і на святі нагороджували передовиків певної сфери, відбувалась 

посвята в робітники, майстри, герої праці тощо (с. Багна). До цих свят 

залучались не тільки працівники, а й молодь, школярі, дошкільнята, вони 

вручали квіти ветеранам праці, виконували різного роду художньо-постановчі 

номери на сцені тощо. Тут варто зазначити, що радянська влада робила великі 



127 

ставки на дітей як нових носіїв радянської культури, з ними велась 

цілеспрямована ідеологічна робота з дитячого садка (с. Яблуниця). Активне 

насадження дітям радянського святкового календаря особливо активно 

продовжувалось у шкільний період, свідченням чого були активно діючі 

комуністичні організації і залучення їх у жовтенята, піонери, комсомольці. За 

допомогою учкому учнів відправляли на різноманітні районні та 

республіканські конкурси і олімпіади (Буняк Валентина Юріївна,  

с. Довгопілля.). 

Впровадження державних радянських свят на Буковині мало багато 

переваг у формуванні ідеологічного настрою місцевого населення: по-перше, 

встановлювався офіційно неробочий день; по-друге, працівників та учнів шкіл 

заохочували різного роду нагородами, грамотами, підвищенням по службі 

тощо; по-третє, на таких заходах панувала святкова атмосфера; по-четверте, 

святкування державної події згуртовувало людей, таким чином у них 

формувались загальні цінності. Всі ці компоненти добровільно-примусово 

робили ці свята усталеними та важливими для буковинців. 

Однак проведені в регіоні польові дослідження свідчать, що державні 

свята в радянський період часто відбувались формально, гуцулів зобов’язували 

брати участь у парадах та різного роду демонстраціях, а в іншому випадку 

накладалися штрафи в адміністративному порядку. Зазвичай такі події 

обов’язково відвідували працівники, які були членами комуністичної партії, та 

їх сім’ї (Нестор Василь Юрійович, с. Гробище). Пересічними селянами ідейне 

навантаження державних свят не сприймалось взагалі, і ті переваги, які в них 

були закладені (вихідний день, святкова програма, урочистості), практично не 

впливали на щоденну сільськогосподарську працю гуцулів. 

Виняток у вшануванні радянських свят становили професійні свята, серед 

яких найбільш шанованими громадою були: свято плотогонів, свято 

тваринників і свято лісорубів. На ці свята щорічно збирались мало не всі 

селяни, щоб вшанувати робітників нелегкої праці, яка була близька горянам по 

духу, годувала левову частку всіх гуцульських сімей. До того ж ці професії 

неофіційно вшановувались і за часів Австро-Угорських і румунських 
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колоністів, тому природним шляхом вони осіли і в радянському святковому 

календарі (Григоряк Михайло Юрійович, с. Розтоки).  

Однак, незважаючи на пасивне ставлення селян до святкування 

державних свят, такі заходи активно проростали в свідомості дітей у шкільних 

установах, зокрема, варто виділити свято Нового року, святкування якого на 

Гуцульщині бере свій початок із 70-х років ХХ ст. З першого погляду, святкова 

атрибутика і ритуали Нового року мали характер нейтрального ставлення до 

комуністичної ідеології, але з часом ідейне навантаження свята обростало 

новими ритуалами, а саме: рядження масками радянських мультиплікаційних 

героїв (Чебурашка, Крокодил Гена, Баба-Яга тощо), у святковій програмі 

звучали російські пісні («В лесу родилась елочка»), на святі з’явились герої, не 

притаманні уявленню гуцулів. Так, головними гостями свята стають Дід Мороз 

і його внучка Снігуронька, їх антагоністами – Баба-Яга, відьма, Хурделиця та 

ін.  

Як свідчать опрацьовані матеріали, програма новорічного свята була 

практично однаковою в усіх шкільних установах, проте вона щорічно зазнавала 

певних змін, змінювалися другорядні герої, віршики, наряди учасників тощо. 

Сценарій заходу розроблявся на республіканському рівні, який не підлягав 

змінам на місцевому рівні. За дотриманням правил святкування чітко стежили 

виконавчі комітети районних рівнів та профспілкові організації.  

Зазвичай сценографія новорічного свята була побудована на лісовій 

тематиці, тобто для глядача складалось враження, що подія відбувається на 

лісовій галявині. По центру галявини стояла ялинка, яку прикрашали лісові 

звірі, під ялинкою лежали подарунки. Загалом програму свята можна умовно 

поділити на три етапи: поява Снігуроньки, яка знайомилась із дітками, 

розповідала історію про свого дідуся, загалом задавала ритм свята; прихід Діда 

Мороза, діти розповідали йому вірші, співали пісні, танцювали, за що 

отримували подарунки; прощання новорічних героїв із дітьми і батьками. Тут 

важливо зауважити, що в прощальній промові головних новорічних героїв 

обов’язково звучали настанови для дітей, «щоб були слухняні, слухали 

учителів, батьків і т. д.». Така позиція була вигідна і вчителям, і батькам та 
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особливо владі, яка мала на меті виховати нове, слухняне населення, з новим 

радянським світоглядом.  

Паралельно зі шкільними «новогодними утренниками» в гуцульських 

селах зародились форми щедрування державних працівників. 

Щедрувальниками в основному були працівники профспілкових організацій. У 

своїх щедрівках вони вихваляли: досягнення передових трудівників, багатство 

рідної Вітчизни, моральні цінності радянських людей, висловлювали добрі 

побажання на новий рік, майбутній врожай, приплід худоби тощо. Так, для 

прикладу, колгоспним трудівникам виконували таку щедрівку: 

«Добрий вечір, люди, 

Добрий вечір нині! 

За працю, за славу 

Радянській країні. 

Ми щедро бажаєм 

В Році Новому 

Щастя й миру 

Вашому дому!» [16, с. 49]. 

Аналіз свідчить, що в основі «радянських» щедрівок було вихваляння 

людей за їх досягнення у колгоспі, державних установах на благо держави. 

Цікавим залишається той факт, що щедрування як засіб похвали, підняття 

трудового духу прижились настільки міцно в народних традиціях, що 

побутують і досі. Згідно з польовими дослідження, схожі за змістом тільки 

проукраїнські і на релігійну тематику віншування щорічно відбуваються в 

селах Стебні і Яблуниця Вижницького р-ну Чернівецької обл. Нинішніми 

щедрувальниками в с. Стебні є колектив дошкільного закладу, а в с. Яблуниця – 

колектив сільської бібліотеки і музею села (Пилипко Параска Танасівна,  

с. Яблуниця).  

Сам процес віншування і щедрування в 70–80-х рр. ХХ ст. проходив із 

танцями, піснями, інтермедіями. Головні герої, Дід Мороз та Снігуронька, 

вітали робочий клас, давали свої настанови, прогнози на прийдешній рік, 

другорядні персонажі (заєць, сніговик, сніжинки та ін.) нерідко залучали 
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глядачів до танців, гумористичних імпровізованих сценок. Як свідчать польові 

дослідження, з цього періоду в гуцульських оселях у моду поступово входить 

звичай наряджати новорічну ялинку, прикрашати по-святковому свої оселі. Все 

це робилось умовно, більшою мірою з тим, щоб створити святкову атмосферу 

для своїх дітей, яким це свято не було чужорідним, а навпаки – близьким. 

Святкового застілля зазвичай не було, оскільки місцеве населення було 

православним, тому веселитись, вживати спиртне чи скоромне у Пилипівський 

піст, який триває до 7 січня, вважалося великим гріхом.  

Колядування, щедрування, маланкування і засівання відбувалось із 

дотриманням обов’язкових правил. Так, дітям-колядникам, рядженим, 

посівальникам і щедрівникам заборонялось ходити до осель представників 

комуністичної партії. За дотриманням таких правил стежили сільські вчителі, 

комсомольці та культпрацівники. Щоб учні не колядували, в ці дні в школах 

проводилися масові заходи [38, с. 61]. Учнів, яких виявляли в задіяних дійствах, 

ганьбили на шкільних лінійках, занижували оцінки, погрожували «вовчим 

білетом» та цькували на класних зборах їх батьків (Буняк Валентина Юріївна,  

с. Довгопілля). 

Значних утисків із боку комуністичної влади зазнавало традиційне 

карнавальне дійство «Маланка», яке щорічно відбувається в ніч з 13 на 14 

січня. Варто зазначити, що це дійство через свою активну форму розваг і 

протесту проти різних поневолювачів і загарбників на Буковині 

переслідувалось і в часи правління австрійських цісарів, і румунських бояр 

[105, с. 301].  

З метою недопущення несанкціонованої Переберії протягом різдвяних 

свят вулицями патрулювали міліція, дружинники, учителі та інші уповноважені 

особи. Однак, як свідчать дані з польових досліджень, проведених у столиці 

Буковинської «Маланки» – м. Вашківці (Вижницький р-н Чернівецької обл.), 

водити «козу» і «Маланку» було за честь у місцевих парубочих угрупувань. 

Тому їх не спиняли переслідування, штрафи, різного роду покарання за 

додержання предковічних традицій та обрядів. Такі заходи зі сторони 

радянської влади були для ряджених своєрідною авантюрою, адреналіном. З 
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метою спантеличення наглядових організацій у багатьох селах Буковинської 

Гуцульщини часто гурти ряджених формувалися спонтанно. Нерідко з метою 

самооборони учасники Переберії носили із собою різновиди холодної зброї – 

ціп, вила, косу, бартку тощо (Марчук Василь Григорович, смт Берегомет). 

Як свідчать історичні дані, викорінити свято з народної традиції 

буковинців так нікому і не вдалося, а от неумисно ввести в дійство нових 

карикатурних персонажів (Хрущова, Брежнєва, поліцейських, лікарів, шахтарів, 

пожежників та ін.) з легкістю вийшло.  

Характерною рисою радянського свята було те, що, на відміну від 

традиційного, воно виконувало етноінтегруючу функцію, в основі якої було 

примусове об’єднання різних народів за ідейно-політичною та соціально-

класовою ознаками [165, с. 10]. 

Одним із головних календарних свят у радянський період був День 

Радянської Армії та Військово-Морського флоту, що офіційно відзначався  

23 лютого. На Буковинській Гуцульщині, як свідчать історичні дані, це свято 

відзначалось формально. І лише після створення в містах та селах меморіалів 

Слави, пам’ятників, які почали встановлюватись у регіоні з 1964 року, свято 

набуло нового забарвлення, воно почало входити в межі громадського побуту і 

родинно-сімейну сферу. В 1966 р. напередодні 48-х роковин Радянської Армії і 

Військово-Морського флоту Вижницький виконком запровадив високе звання 

«Почесний громадянин міста Вижниця». Таким званням нагороджувались за 

вагомі заслуги трудівники Вижницького району [115, с. 227]. 

У 1965 році за значний внесок радянських жінок у відбудову державної 

промисловості та народного господарства Радянського Союзу, відповідно до 

Указу Президії Верховної Ради СРСР, 8 березня було проголошено 

Міжнародним жіночим днем. З 1966 року свято 8 Березня включено у так звані 

«свята червоного календаря», тобто стає офіційно неробочим днем. Такий 

статус породжує нові звичаї і обряди, зокрема, партійних жінок чоловіки вітали 

на роботі квітами, в школі в рамках трудового навчання учні створювали 

вітальні листівки для своїх мам, бабусь. У смт Путила свято проходило в 

районному будинку культури, де відбувався урочистий захід, присвячений 
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жінкам району, їх успіхам на різних ділянках народногосподарського 

виробництва. Щороку значимість свята підкреслювалась певним тематичним 

девізом. Так, девізом свята у 1980 р. були слова: «Радянські жінки – активні 

будівники комунізму» [121, с.1].  

В цей період традиції свята 8 Березня «проростають» і у шкільних 

установах. Серед учнів зароджується звичай дарувати квіти вчителькам, а у 

хлопців – дарувати подарунки однокласницям. Відповідно дівчата дарували 

подарунки хлопцям на 23 лютого. У 80-х р. ХХ ст. в школах святкові дії на 

День Радянської Армії та Військово-Морського флоту, а також 8 Березня 

значно розширюються. В цей період зароджуються так звані «вогники». Так, у 

День Радянської Армії та Військово-Морського флоту для хлопців проводили 

різноманітні конкурси, притаманні воєнній сфері, зокрема, популярними були 

наступні: чищення картоплі на швидкість, зашнуровування взуття на 

швидкість, армреслінг, віджимання від підлоги, чищення взуття, надівання на 

швидкість протигаза тощо (с. Дихтинець). Варіація складності конкурсів 

залежала від віку школярів: для молодших класів – легкі завдання, а для 

старших – важчі. Дівчата цього дня накривали юнакам святковий стіл, дарували 

їм подарунки, запрошували до танців. Відповідно, до свята 8 Березня вже 

хлопці готували для дівчат святковий стіл і подарунки, а дівчата для них 

виконували хореографічні і вокальні номери. За проведенням таких «вогників» 

уважно стежили класні керівники, власне вони придумували конкурси, 

формували святкову програму, узгоджували з керівництвом школи проведення 

заходів (с. Довгопілля).  

На початку 60-х рр. минулого століття на Буковинській Гуцульщині 

зароджується своєрідний цикл громадських трудових свят, які присвячувалися 

головним галузям і професіям народного господарства горян, вони отримали 

офіційну назву як «календарно-трудові» через те, що в основному були 

прив’язані до точних дат. Для радянських ідеологів трудові свята мали на меті: 

возвеличувати роботу у народному господарстві, слугувати формою 

спонукання до праці, піднімати на п’єдестал людину-трудівника, виховувати в 

молоді інтерес до певної справи. Як свідчать польові дослідження, у 



133 

середовищі горян на той час одними із головних професійно-трудових і 

календарних свят вважались «Свято плотогонів» і «Вихід на полонини», або 

«Свято тваринників». 

Традиційно «Свято плотогонів», або «Віхи плотогонів» (місцева назва) 

відзначалось в останню неділю березня на високогірних річках Карпат  

(Дод. Рис. В. 4.). На Буковинській Гуцульщині урочиста частина свята 

відбувалась на березі Білого Черемоша біля дільничної контори в с. Конятин 

Путильського р-ну Чернівецької обл. Програма заходу складалась із привітання 

начальником дільниці всіх присутніх бокорашів (ті, що сплавляють річкою ліс), 

після чого свої побажання висловлювали передовики і ветерани сплавів, а 

закінчували офіційну частину представники комуністичної партії. Після 

мітингу починалась кульмінаційна частина заходу – на святково наряджені 

ялинками дараби, які були заздалегідь укомплектовані і стояли на загаченій 

воді, заходили досвідчені керманичі, давали команду піднімати заставки і 

відправлялись у путь до наступної локації святкування [16, с. 20]. У всіх селах, 

що були на шляху пливучих дараб, плотогонів вітали мешканці, співали пісні, 

коломийки. 

«Йдуть дараби, йдуть дараби в Кути за водою, 

Везуть хлопці-комсомольці ліс новобудовам. 

Ідуть хлопці-комсомольці у ліс працювати, 

Батьківщина будується – треба лісу дати!» [16, с. 21]. 

На кінцевій станції в селі Кути Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 

бокораші припарковували дараби до берегів, там керівники Кутської сплавної 

контори зустрічали хлібом-сіллю перших керманичів, вся ця урочистість 

відбувалась під традиційні звуки духового оркестру. Закінчувалося свято 

спільною трапезою та народним гулянням за участю троїстих музик [16, с. 21]. 

Однак за зовнішнім позитивом у цих святкуваннях часто простежувались 

негативні якості радянської ідеології, спрямованої на так зване вдосконалення, 

збільшення трудового плану. Свято «плотогонів», як і будь-яке інше свято 

радянського періоду, було заідеологізоване і передусім підпорядковувалося 

результату соціалістичного змагання, спрямованого на виконання завдань 
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чергових п’ятирічок [154, с. 46]. Так, часто з метою нових рекордів сплавники 

робили завеликі дараби, з якими розбивались на крутих схилах ріки (Григоряк 

Михайло Юрійович, с. Розтоки). 

За трудове поривання на благо Союзу горян нагороджували 

різноманітними радянськими відзнаками та прапорами ЦК КПРС, з якими 

гуцули крокували вулицями на головні свята району. Одним із таких свят було  

1 Травня. У Путильському районі свято традиційно відбувалось на центральній 

площі селища, там під духовий оркестр проходила святкова демонстрація. 

Колону очолювали передовики з прапорами, плакатами та портретами членів 

бюро райкому Компартії (Дод. Рис. В. 2.). Станом на 1989 р. головними 

прапорами району були Червоний прапор району та Перехідний Червоний 

прапор Всесоюзного змагання, які урочисто несли голови провідних колгоспів  

[130, с. 1].  

Друга декада 60-х років ХХ століття у радянському календарі 

відзначалась значним піднесенням і оновленням ще одного державного свята – 

Дня Перемоги. Так, напередодні 20-ї річниці з дня перемоги радянської армії у 

Другій світовій війні Указом Президії Верховної Ради СРСР 26 квітня 1965 

року 9 травня було проголошено вихідним днем. Статус неробочого дня 

відіграв істотну роль у підвищенні художньо-емоційного рівня свята, разом із 

ним значно збільшився комплекс заходів, присвячених вшануванню пам’яті 

загиблих воїнів. Цього дня по всьому Союзу відбувались зустрічі фронтовиків 

із молоддю, де перші ділились своїми спогадами з часів війни, проводились 

мітинги на захист миру на Землі, відбувалась церемонія покладання квітів на 

могили воїнів.  

В смт Путила до Дня Перемоги на центральній площі біля пам’ятника  

В. І. Леніну проходив мітинг за участю ветеранів війни, представників районної 

ради, передовиків колгоспів, піонерів та односельців. Традиційно свято 

складалось із таких частин: виконання гімну СРСР, промови високопосадовців, 

ветеранів та передовиків, покладання квітів до пам’ятників В. І. Леніну і 

радянському солдату та святкового концерту за участю аматорів художньої 

самодіяльності [131, с. 2].  
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За виконанням святкової програми уважно стежили представники 

республіканської комісії у справах із впровадження радянських свят і обрядів у 

святковий календар. Саме з їх ініціативи розпочався пізнавальний курс молоді 

на засвоєння і примноження знань про революційні і трудові традиції. В рамках 

пізнавального курсу для учнів і студентів були розроблені походи на місця 

бойової слави, на основі яких молодь проводила подальше збирання матеріалів, 

документів про бойові подвиги воїнів Радянської Армії та створювала міні-

музеї в школах про епізоди з історії Другої світової війни тощо. Про результати 

своїх досліджень учні та студенти звітували перед ветеранами, нові та вагомі 

матеріали з історії війни записувались у Книгу Вічної Слави. Так, по Книзі 

Вічної Слави відбувається урочистий перелік воїнів, військових частин, які 

брали участь у визволенні Карпат [54, с. 172]. 

Починаючи з 1964 року, у багатьох населених пунктах гірської Буковини 

розпочинається процес монтажу пам’ятників В. І. Леніну. Зокрема, монументи 

комуністичному вождю були встановлені в с. Конятин (1966 р.), с. Глибока 

(1967), м. Вижниця (1968 р.) [64, с. 499; 179; 109] та ін. Також в цей період 

активно створюються обеліски, кургани Слави, братські могили тощо, 

присвячені воїнам, які віддали своє життя у боротьбі за визволення 

Батьківщини [64, с. 160; 497]. Біля деяких із них створювались алеї Слави, 

зокрема біля пам’ятника солдату в смт Путила, біля деяких – сади, а навколо 

головних пам’ятників міст створювались площі і сквери, як-от біля головного 

обеліска воїнам-визволителям Буковини, що на Соборній площі в м. Чернівці. 

Цей монумент як символ перемоги був створений 14 липня 1946 р. на честь 

першої річниці перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. 

Монумент воїнам-визволителям на Буковині став центром зборів, парадів та 

інших урочистостей не тільки на День Перемоги, але й на такі комуністичні 

свята, як річниця Жовтневої революції, день Радянської Армії і Військово-

Морського флоту, 1 Травня. Загалом станом на 1989 р. у Чернівецькій області 

було установлено 320 пам’ятників бойової слави [132, с. 3]. 

На Буковинській Гуцульщині мали місце братські могили загиблим 

односельчанам, яким радянська влада приписувала офіційну назву «Пам’ятник 
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односельцям, загиблим від рук ОУН або націоналістичних банд». Зокрема, ці 

пам’ятники були споруджені в таких селах тодішнього Путильського р-ну: 

Розтоки, Довгопілля, Мариничі, Плоска, Конятин, Киселиці, Усть-Путила. 

Після проголошення незалежності України з цих пам’ятників зняли 

прорадянські таблички, і вони стали називатись «братськими могилами». 

Разом зі збільшенням меморіальних комплексів збільшувались і 

церемоніальні компоненти свята. Так, до 90-х років ХХ ст. їх налічувалось 

близько 20-ти. До найбільш знакових слід віднести: покладання квітів біля 

знакових пам’ятників, хода ветеранів, полум’я Вічного вогню, парад військової 

техніки, бій метронома тощо. 

Поряд із державними святами в обрядовому календарі гуцулів у 60-ті рр. 

ХХ ст. ключове місце посіли перероблені на нові стандарти і адаптовані до 

комуністичного стилю свята трудової обрядовості та традиційні народні свята, 

в яких практично не висвітлювалась християнська ідеологія. 

До таких належить свято «Вихід на полонини», або «Свято тваринників», 

яке за старим звичаєм гуцули щорічно відзначали на свято Юрія. Слід 

зазначити, що до 1963 року цей захід відзначався неофіційно і відповідно був 

приурочений конкретній події – за прадідівськими правилами, провести 

вівчарів із тваринами (вівці, корови, свині, коні) на високогірне літування. Тоді 

головними обрядами свята полонинників були: привселюдний обряд міри 

(доїння овець, корів) при господареві, це робилось для того, щоб визначити, 

скільки в кінці сезону віддати молочної продукції (бринзи, сиру) власнику 

тварини; запалення полонинської ватри та народне гуляння навколо неї; 

приготування полонинських страв на «живому» вогні. Весь святковий день 

проходив у супроводі троїстих музик та звучанні полонинської трембіти, рогу, 

дримби. Цього дня тваринники укомплектовували своїх коней належним 

приладдям та посудом (бербениці, кулєшері, черпаки тощо) для приготування 

та транспортування молочних продуктів, а господарі ставили мітки на своїх 

тварин, яких відправляли на літування. У своїй основі свято тваринників було 

наповнене значною кількістю язичницьких обрядів: запалення «живої» ватри; 
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перегін худоби через гілля глогу, тліюче вугілля, сокиру тощо; пожертви диким 

тваринам та ін. (Григоряк Михайло Михайлович, с. Усть-Путила). 

Перше офіційне свято «Виходу на полонини» відбулось у 1963 році – за 

збігом обставин, у період, коли смт Путила поновило статус окремого району. З 

того часу свято відбувалося щорічно в останню неділю травня. З цього року в 

традицію входить звичай вибирати головного «ватага свята», мета якого бути 

натхненником і прикладом для всіх інших ватагів. Саме він урочисто відкриває 

свято своїми привітаннями та настановами на адресу всіх трударів, рапортує 

керівництву району, області про готовність всіх колгоспів району до сезонної 

праці та про належний стан полонин, рапорт приймав секретар райкому 

Компартії України. 

У радянський період кожне свято «Виходу на полонини» приурочувалось 

до певної події у календарі комуністичної партії. Так, для прикладу, у 1980 р. 

захід був присвячений 110-й річниці від дня народження В. І. Леніна, 40-річчю 

возз’єднання Північної Буковини з Радянським Союзом та 35-річчю перемоги 

радянської армії у Другій світовій війні [177, с. 1]. У 1982 р. свято було 

приурочене до 60-річчя утворення Союзу РСР [150, с. 1–3]. За принципом 

радянської ідеології, головним ватагом міг стати «свій» чоловік, передовик із 

комуністичної партії, голова колгоспу, який найкраще підготувався до 

полонинського сезону, або ж громадський діяч [2, с. 3]. Прикладом цього є 

послужний список колгоспних ватагів радянського періоду: у 1963 р.  

Грицюк І. В., голова колгоспу ім. Леніна, с. Дихтинець; 1974 р. – Фокшек Д. В., 

голова колгоспу «Зоря Карпат», с. Усть-Путила; 1976 р. – Ткачук М. Ю., голова 

колгоспу «Ім. Лук’яна Кобилиці», с. Сергії; 1986 р. – Савчук М. Д., голова 

колгоспу «Радянський прикордонник», с. Шепіт; 1988 р. – Кузик Д. Г., голова 

об’єднаного колгоспу «Прогрес», смт Путила. Нерідко одного і того ж голову 

колгоспу на роль ватага обирали кілька разів, зокрема: Дутчак П. П., голова 

колгоспу «Ім. Лук’яна Кобилиці» с. Сергії ставав головним ватагом двічі – в 

1979 р. та 1980 р., Чепіль П. Д., голова колгоспу «Дружба» с. Киселиці, був 

головним ватагом у 1982 р., 1983 р. та 1985 р., Скидан С. І., голова колгоспу 

«Ім. Калініна» с. Яблуниця, ставав ватагом свята у 1987 р. та 1990 р. Нині 
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рекордсменом по кількості ватагування в різні роки заходу є Карапка Д. П., 

громадський діяч із смт Путила (із приватних записів Логоша Миколи 

Івановича, с. Сергії). 

У 1974 р. сценарій свята був змінений через непередбачуваний конфуз, 

який спровокував трагічні наслідки. Так, звичай рапортування керівництву 

району, яке на той час традиційно ватаг виконував, сидячи верхи на коні, у 

подальшому замінили на безкінне рапортування, оскільки кінь тодішнього 

ватага Фокшека Д. В. наступив на провід мікрофона і отримав удар 

електричним струмом, у результаті чого кінь упав, і ватаг травмувався (Нестор 

Василь Юрійович, с. Гробище). 

Аналіз сценаріїв полонинських свят свідчить, що організатори дійства не 

уникали первинних народних традицій як загальногуцульських, однак не можна 

залишити поза увагою той факт, що в програму заходу активно 

впроваджувались нові риси комуністичних ідей. Їх зміст ґрунтувався на таких 

поняттях: почуття відповідальності кожного учасника; раціональна організація 

праці; максимальні здобутки (приплід тварин, збільшення молочної, м’ясної, 

вовняної і шкіряної продукції); залучення до цієї праці молоді. На святі 

відбувалось психологічне налаштування полонинників на успішне виконання 

праці, навіювалось усвідомлення того, що «боротьба» з природними силами на 

полонинах за гарне літування переможена, що «колгосп» непереможний і 

вічний. 

Разом із зародженням свята «Виходу на полонини» з’являється свято 

«Осінній полонинський схід». Неофіційно таке свято побутувало на 

Гуцульщині і до радянської обрядовості, однак не було так яскраво виражено і 

політизовано. Традиційно свято відбувалося в кінці вересня – на початку 

жовтня, його дата варіювалась у залежності від погодних умов на полонині 

(Логош Микола Іванович, с. Сергії).  

Загалом, свято «Осіннього полонинського сходу» в радянській 

обрядовості можна умовно поділити на три частини і три локації. Першою 

локацією і зав’язкою свята слугувала власне полонина, де розпочиналось 

дійство. Так, у день свята на полонину приїжджали верхи два вершники, вони 
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повідомляли ватагу про закінчення сезону літування, цього ж дня до 

полонинників виїжджав на машині голова колгоспу, він урочисто підносив 

ватагові на вишитому рушнику хліб-сіль і традиційно вітав словами: «Дорогі 

мої! Від усього села підношу вам цю хлібину на знак пошани за чесну працю. 

Прийміть цей дар народний, і хай життя ваше буде щасливим і ситим, як хліб-

сіль!» [16, с. 36]. Ватаг дякував за вшанування і віншування голові колгоспу і 

заносив святковий хліб у стаю, там він мав пролежати як оберіг до наступного 

сезону.  

Цікавим залишається той факт, що поруч із новонародженою радянською 

обрядовістю свята «Осіннього полонинського сходу» тваринники паралельно 

дотримувалися і прадідівського язичницького обряду, зокрема, вони розкидали 

недогорілі жаринки полонинської ватри полем – таким чином, проводячи 

ритуал очищення землі і примноження здоров’я худоби. Однак цей обряд не 

був притаманний всім полонинникам, в деяких полонинах Гуцульщини, 

зокрема на полонині «Мінти», був інших звичай, пов’язаний із полонинською 

ватрою, – там після закінчення сезону один із пастухів залишався у стаї і 

стежив, щоб полум’я ватри догоріло до кінця (с. Паркулина). 

Друга частина свята «Осіннього полонинського сходу» відбувалася в 

найближчому рівнинному селі увечері або наступного дня. Така варіація події 

залежала від віддаленості полонини до найближчого села, де проходила 

кульмінаційна частина свята. В селі тваринників зустрічали натовпи святково 

одягнутих людей, звучали звуки трембіт, лунали пісні, коломийки тощо. 

Важливим моментом вшанування полонинських трудівників у радянський час 

став звичай увінчувати вівчарів барвінковими вінками, а дояркам вручати 

букети квітів [16, с. 41-42]. Такий звичай мав на меті возвеличити трударів 

полонин, піднести їх на своєрідний п’єдестал переможців, героїв праці.  

Третій етап – завершальний, він відбувався на спеціально спорудженому 

майдані, прикрашеному святковими стрічками, штучними квітами та 

плакатами, що був на стадіоні селища Путила. Там всіх трудівників вітав 

головний колгоспник із завершенням сезону, після чого адміністрація 

нагороджувала полонинників заохочувальними подарунками. Завершувалася 
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офіційна частина свята символічним опусканням колгоспного прапора, яке 

доручалось зробити передовим вівчарю і доярці. Після цього відбувалося 

святкове застілля та концерт художньої самодіяльності (Нестор Василь 

Юрійович, с. Гробище). 

В період святкування «Осіннього полонинського сходу» однією з 

активних форм пропаганди оновленої обрядовості для підвищення ідейного 

змісту, возвеличення трудової людини та організації, в якій вона трудиться, 

стало поетичне слово. Так, разом із масовим перелицюванням народних творів 

на радянський лад, поети активно писали вірші, присвячені різним трудовим 

верствам населення і партійним організаціям. Яскравим прикладом таких 

віршів-коломийок служить твір, присвячений дояркам, який був популярним на 

святкових дійствах тваринників і частково прижився на святах «Вихід на 

полонини» та «Осінній полонинський схід»: 

«Лийтесь, наші коломийки понад синім гаєм, 

Ми, доярки, в полонині пісеньки складаєм. 

Ой, летіла ластівочка, залетіла в ярок, 

Та є у нас у колгоспі дванадцять доярок. 

В полонині на калині соловей співає, 

А хто робить у колгоспі, той ся добре має. 

Ой, вставала Марця рано, корів доглядала, 

Тому вона між доярок найкращою стала…» [16, с. 37–38]. 

Головним державним святом в осінній період по всьому Радянському 

Союзу було святкування чергової річниці Великої Жовтневої соціалістичної 

революції, яке щорічно відзначалося 7 листопада. На Путильщині цього дня 

відбувались урочисті збори трудящих селища, покладання квітів до пам’ятника 

В. І. Леніну, що до 90-х рр. ХХ ст. стояв на центральній площі смт Путила, та 

до постаментів загиблих воїнів і бійців винищувального батальйону. Після 

мітингу традиційно відбувався святковий концерт [136, с. 1]. Символічне 

святкування 44-ї річниці Великого Жовтня відбувалося і в деяких селах 

Путильського району, зокрема в Селятині, Дихтинці, Конятині. В рамках свята 

там читались доповіді про 44-ті роковини Жовтня, передовикам виробництва 
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вручались грамоти та премії, після чого відбувались концерти художньої 

самодіяльності [17, с. 2]. До урочистого відзначення 50-річчя Великої 

Жовтневої соціалістичної революції в багатьох селах Буковини були 

встановлені пам’ятники В. І. Леніну. В Путильському районі погруддя 

комуністичного вождя було встановлено в таких селах: Мариничі (1966 р.), 

Конятин (1966 р.), Киселиці (1966 р.), Довгопілля (1967 р.), Дихтинець (1967 

р.). На сьогодні жодного із пам’ятників у перелічених селах немає. 

Наприкінці 1970-х рр. на Буковинській Гуцульщині і загалом в Україні 

відбувся новий етап впровадження радянських традицій, звичаїв і обрядів. Для 

впровадження та виконання нової календарної обрядовості згідно з Указом 

Президії Верховної Ради Української РСР від 1 вересня 1978 року створюється 

спеціальна комісія, яка мала на меті координувати діяльність місцевих органів і 

організацій залучати їх до вивчення, впровадження і розповсюдження 

радянської ідеології в звичаях і обрядовості місцевого населення. До складу 

комісії входили: представники державних органів, кооперативних, 

профспілкових, трудових колективів, комсомольців, учених, культурних діячів 

тощо [153, с. 137]. Однак, як свідчать дані з польових досліджень, нові 

радянські свята та обряди повністю не витіснили національно-релігійну 

самосвідомість корінного гуцула. Він лише підлаштовувався під правила 

радянської ідеології, і його побут і духовні цінності перебували на етапі 

подвійних стандартів. Такі подвійні стандарти у сфері календарної обрядовості 

в радянський період на Гуцульщині чітко простежувались, зокрема, в святах 

різдвяно-новорічного періоду. Так, до різдвяних свят горяни притримувалися 

посту, готували все ті ж страви на святковий стіл, колядували, щедрували, 

маланкували і засівали, паралельно у будинках і на подвір’ях стояли наряджені 

новорічні ялинки. До церковної коляди зазвичай входили безпартійні чоловіки, 

хоча більшість із них були близькими родичами комуністів, зокрема Пилипко 

Юрій Іванович, березував у с. Довгопілля Путильського р-ну Чернівецької обл., 

тоді як його дочка Буняк Валентина Юріївна була першим секретарем 

Путильського райкому компартії України (Буняк Валентина Юріївна,  

с. Довгопілля).  
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Як показує проведене дослідження, формування радянської обрядовості 

відбувалося в постійному пошуку нового змісту, форми, культурного 

навантаження свят. Постійні зміни в галузі обрядовості, їх послідовні етапи від 

зародження форм суспільних відносин до трудових свят залежали від 

ідеологічних настанов комуністичної партії, головна місія якої була спрямована 

на викорінення традиційної народної та релігійної обрядовості українців, 

утвердження радянського способу життя методом пропаганди нових 

радянських свят. Згідно із джерельними даними, на Буковинській Гуцульщині в 

досліджуваний період найбільшого успіху із впроваджених радянських свят 

мали трудові свята.  

Загальний аналіз наслідків популяризації радянських традицій, звичаїв і 

обрядів на Буковинській Гуцульщині у досліджуваний період свідчить про їх 

неоднозначний вплив на культурно-історичні традиції регіону. З одного боку, 

на той час корисним досвідом було використання трудової та молодіжної 

обрядовості в календарі радянських свят. З іншого боку, радянська обрядовість 

була побудована на антирелігійній пропаганді, за сприянням якої влада 

намагалась русифікувати та денаціоналізувати українців. Радянський святковий 

календар і загалом політика Радянського Союзу були спрямовані на знищення, 

видозмінення локальних звичаїв, традицій та обрядів, адже вони заважали 

робити з українців загальну масу трудового населення.  

Загалом можна стверджувати, що в досліджуваний період на 

Буковинській Гуцульщині, як і в цілому на всій території СРСР, під впливом 

радянської ідеології сформувалась система трудових свят. Гуцульщина, 

незважаючи на свою ізольованість від великих міст, завдяки активній роботі 

обрядових комісій при райкомах комуністичної партії стала майданом нової 

календарно-трудової обрядовості. Хоч за змістом і формою головні масові 

церемонії краю, зокрема свята полонинників, успадковані із традиційної 

народної обрядовості, вони зазнали значної деформації, наслідки якої 

спостерігались ще багато років в часи незалежної України. 
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3.2. Сучасні культурно-мистецькі свята і фестивалі на Буковинській 

Гуцульщині: їх роль в житті українців 

 

Культурні процеси сучасної історії України характеризуються 

переоцінкою цінностей радянської ідеології, зміною багатьох звичаїв, обрядів, 

традицій та подоланням культурної ізоляції від зовнішнього світу. Насамперед 

змінився державний офіційний календар, в який увійшли святкові дати, 

пов’язані зі становленням Української державності (День Незалежності 

України, День Конституції України, День Державного прапора України тощо). 

Певні зміни відбулись і в традиційному святковому календарі українців, в 

якому модернізувались народні та релігійні традиції, обряди, зміст і форма 

свята як події. 

Відродження релігійної святковості в Україні почалось із кінця 80-х років 

ХХ ст. В цей період комуністична ідеологія перебувала на етапі вигорання, що, 

зі свого боку, спричинило значне пом’якшення у ставленні влади до релігії  

[38, с.61]. На хвилі національного та релігійного піднесення 90-х рр. ХХ ст. в 

українців почався етап відродження релігійної віри та зростання інтересу до 

народних свят і обрядів, які на офіційному рівні почали вписуватися в новітній 

святковий календар. Так, у 1990 році Верховною Радою України Різдво, 

Великдень та Трійця були проголошені державними святами та вихідними 

днями. Таким чином, у календар українців повернулись головні релігійні свята, 

які згуртували населення і стали міцним фундаментом святкового календаря 

української нації. 

Панування радянського атеїзму відійшло в минуле після набуття 

незалежності України 24 серпня 1991 р., цього ж року 23 квітня Верховною 

Радою України був прийнятий Закон «Про свободу совісті та релігійні 

організації». Він гарантував українцям свободу і право сповідувати будь-яку 

релігію, проводити релігійні культи, вільно виражати свої релігійні або 

атеїстичні погляди. Такі європейські стандарти щодо свободи релігійної 

діяльності породили значну кількість різноманітних релігійних течій, громад, 

відкрили шлях зарубіжним місіонерам тощо.  
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З відродженням незалежності України паралельно починається новий 

етап відродження духовної культури українців, по всій країні зароджуються 

нові свята, фестивалі, концерти, проводяться різноманітні масові заходи. На 

Гуцульщині у 1991 році товариством «Гуцульщина» за підтримки органів 

місцевої влади Верховинського, Рахівського та Вижницького районів, а також 

колективів із Косівського та Путильського районів був запроваджений 

«Фестиваль гуцульської культури» [118 с. 6]. Він відбувався в умовах 

патріотичного піднесення та оптимізму, адже він збігся із прийняттям 

незалежності України. Це дійство фактично було прикладом національно-

культурного відродження і стало початком подальшого фестивального руху на 

всій Гуцульщині.  

Перший гуцульський фестиваль під назвою «Струни Черемоша» провели 

в с. Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської обл. 27 вересня 

1991 року [21, с. 146]. З того часу свято проводиться щорічно в одному з 

районних центрів Гуцульщини та традиційно приурочене до вагомої події в 

житті краян. Так, для прикладу, ХХІ гуцульський фестиваль, що проходив з 6 

по 8 вересня 2013 року у смт Путила Чернівецької області, був приурочений до  

180-ї річниці від дня народження гуцульського поета, письменника і 

громадського діяча Юрія Федьковича. Біля його пам’ятника на центральній 

площі Путили відбувалося урочисте покладання квітів, а у садибі поета 

проводились екскурсії [51, с. 80]. Нововведенням ХХІ гуцульського фестивалю 

стали запроваджені почесні нагороди краю – «Заслужений гуцул» та 

«Заслужена гуцулка». Таким званням прийнято нагороджувати людей за вагомі 

внески у соціально-культурний розвиток краю та активну участь у 

примноженні матеріально-духовної культури. Так, почесною відзнакою 

«Заслужений гуцул» був нагороджений поет, письменник і громадський діяч 

Іван Терен, а нагороду «Заслужена гуцулка» отримала майстриня народного 

мистецтва Фрозина Томнюк. 

З кожним роком гуцульський фестиваль збагачується різними елементами 

духовної і матеріальної культури, зростає його естетично-мистецький зміст, 

наповнюється кращими народними традиціями і обрядами, збільшується 
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кількість колективів, учасників і творчих дійств. У рамках фестивалю 

відбуваються наукові конференції, розширені засідання товариства 

«Гуцульщина», круглі столи, на яких вирішуються важливі для регіону 

проблеми культури, освіти, екології, економіки, встановлюються національні 

рекорди тощо. Зокрема, на відкритті ХХІІІ Міжнародного гуцульського 

фестивалю, що відбувався 2–4 вересня 2016 року в м. Рахів Закарпатської обл., 

був установлений національний рекорд «Найбільша кількість трембіт на одній 

локації». Загалом до участі у флешмобі були залучені 56 трембітарів із 

Буковини, Галичини та Закарпаття [110, с. 4]. 

Фестивальна програма кожного етнографічного регіону Гуцульщини 

складається відповідно до переваг краю, однак існує і незмінний сценарій свята. 

Так, традиційним є етап завершення фестивалю, на якому відбувається 

передача естафети делегації, яка проводитиме наступне дійство. До незмінних 

атрибутів фестивалю, які є символами свята і своєрідним його «ключем», 

відноситься «кресаня» (гуцульський капелюх), прапор Гуцульщини та 

дерев’яний віз. Всі ці символічні атрибути після завершення свята урочисто 

передаються делегації, яка проводитиме наступний гуцульський фестиваль.  

Варто додати, що на Буковині Міжнародний гуцульський фестиваль 

проводився 7 разів, 4 рази у Вижниці (1992 р., 2003 р., 2009 р., 2019 р.) і тричі в 

смт Путила (1995 р., 2004 р., 2013 р.). 

На сьогодні Міжнародний гуцульський фестиваль є культурним центром 

не тільки горян, а й великої громади української діаспори та поціновувачів 

гуцульської культури і мистецтва із Канади, Румунії, Польщі, США, Угорщини, 

Німеччини, Молдови та ін., які під гнітом радянської влади свого часу 

емігрували з України. Згідно статистичних даних, щорічно цей фестиваль 

відвідує близько 20-ти тисяч гостей. В останні три роки Міжнародний 

гуцульський фестиваль не проводився. У 2020–2021 роках – у зв’язку з 

пандемією COVID-19, а у 2022 році – через відкритий воєнний напад росії на 

Україну. 

Проголошення незалежності України поклало початок формуванню 

нового святкового календаря. Так, у русло нових суспільних свят із метою 
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ствердження Української державності започаткували такі державні свята: День 

Незалежності України – 24 серпня (ухвалене Верховною Радою України 20 

лютого 1992 р.), День Конституції України – 28 липня (ухвалене Верховною 

Радою України 28 липня 1996 р.), День Державного прапора України – 23 

серпня (ухвалене Верховною Радою України 23 серпня 2004 р.). 

Відповідно до польових досліджень та місцевої преси можна зробити 

висновок, що святкування Дня Незалежності України в районних центрах та 

селах Буковинської Гуцульщини у перші роки було сфокусоване на урочистих 

мітингах і покладанні квітів до пам’ятників Т. Г. Шевченку, І. Я. Франку та  

Ю. А. Федьковичу. Після знесення монумента Леніну на площі міської ради  

смт Путила на його місці у 2004 році спорудили пам’ятник гуцульському війту, 

українському письменнику і поету Юрію Федьковичу. Пам’ятник митцю 

створили на честь 170-річчя від дня його народження. З того часу щороку на 

День Незалежності біля підніжжя пам’ятника урочисто покладають квіти, 

виконують державний гімн та цитують відомі вірші і уривки прози митця. 

Серед головних атрибутів свята з перших років незалежності стало 

використання національної символіки, синьо-жовтого прапора, прапорів 

районів, герба та гімну. Важливо зауважити, що територія навколо постамента 

Федьковича стала своєрідним майданом не тільки відзначення Незалежності 

України, а й для літературно-мистецького свята «Шовкова косиця», яке 

щорічно з 1987 року в першу неділю серпня проводиться з нагоди відзначення 

чергової річниці від дня народження митця (Дод. Рис. Г. 4, 5.). 

На сучасному етапі, як свідчать спостереження, на Буковині формується 

своєрідна система ритуальних дій святкування незалежності. До прикладу, вже 

три роки поспіль, починаючи з 2017 р., на території колишньої військової 

радіолокаційної станції Памір, що на горі Томнатик (1565,3 м над рівнем моря), 

проходить культурно-розважальний фестиваль «Любіть Буковину, бо вона того 

варта!», скорочена назва фестивалю – ПамірFest. Перший фестиваль «Любіть 

Буковину, бо вона того варта!» був проведений у серпні 2017 року і відтоді 

відбувається щорічно. Програма перших двох фестивалів була побудована на 

класичному варіанті – концерт із виконанням української музики, привітання 
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місцевих чиновників та походи на найвищу гору Буковини Яровицю (1574, 4 м 

над рівнем моря). 

У 2019 році ПамірFest проходив 10 і 11 серпня. У цьому ж році 

організатори переформатували фестиваль із класичного у молодіжний етно-

культурний захід. Так, в оновленій святковій програмі відсутні традиційні 

привітання чиновників і виступи народних колективів. Ранкова програма 

дводенного свята розпочиналась із кросфіту, програма дня була наповнена 

живою музикою сучасних українських гуртів: «Серцевий напад», «V-бенд», 

«Plum Jam, Without you», «Казан перцю», «Nature of the Sea», «Non format», 

«Стріха поїхала», «Деномен» та інші. Протягом дня проводились різноманітні 

змагання з волейболу, пейнтболу, армреслінгу, гірського футболу, КВВ тощо. 

Місцеві жителі пригощали гостей свята традиційною гуцульською кухнею – 

бануж із гуслянкою, кулеша з бринзою, гриби в сметані та іншими 

смаколиками. Всі бажаючі мали можливість взяти участь у майстер-класах із 

приготування вищенаведених страв. Нічна програма ПамірFest традиційно 

розпочиналася із запалення полонинської ватри, після чого до світанку тривала 

дискотека просто неба під музику Dj Xader Kravc та Dj T-zhuk. На фестивалі 

цілодобово діяли фотозони. 

У рамках фестивалю 11 серпня було сходження всіх бажаючих на гору 

Яровиця, де учасниками походу був встановлений рекорд України із підняття 

найбільшого державного прапора (довжиною 25 метрів) (Дод. Рис. Г. 10.). Для 

збереження фауни та екології гори Томнатик організаторами було проведено 

еко-квест «Збережемо природу разом». Всіх гостей свята, які бажали взяти 

участь у квесті, поділили на дві команди, щоб визначити, яка команда збере 

більше сміття. Команду, що перемогла, організатори нагородили пам’ятними 

подарунками. Загалом протягом трьох років фестиваль відвідали близько двох 

тисяч людей.  

У зв’язку з пандемією COVID-19 та з метою запобігання поширення 

вірусу свято у 2020 році було перенесено на наступний рік. Не відбувся 

ПамірFest і у 2021 році, тому що на локації фестивалю готували масштабні 

відеозйомки симфонічного концерту приуроченого до 30-ої річниці Дня 
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Незалежності [55]. У 2022 році святкування фестивалю було перенесено до 

мирних часів через повномасштабний воєнний напад росії на Україну. 

Загалом на сьогоднішній день на Буковині до Дня Незалежності більш 

урочисті заходи відбуваються в містах, там проходять велелюдні мітинги, 

святкова хода, спортивні змагання, масові гуляння, вітання та нагородження з 

боку влади кращих працівників міста. Своєрідним трендом завершення свята, 

особливо в містах, стали піротехнічні шоу та гучні дискотеки за участю 

українських та закордонних діджеїв.  

Значно скромніше на досліджуваній території проходять святкові дійства 

другого за значенням державного свята – Дня Конституції. Урочисті дії цього 

дня проходять переважно в містах на центральних площах, там розгортаються 

тематичні книжкові виставки, на сценах виступають художні колективи, до 

головних пам’ятників міста покладають вінки з квітами, а головні вулиці міста 

прикрашають міськими та державними прапорами. В селах Буковинської 

Гуцульщини ми зафіксували два святкових ритуали, присвячених відзначенню 

цього державного свята: у населених пунктах, де є державні установи (сільська 

рада, школа, клуб, бібліотека), вивішують державний прапор; у сільських 

бібліотеках влаштовують тематичні виставки. Загалом для більшості населення 

Буковини святкування Дня Конституції є днем згуртування сім’ї, адже 

додатковий вихідний день дозволяє громадянам, які живуть і працюють у 

віддалених містах, приїхати в гості до батьків, друзів. 

Одна з пріоритетних функцій свята має на меті об’єднувати людей, 

послаблювати або знімати протиріччя, оберігати та пропагувати цінності, які 

для суспільства є ключовими протягом життя. На сьогодні в Україні відсутні 

будь-які обмеження на виконання традиційних звичаїв і обрядів. Навпаки, їх 

кращі зразки транслюються на телебаченні, в соціальних мережах, на біл-

бордах тощо.  

На початку 90-х рр. ХХ ст. значну роль у пропаганді свят народного та 

релігійного календаря буковинських горян відігравала і відіграє досі преса, яка 

активно розповідає про історію та специфіку свят, фестивалів, масових заходів. 

Зокрема, варто виділити три основні газети: чернівецька обласна газета 
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«Молодий буковинець», Вижницька районна газета «Вижницькі обрії» та 

Путильська районна газета «Карпати». Так, щорічно напередодні нового року 

на сторінках цих газет друкуються щедрівки, колядки, репортажі про 

відзначення різдвяно-новорічних свят у різних куточках Буковини та ін. В 

будинках культури, бібліотеках, школах, дитячих садках проводяться новорічні 

святкові концерти, щедрування, посівання. В церквах і костелах виконуються 

церковні і народні колядки, також там, за давнім звичаєм, гурти – «брацтва» 

колядників отримують благословення від священників на церковну коляду, 

колядують у церкві, обходять її зовні тричі, після чого відправляються до 

селянських осель (Дод. Рис. Ґ. 3.). Такий звичай частково був і в радянський 

період, однак не в усіх церквах і не так яскраво виражений, адже 

переслідувався комуністичною владою. 

З підтримкою держави на законодавчому рівні головних релігійних свят 

українського народу почався етап відродження їх фольклорно-етнографічних та 

художньо-естетичних традицій. Особливо помітним це стало на різдвяно-

новорічні свята, коли публічно в народну традицію повернулись колядки, 

щедрівки, засівання, маланкування, обряд хрещення на Йордан тощо. 

Карнавальне дійство Буковини «Маланка», центром якої було м. Вашківці 

Вижницького р-ну Чернівецької обл., поширилось на всю Буковину. А з 2010 

року буковинська «Маланка» отримала статус «міжнародного фестивалю 

Маланок», з цього часу карнавал проводиться щорічно 15 січня в м. Чернівці. 

Започаткувала фестиваль «Маланок» голова ГО «Палітра Буковини» Оксана 

Лелюк. Традиційно учасниками «Маланка-фест» є фольклорні, аматорські та 

музичні колективи з різних районів Чернівецької області, а також із сусідніх 

областей та країн [81, с. 188].  

Варто відмітити, що з кожним фестивальним роком кількість учасників 

Переберії збільшується. Так, приміром, у 2016 р. – 40 колективів, у 2017 р. – 47, 

у 2018 р. – 52 колективи. На святі частими гостями є зарубіжні масковані гурти 

з Румунії, Білорусії та Молдови. Загалом карнавал відвідують близько 10 тисяч 

людей, саме вони визначають кращу «Маланку» методом голосування на 

офіційному сайті.  
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З 2012 року у м. Вижниця з ініціативи заступника голови 

райдержадміністрації з гуманітарних питань Тирон Тетяни Іллівни, було 

започатковане районне фольклорно-етнографічне свято «Найбільша коляда у 

найменшому місті». Захід проводиться на площі Героїв майдану щорічно 8-го 

січня. Традиційно на святі колядують гурти з усіх куточків району, які 

змагаються за краще виконання колядок та віншування. Переможці фестивалю 

отримують право представляти Вижниччину на обласному фольклорно-

етнографічному святі «Від Різдва Христового до Йордана», що відбувається на 

території Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту  

(м. Чернівці) [129, с. 22]. За підрахунками організаторів, щорічно фольклорно-

етнографічне свято «Найбільша коляда у найменшому місті» відвідують від 

трьохсот до пів тисячі гостей. 

Гарною традицією для відродження старожитностей та самобутньої 

культури Буковинської Гуцульщини став запроваджений у 2017 році фестиваль 

різдвяних колядок і щедрівок «Радуйся, земле! Син Божий народився!». Свято 

започаткувала районна державна адміністрація Путильського району 

Чернівецької області, місцем проведення обрана Музей-садиба Юрія 

Федьковича. Святкова програма фестивалю традиційно починається із 

благословення настоятеля Свято-Миколаївської церкви отця Василя, після чого 

церковний хор виконує першу християнську коляду, яка задає ритм і атмосферу 

всім учасникам фестивалю.  

Перші два роки (2017–2018 рр.) фестиваль гуцульських колядок і 

щедрівок «Радуйся, земле! Син Божий народився!» проходив у форматі таких 

номінацій: Гран-прі фестивалю, переможець І, ІІ, ІІІ ступенів, приз глядацьких 

симпатій. Для оцінювання учасників організаторами були запрошені відомі 

культурні і громадські діячі. Зокрема, на святі 2018 р. головою журі був 

заслужений артист України Василь Данилюк (з 2020 р. народний артист 

України), а членом журі – заслужений діяч мистецтв України, етнограф і 

громадський діяч Микола Шкрібляк. 

Перший фестиваль «Радуйся, земле! Син Божий народився!» відбувся 11 

січня 2017 року. Участь у святі взяли дитячі та дорослі колективи колядників із 
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таких населених пунктів Путильського району, як смт Путила, с. Селятин,  

с. Плоска, с. Сергії, с. Киселиці, с. Дихтинець, с. Розтоки та с. Довгопілля. 

Учасники та гості свята були одягнені у традиційний гуцульський одяг. Вітали 

учасників фестивалю керівник виконавчої влади Путильського району Микола 

Савчук та Путильський голова сільської ради Іван Повідаш. 

На другий рік у цьому ж фестивалі, який відбувся 12 січня 2018 року, 

взяли участь 17 дитячих та дорослих колективів (Дод. Рис. Г. 6.). Варто 

зазначити, що свято зросло не тільки за кількістю учасників, а й за різнобарв’ям 

стародавніх і сучасних колядок. Разом із відомими колядками прозвучала 

значна кількість нових колядок, написаних авторами колективів. Це 

підтверджує значимість культурної цінності фестивалю, його актуальність у 

ХХІ столітті.  

За результатами конкурсів фестивалю «Радуйся, земле! Син Божий 

народився!», в якому брали участь дитячі і дорослі громади колядників, були 

розподілені нагороди в такому порядку: Гран-прі отримав Путильський 

дитячий колектив музичної школи, дипломом І ступеня нагороджений колектив 

«Вишиванка» Киселицької школи І–ІІІ ступенів, дипломом ІІ ступеня – 

колектив «Скриня» з Розтоківської школи І–ІІІ ступенів, дипломом ІІІ ступеня 

– колектив «Гражда» Путильської гімназії. Серед дорослих учасників перше 

місце зайняв обрядовий колектив СБК із с. Сергії, друге місце отримав 

фольклорний колектив СБК із села Дихтинець, а третє місце дісталось 

колективу СБК із села Селятин.  

Третій фестиваль гуцульських колядок і щедрівок «Радуйся, земле! Син 

Божий народився!» відбувся 10 січня 2019 року в обійсті Юрія Федьковича. В 

святковому дійстві взяли участь 12 юних і дорослих колективів колядників із 

різних сіл Путильщини. Вітали учасників свята традиційно голова обласної 

державної адміністрації Михайло Павлюк, керівник виконавчої влади району 

Микола Савчук та інші голови адміністрації області. Варто зазначити, що у 

2020 році, на відміну від перших двох фестивалів, не відбувалось конкурсного 

відбору учасників. Микола Петрович Савчук вручив всім колядникам 

фестивалю подарунки і грамоти від райдержадміністрації, а також подякував за 
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вагомий внесок у відродження самобутньої гуцульської культури. Щорічно 

фестиваль гуцульських колядок і щедрівок «Радуйся, земле! Син Божий 

народився!» збирає біля себе близько двохсот поціновувачів різдвяної 

обрядовості. 

Проведений аналіз сучасного святкового календаря на Буковинській 

Гуцульщині засвідчує, що поруч із новими святами та пам’ятними датами 

незалежної України активно побутує значна кількість трансформованих за 

змістом та ідеологією радянських свят. До когорти таких свят, зокрема, варто 

віднести: Новий рік, Міжнародний жіночий день, День праці, або Перше 

травня, День Перемоги. За статусом всі вони відносяться до державних і 

затверджені Законом «Про державні свята» (2005 р.). Варто зазначити, що за 

святковим змістом і ритуалами практично не зазнало змін таке впроваджене 

радянською ідеологією свято, як Новий рік. У школах, дитячих садках, клубах 

та інших установах і до сьогодні проводяться новорічні заходи, головними 

героями яких залишаються все ті ж Дід Мороз і Снігуронька. Із суттєвих змін 

варто підкреслити такі: частковий перехід до штучних ялинок; поява на святі 

нових другорядних персонажів тощо; сучасний Новий рік став компромісним 

святом між релігією і світськими забавами, і тепер з новорічною ялинкою 

зустрічають не тільки Новий рік, а й католицьке і православне Різдво, 

громадянський Новий рік і Старий Новий рік, а також Хрещення.  

Останніми десятиліттями в новорічному ритуалі гуцулів і загалом 

українців на хвилі тотальної глобалізації все помітніше заявляють про себе нові 

запозичення із культури Сходу та Заходу. Зокрема, зі східної культури 

запозичується символ року за східним календарем, а його символічні фігурки, 

персонажі, іграшки займають важливе місце в святкуванні Нового року. 

Відповідно до правил східного гороскопу, на телебаченні, радіо, в пресі 

висвітлюються поради про те, як потрібно готуватися до символу року, чим 

сервірувати новорічний стіл, які дарувати подарунки, яким має бути святковий 

одяг тощо. Солідаризуючись із західною культурою, головну новорічну ялинку 

в столиці та в інших містах і селах України прикрашають і урочисто запалюють 

напередодні католицького Різдва.  
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Згідно з проведеними польовими дослідженнями, варто відмітити, що в 

селах Буковинської Гуцульщини особливо популярним є звичай запускати в 

перші хвилини Нового року феєрверки. Імовірно, така традиція зародилася 

відтоді, як люди почали активно їздити закордон на заробітки. Нині звичай 

запускати феєрверки на Новий рік чи інші свята переріс у спосіб показати свою 

заможність, гонор.  

Внаслідок побутової традиціоналізації у сучасному святковому календарі 

українців помітне місце посідало і досі остаточно не викорінився День 

Радянської армії. Цього дня традиційно було прийнято вітати чоловіків, які 

служили в радянській армії. У незалежній Україні це свято отримало назву Дня 

захисника Вітчизни. Натомість святом усіх чоловіків незалежно від віку і 

професії стало 6 грудня – День українського війська. Для молодого покоління, 

школярів, студентів це свято розглядалось як гендерна пара до Міжнародного 

жіночого свята (8 Березня). Цього дня у сільських школах Гуцульщини 

однокласниці для хлопців накривали святковий стіл, дарували хлопцям 

подарунки, організовували музику. Натомість на День українського війська 

хлопці проводили для дівчат різноманітні конкурси військового характеру, 

зокрема: одягання на швидкість протигаза і ОЗК, проводили вправи на силу, 

віджимання від підлоги тощо. Відповідно, в день «жіночого» свята 8 Березня 

вже хлопці готували дівчатам святковий стіл і подарунки. Ця традиція 

перейшла з радянського періоду і міцно вкорінилась у шкільні традиції. Варто 

зазначити, що в останнє десятиліття у зв’язку з відкриттям у селах ресторанів і 

барів старшокласники стали проводити ці свята в цих закладах. 

У 2014 році внаслідок тенденції декомунізації, яка посилилась в 

українському суспільстві через збройну анексію росією українських територій 

Криму та частини Донбасу, на той час чинний президент України  

П. О. Порошенко скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого і 

постановив відзначати свято «День захисника України» щорічно 14 жовтня. 

Таким чином, цього дня об’єднались три знакові події українського війська: 

свято Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва і День 
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захисника України. З 2015 року свято отримало статус державного і неробочого 

дня. 

До відзначення свята українського війська 14 жовтня в Довгопільській 

ЗЗСО І–ІІІ ступенів Вижницького р-ну Чернівецької обл. з часів незалежності 

України існує звичай проводити армійські змагання – «богатирський турнір». 

Цього дня перевдягнуті у військову форму хлопці 10-х і 11-х класів змагаються 

між собою у різних видах військових вправ, зокрема: підтягування на турніку, 

віджимання від підлоги, армреслінг, піднімання гирі, марширування тощо. 

Переможці турніру отримують символічні подарунки від дирекції школи.  

До когорти традиційних свят, які трансформувались із радянського 

календаря у сучасний календар гуцулів, свого часу належало традиційне свято 

«Проводи Зими», яке в радянський період називалось «Російська Зима». 

Зародилось воно у 2006 році і з того часу до 2012 року щорічно проводилось в 

останню неділю січня на горі Прочерк, що в смт Путила Вижницького р-ну 

Чернівецької обл. Організатором свята був відділ молоді та спорту. На святі 

традиційно виступали колективи художньої самодіяльності, зокрема 

фольклорний гурт «Горяни» (худ. кер. Шинкарюк Оксана); оркестр народних 

інструментів «Полонина» (худ. кер. Шаманський Костянтин); Яблунецький 

фольклорний колектив «Гуцулочки» (худ. кер. Пилипко Параска) та ін. В 

рамках програми також проводились різноманітні конкурси з катання на лижах, 

санях, сноубордах. Зазвичай дійство відвідувало близько трьохсот людей. 

Припинило своє існування свято через брак фінансування (Шинкарюк Оксана 

Федорівна, смт Путила). Варто відзначити, що свято «Проводи Зими» 

поширене і в інших регіонах України, зокрема на Поліссі. Однак там існують 

певні відмінності, зокрема, простежується різна календарна приуроченість: у 

Дубровицькому р-ні Рівненської обл. – до періоду скресання криги, у 

Рокитнівському р-ні Рівненської обл. – до свята Євдокії тощо [74, с. 8–9]. 

Завдяки тривалій традиціоналізації громадських форм відзначення та 

збереження статусу державного свята в календарі гуцулів збереглося таке 

радянське свято, як Міжнародний день солідарності трудящих, або 1 Травня. В 

сучасному календарі це свято зазнало значної трансформації, зокрема, з нього 
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зникла ідеологічна начинка, модернізувалась офіційна назва у «Свято праці та 

весни», дійство переформатувалося зі статусу трудового в статус родинного. На 

сьогодні Першотравень лишається міжнародним святом боротьби робітників за 

свої права. 

В умовах незалежної України набуває нового осмислення й державне 

свято День Перемоги (9 травня). На досліджуваній території цього дня, як і в 

радянську добу, до пам’ятників, курганів Слави, братських могил, присвячених 

воїнам, які загинули у боротьбі за звільнення Батьківщини, під звуки 

державного гімну покладають квіти та вінки. Полеглих також вшановують 

хвилиною мовчання, пострілами з автоматів тощо. Однак якщо порівнювати 

помпезність відзначення Дня Перемоги в радянський і сучасний періоди, то 

очевидно, що нині це свято проходить значно скромніше не тільки в селах, а й у 

містах. Зокрема, не проводяться масові мітинги, у клубах не проходять 

тематичні зустрічі молоді з фронтовиками та партизанами, відійшли в минуле і 

марш-паради духових оркестрів. Натомість із часів незалежності на 

Буковинській Гуцульщині і загалом по Україні зародився звичай до Дня 

Перемоги запалювати на могилах чи біля пам’ятників жертв війни ритуальні 

свічки, молитися за упокій полеглих, проводити в церквах панахиди тощо.  

За нашими спостереженнями, на сьогоднішній день чільне місце в 

календарі гуцулів посідають трудові свята, їх можна поділити на дві категорії: 

професійні та трудові, пов’язані з циклами сільськогосподарських робіт. До 

професійних свят, які так чи інакше відзначають на Буковинській Гуцульщині, 

слід віднести: День прикордонника України (30 квітня), День медичного 

працівника (21 червня), День працівника природно-заповідної справи (7 липня), 

День працівника лісу (третя неділя вересня), День працівника освіти (перша 

неділя жовтня), Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

народного мистецтва (9 листопада). Основними формами відзначення цих свят 

за останні десятиліття стали тематичні «корпоративи» з урочистою та 

неофіційною частинами. На урочистій частині керівництво нагороджує кращих 

працівників преміями, грамотами, дипломами та ін., на неофіційній частині 

відбуваються святкові застілля, концерти, шоу тощо. До трудових свят, 
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пов’язаних із сільськогосподарськими циклами краю, слід віднести фестивалі 

«Полонинська ватра» та «Гуцульський коник».  

Фестиваль «Полонинська ватра» вже 54-й раз традиційно проводиться на 

Буковинській Гуцульщині в селищі міського типу Путила. Все дійство 

приурочується до праці полонинників, котрі випасають худобу на гірських 

полонинах протягом літнього сезону. На традиційному святі демонструють не 

тільки вміння пастухів і вівчарів вести полонинське господарство, а й 

витривалість духу гуцулів, їх самоствердження, відповідальність та любов до 

предковічної праці. На святі нелегку працю полонинників у своїх імпровізаціях 

відтворюють різні художні та аматорські колективи краю. Зокрема, на 50-му 

святі тваринників (2013 р.) колектив «Карпатська тайстра» зімпровізував вигін 

овець на полонини та обрядові дії ватага [180, с. 1]. 

Слід зазначити, що завдяки значній традиціоналізації форм святкувань 

фестиваль «Полонинська ватра» не зазнав масштабної трансформації в наш час. 

Як і в радянську добу, головний ватаг свята розпалює полонинську ватру 

смолоскипом (нав’язано радянськими ідеологами), після чого звітує перед 

районними чи обласними держслужбовцями про готовність полонин до сезону. 

На сцені виступають колективи художньої самодіяльності, всі охочі танцюють 

«гуцулочку» навколо святкового вогнища тощо. До суттєвих новацій, 

починаючи з 90-х рр. ХХ ст., варто віднести зміну радянської атрибутики, 

ідеології та символіки на українську (синьо-жовті прапори, виконання 

державного гімну, відповідне оформлення сцени, вулиць, підвод тощо). Для 

підкреслення святкової атмосфери, починаючи з 52-го фестивалю 

«Полонинська ватра», організаторами було введено святковий дрес-код – 

вишиванка (Амаркулес Ганна Юріївна, смт Путила). Також до новацій варто 

віднести запровадження різних нагород та встановлення різноманітних 

рекордів.  

Нововведенням 52-го фестивалю (2017 р.) стало запровадження почесної 

нагороди «За заслуги перед Путильщиною». Таким званням цього року було 

нагороджено заслуженого артиста України Василя Данилюка [3, с. 8].  
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Святкова програма районного фестивалю «Полонинська ватра» ділиться 

на дві частини: неофіційну та офіційну. Неофіційна частина свята починається 

о 08:00 годині ранку з проїзду колони святково оформлених підвод (віз, 

запряжений кіньми) у супроводі троїстих музик. На кожному з возів 

демонструються особливості сільськогосподарського життя гуцулів, своєрідний 

міні-театр або вертеп.  

Відкриває святкову колону устелений травою віз із гірською огорожею, 

на якому стоять святково одягнуті пастухи. В руках у них ягнята, біля них 

телята і козенята, поруч із барвисто прикрашеними кіньми біжать малі лошата. 

Другий віз оформлений у вигляді «полонинської стаї», пастухи у ній 

демонструють виготовлення полонинського сиру, вурди, бринзи, гуслянки. На 

третьому возі гуцулки виготовляють з овечої вовни (шерсті) нитки, в’яжуть 

светри, рукавиці, капці та інший одяг. На четвертому – їдуть музиканти зі 

скрипками, цимбалами, дримбами, трембітами та ін., виграваючи гуцульські 

мелодії. П’ятий віз оформлений ялинками, смерічками, на ньому їдуть лісники. 

На шостому возі із шлагбаумами і прапором Гуцульщини їдуть прикордонники. 

Сьомий віз оформлений вишитими рушниками і сорочками, на ньому їдуть 

майстрині з народної вишивки, вони демонструють гостям ази вишивання. На 

восьмому – їдуть різьбярі, їх віз оформлений різноманітними виробами з 

дерева, в руках у них гуцульські різьблені топірці. На дев’ятому возі горяни 

демонструють приготування традиційних гуцульських страв, варять кулешу 

(кукурудзяна каша з вареною картоплею), бануж, гриби та інше. 

Таких нарізно оформлених підвод може бути до п’ятнадцяти, всі вони 

їдуть вздовж вулиці Української і запрошують гостей на свято. Згодом ця 

колона проїжджає колом по стадіону, де вже сидять глядачі. У такий спосіб 

організатори дійства роблять короткий екскурс до традицій гуцульського 

побуту для приїжджих гостей, а виробники і майстри певною мірою 

рекламують те, що продаватимуть під час святкового ярмарку (Шинкарюк 

Оксана Федорівна, смт Путила). 

Після проїзду святкової колони відбувається урочиста частина на сцені, 

звучать привітання та настанови головного ватага свята, представників влади, 
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запрошених гостей тощо. Розважають гостей місцеві та запрошені художні 

колективи пісні і танцю. До найбільш відомих колективів Буковинської 

Гуцульщини належать «Карпатська тайстра», «Гражда», НАФЕК «Черемош» та 

ін. Згідно даних організаторів фестивалю «Полонинська ватра», свято щорічно 

відвідують від 5 до 12 тисяч гостей. 

За роки свого існування свято не проводилося в 2014–2015 роках (у 

зв’язку зі складними політичними обставинами в країні та воєнними діями росії 

проти України), у 2020-2021 рр. (у зв’язку з поширенням пандемії COVID-19) 

та у 2022 р. (через відкритий воєнний напад росії на Україну).  

Побутують аналогічні свята і в сусідніх Галицькій та Закарпатській 

Гуцульщині, зокрема фестиваль «Полонинське літо» (друга-третя неділя 

червня), який щорічно проходить у с. Верхній Ясенів Верховинського р-ну 

Івано-Франківської області, та фестиваль «Гуцульська бриндзя» (перша неділя 

вересня), який щорічно відбувається в м. Рахів Рахівського р-ну Закарпатської 

області. 

У 2014 році тваринниками фермерського господарства «Горлиця-БІФ», 

що в селі Плоска Путильського р-ну Чернівецької обл., була спроба 

започаткувати свято «Схід із полонин» (Дод. Рис. Г. 2.). Програма заходу була 

класичною: привітання та нагородження грамотами полонинників із боку 

керівництва з питань тваринництва Департаменту АПІ Чернівецької ОДА; 

концерт художньої самодіяльності; народні гуляння [133, с. 8]. Однак це була 

разова акція, і з невідомих причин свято більше не проводилось, хоча, на наш 

погляд, воно заслуговує на підтримку. 

До числа разових святкових дійств краю варто віднести і районний 

конкурс «Людина року Путильщини – 2017», що проходив на базі 

всеукраїнської програми «Людина року». Захід відбувався під девізом «Сильна, 

вільна, незалежна Україна», а головне гасло свята – «Україна – це ти»  

[141, с. 8]. Новаторством у конкурсі «Людина року Путильщини – 2017» стала 

низка нових номінацій, відмінних від загальноукраїнських. Так, значна частина 

номінацій була запропонована кураторами для пропагування еко-туризму в 

районі. Відповідно до специфіки трудової діяльності Буковинських гуцулів 
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програма заходу включала такі номінації: «Лідер малого та середнього 

бізнесу», «Держслужбовець», «Працівник сфери туризму», «Громадський 

діяч», «Гуцульський ґазда», «Освітянин», «Лісівник», «Медик», «Працівник 

сфери обслуговування», «Творча особистість», «Керівник», «Підприємство 

року», «Гуцульська родина», «Володар успіху», «Спортсмен», «Працівник 

сільського господарства», «Волонтер» та «Скандал року».  

В рамках збереження та популяризації розведення породи «гуцульських» 

коней громадою Селятинської ОТГ Путильського р-ну Чернівецької обл. було 

запроваджено фестиваль «Гуцульський коник». Перший фестиваль у селі 

Селятин відбувся у 2013 році [51, с. 96]. Розпочалось свято із урочистого 

проїзду центральною вулицею місцевих вершників та фірманів на 20-ти конях, 

прикрашених дзвіночками, квітами та кольоровими стрічками. Всі учасники 

були одягнуті у традиційний гуцульський одяг: сардаки, кептарі, вишиті 

сорочки, капелюхи, кресані (Собкович Віра Миколаївна, с. Селятин]. Програма 

свята складалася із таких змагань: кінних перегонів, перевірки коней на силу, 

виступу аматорських художніх колективів [158, c. 8].  

Другий фестиваль «Гуцульський коник» в с. Селятин був проведений 

через шість років – 31 жовтня 2019 року. Фестиваль традиційно розпочався із 

святкової ходи вершників та підвод центральною вулицею Селятина від центру 

до лісгоспу.  

Програма свята складалася з трьох конкурсів:  

1). «Коні мої, коні», де вершники демонстрували вправність керування 

своїми кіньми.  

2). «Гладь коня вівсом, а не батогом», де випробовували коней на силу.  

3). «Який кінь – такий і їздець» – перегони верхи на конях.  

В рамках свята були проведені безпрограшна лотерея, гуцульські 

частування, святковий концерт за участю місцевих колективів пісні і танцю. 

Переможцем фестивальних конкурсів став майстер з охорони природи 

Національного природного парку «Черемоський», житель села Сарата, Іван 

Слижук зі своїм конем на кличку Букет (Дод. Рис. Г. 9.).  
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Проведення буковинського фестивалю «Гуцульський коник», без 

сумніву, є актуальним для збереження і розвитку кінного господарства на 

теренах Карпат. Адже гуцульський кінь служить селянам не тільки для верхової 

їзди, він є надійним помічником у роботі, де трелювальна техніка 

малоефективна, а виробничі процеси занадто трудомісткі. Гуцульські коні по 

праву були і є годувальниками багатьох гуцульських сімей і нині, тому 

вшановувати їх для гуцулів за честь. 

До фестивалів, пов’язаних із трудовою діяльністю горян, які зародились у 

роки незалежності на теренах Буковинської Гуцульщини, належить фестиваль-

ярмарок «Захарецький гарчик». Починаючи з 2001 р. і по 2013 р. свято щорічно 

проводилось в останні вихідні вересня в центрі села Підзахаричі Путильського 

р-ну біля дерев’яної скульптури «гарчика-гіганта». Головною метою заходу 

було відродження і примноження гуцульського ремесла та творчої реалізації 

молодих талантів. Організаторами свята виступали Коняк Марина Петрівна 

(Голова громадської організації «Буквиця»), Чередарик Людмила Флорівна 

(шеф-редактор газети «Версії») та Томюк Фрозина Семенівна (директор 

Підзахаричівського НВК). Програма заходу складалась із виступів аматорів 

художньої самодіяльності навчально-виховного комплексу «Перлина 

Гуцульщини», проведення майстер-класів, святкових конкурсів, народних 

гулянь (Томюк Фрозина Семенівна, с. Підзахаричі). 

У рамках фестивалю проводились міжнародні науково-практичні 

конференції та виставки-продажі декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва. Щорічно захід відвідувало близько тисячі людей. Фестиваль 

припинив свою діяльність у зв’язку із браком фінансування та неадекватною 

поведінкою гостей свята, які спотворювали дійство несанкціонованим 

продажем «чужорідних товарів» та протиправними діями (Томюк Фрозина 

Семенівна, с. Підзахаричі). 

Трудові свята і пов’язані з ними обрядові дії на Буковинській Гуцульщині 

зазнали найбільшої трансформації в 90-х роках минулого століття і 

продовжують їх зазнавати в перші десятиліття ХХІ ст. Насамперед це пов’язано 

зі зміною ролі релігії в українського населення та занепадом ідеологічних 
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акцентів радянщини. Разом із розвалом колгоспної системи відійшла в минуле 

ціла плеяда святково-розважальних дійств: вшанування «паперових героїв»; 

відзначення почесними нагородами таких працівників краю, як телятників, 

доярок, вівчарів, ткаль, прядильників тощо; різного роду паради, присвячені 

певній трудовій діяльності, та ін. 

Проведений аналіз свідчить, що головними складовими духовної 

культури, що міцно пов’язані з життєвим укладом населення на всіх його 

етапах розвитку, історією краю, природними і соціальними умовами, були і 

залишаються до сьогодні автентичні календарні свята і обряди гуцулів. До 

головних релігійних свят горян відносяться Різдво, Пасха і Трійця, в цілому ці 

свята є головними для всіх віруючих українців і християн. Тому цілком 

зрозуміло, що в перші роки незалежності уряд Верховної Ради України надав 

цим святам статус державних і вихідних днів.  

Незважаючи на загальнодержавний статус вищенаведених релігійних 

свят, на локальному рівні їх традиційна обрядовість характеризується значною 

типологічною різноманітністю. Для кращого розуміння трансформації 

релігійних календарних свят гуцулів у роки незалежності виділимо в 

календарно-святковій обрядовості три групи традицій:  

1. ті, що вже не побутують;  

2. ті, яких дотримуються лише старожили, тобто традиції, що відходять із 

вжитку; 

3. ті, що побутують серед загальної маси населення зі своїми видозмінами 

і запозиченнями. 

До першої групи передусім належать звичаї і обряди, пов’язані із 

сільськогосподарською магією та дохристиянськими віруваннями. Зокрема, 

втраченим на сьогодні є звичай на Василя опівночі мочити у водоймі обрядовий 

хліб, який називають «Василь». Г. Кожолянко писав, що господар тричі вмокав 

хліб у воду і промовляв при цьому: «Не купається хліб у воді, але я у здоров’ї і 

силі», потім набирав воду і казав: «Не беру я води, але молоко, мед і вино»  

[78, с. 125]. Наприкінці ХХ ст. відійшли в минуле звичаї заготовляти 

дванадцять полін для розпалення вогнища напередодні Святого вечора, бігти 



162 

наввипередки з великоднім кошиком після освячення його біля церкви, 

качатися у росі на Юрія та Івана Зілівого тощо.  

На початку ХХІ ст. лише старші гуцули вірять у забобони, пов’язані з 

відьмами, чародійками та мольфарами, що ті крадуть молоко у корів на такі 

свята, як Юрія, Трійця, Онуфрія, Івана Зілівого. З цього всього можна зробити 

висновок, що разом зі старожилами відходять у минуле й обрядові дії, які мали 

на меті не дати злим силам робити шкоду худобі та господарям. Серед молоді 

всі ці обряди в календарному циклі втратили свій раціональний і магічний 

характер і визначаються недоцільними та неефективними для виконання. 

Аналіз динаміки етнокультурних традицій на Буковинській Гуцульщині 

засвідчує, що на занепад значної кількості автентичних обрядів вплинули такі 

фактори: піднесення рівня освіченості серед місцевого населення; розвиток 

технологій, які суттєво змінили спосіб господарювання гуцулів; глобалізаційні 

процеси та ін. 

До третьої групи календарних обрядів гуцулів слід віднести значну 

кількість апотропеїчних та очисних ритуалів, що побутують на основі 

трансформованих автентичних традицій. Так, під час польових досліджень була 

зафіксована значна кількість ритуальних та магічних дій, пов’язаних із грішми, 

писанками, цукром тощо. До прикладу, на Святий вечір під скатерть столу 

кладуть по кутах цукор, гроші, пшеницю. Цукор – щоб щастило цілий рік, 

гроші – щоб жити у достатку протягом усього року, а пшеницю – щоб був 

гарний врожай (с. Нижній Ялівець). На Великдень після освячення паски 

господиня наливає в миску освяченої в цей день води, ставить туди гроші і 

писанку, після чого всі члени сім’ї умиваються тією водою тричі, при цьому 

примовляючи: «Ней мені Бог даст здоров’є и аби гроші велиси» (с. Плай). 

Новацією в останні роки є звичай прикрашати новорічні ялинки різного роду 

купюрами, щоб для сім’ї рік був фінансово благополучним, та ін.  

Досить добре збереглися на Буковинській Гуцульщині ритуали, пов’язані 

з вогнем. Селяни запалюють вогонь вночі на Івана Хрестителя (20 січня), 

увечері страсної середи (а в деяких селах у четвер), вдосвіта на Юрія, на свято 

«Полонинська ватра», на Онуфрія тощо. Однак варто зауважити, що, на відміну 
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від предків, котрі добували «живу ватру», гуцульські жителі в другій половині 

ХХ ст. замінили кремінь і кресало на сірники та запальнички. 

Аналіз польових досліджень засвідчує, що, незважаючи на всі чинники 

трансформації, в народній побутовій культурі гуцулів добре збереглись 

локальні особливості різдвяно-новорічних жанрів календарного фольклору, 

такі, як колядки, маланкування, щедрування. А в останні десятиліття 

поширилась значна кількість колядок національного змісту. Все це засвідчує, 

що гуцули активно беруть участь у житті країни, пропагують національні 

цінності. 

Сьогодні на Гуцульщині побутує в основному групова форма 

колядування: дитячі гурти віком від 5 до 15 років та доросла церковна коляда, 

«брацтво». До суттєвих змін у формах колядування в ХХІ ст. варто віднести 

наступні: дитячі колядування стали різностатевими (раніше колядували тільки 

хлопчики); дітей почали запрошувати колядувати в хату (раніше колядували 

під вікном); припинили діяльність парубочі гурти колядників віком 15–20 

років, які колядували в основному в господарів, де є дівчата на виданні. Варто 

також зауважити, що сучасні колядники знають не більше трьох колядок, які 

виконують із року в рік, така ж ситуація побутує серед гуртів маланкарів і 

посівальників. На жаль, багатовікова місія в колядках прославляти всіх членів 

родини на сьогодні втратила духовну цінність і переросла виключно в 

матеріальні блага у вигляді грошей, свідченням чого стають такі завершальні 

слова коляди, як «а п’ятак не важний, дайте руб бумажний» тощо. Однак в 

останні десятиліття отримала нове дихання новорічна щедрівка, зокрема 

доросла, яка активно побутує в таких селах Вижницького р-ну, як Розтоки, 

Стебні, Яблуниця. Щедрівники відвідують юрбою усі провідні сільські 

установи: школу, клуб, пошту, сільську раду, дитячий садок та ін. [62, с. 8.]. 

Обов’язковими персонажами новорічних щедрівок є Дід Мороз і Снігуронька. 

Доречно буде зауважити, що активізація церковних інститутів у добу 

незалежності має значний вплив на ідеологічний зміст народних обрядів, 

зокрема, церковні колядки витісняють із побуту архаїчні народні твори. Схожа 

ситуація відбувається і в щедрівках та великодніх іграх.  
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За часів незалежності священнослужителі благословляють мало не всі 

сучасні фестивалі краю. Зокрема, з освячення символічних криничок 

настоятелем Свято-Миколаївської церкви розпочинається фольклорно-

етнографічний фестиваль «Три кринички», який із 2010 року щорічно 

відбувається на хуторі Широкому с. Киселиці Путильського р-ну Чернівецької 

області (Нестор Василь Юрійович, с. Гробище). Такий вплив церкви змінює не 

тільки хід фестивалю, а й символіку свята, свідченням чого є встановлений 

дубовий хрест біля криничок, який місцеві жителі на свято прикрашають 

рушниками, квітами та стрічками (Дод. Рис. Г. 3.). Виходячи з цього, можна 

зробити висновок, що релігія таким чином бере під своє «крило» новостворені 

фестивалі, відтісняючи на другий план першочергову ідею заходу. Адже, згідно 

зі словами організаторів фестивалю Нестора В., Данко А. та Скрипчук В., свято 

сформувалося на основі старовинної легенди, пов’язаної з утворенням 

криничок у цьому місці.  

Однак не в усіх сферах традиційної обрядовості гуцулів домінує церква. 

Польові дослідження засвідчують, що, незважаючи на активну боротьбу 

священнослужителів із різного роду ворожінням, магічні дії стійко 

залишаються в системі календарної обрядовості гуцулів і до сьогодні. Зокрема, 

найбільш поширеними є ритуали з передбачення долі на Катерини, Андрія, 

Василя, Івана Купала. Тільки в ніч на Андрія було зафіксовано близько десяти 

варіантів традиційних ворожінь. До найбільш поширених варто віднести: 

сіяння конопель в дроворубі; рахування коликів у паркані; перекидування 

взуття через хату; годування варениками котів і собак тощо. Збереження такої 

варіативності ворожінь є підтвердженням їх цінності в народних традиціях. 

Звичайно, значна частина дівочих та парубочих ворожінь із другої половини 

ХХ ст. перейшла у сферу молодіжних розваг, театралізованих дій у школах, 

вистав у сільських клубах та на берегах річок, але від зміщення акцентів та 

місця проведення магічна складова не вивітрюється остаточно. 

Проведений аналіз календарних свят і фестивалів за доби незалежності 

України на досліджуваній території засвідчує, що на формування нових свят та 

відродження старих головним чином вплинули такі фактори: зміна соціально-
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політичних умов у краї, зміна суспільної свідомості гуцулів, конфесійні 

моменти тощо. Треба відзначити, що процес трансформації календарної 

обрядовості не однозначний і не одноманітний.  

Загалом сучасний святковий календар гуцулів характеризується 

відродженням автентичної обрядовості, поєднанням різнорідних елементів, 

звичаїв, традицій, запозичень, що в цілому солідарні із загальнодержавною 

обрядовістю. Основним напрямком формування сучасної календарної системи 

на Буковинській Гуцульщині є активне використання локальних святкових 

традицій, які тісно взаємодіють із християнською релігією та природно-

господарськими циклами горян. Саме вони стимулюють зародження в краї 

численних фольклорно-етнографічних свят та фестивалів. 

 

3.3. «Святковий» туризм як засіб популяризації народної творчості 

гуцулів 

 

Туризм ХХІ століття – це одна з провідних галузей світової економіки, 

яка активно розвивається і є найприбутковішим бізнесом у більшій частині 

країн Європи, Америки, Південно-Західної та Південно-Східної Азії. Україна, 

згідно зі світовим індексом конкурентоспроможності в туристичній сфері, 

станом на 2019 рік посідає 78 місце [37, с. 64]. Це середній показник, але 

відповідно до статистичних даних, він щороку покращується і цим самим 

засвідчує, що туристичний потенціал України розкривається в правильному 

напрямку. 

На сьогодні одним із провідних центрів українського туризму є 

Гуцульщина. Ця частина Української держави являє собою своєрідний оазис 

духовної і матеріальної культури, в якій яскраво відображаються автентичні 

традиції, звичаї, обряди, декоративно-ужиткове, народне мистецтво, фольклор 

тощо. Без жодних сумнівів, можна стверджувати, що на сьогодні Гуцульщина є 

найбагатшим історико-етнографічним регіоном нашої країни, який останніми 

десятиліттями впевнено перетворюється на туристичну Мекку України.  
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Перлиною гуцульського краю є Вижницький район. Зважаючи на вигідне 

геополітичне розташування, сприятливі кліматичні умови, різноманіття флори і 

фауни, велику кількість пам’яток культури і архітектури, багатство духовної і 

матеріальної культури, цей край являє неабиякий інтерес для українського і 

зарубіжного туризму. На сьогодні серед видів туризму, що активно 

розвиваються на Буковинській Гуцульщині, можна виділити «зелений» туризм, 

«етно-туризм», «сільський» туризм та «святковий» туризм. Така форма, як 

«сільський» туризм, у світі побутує ще з дохристиянських часів, вже тоді в 

Римській імперії зародилася мода виїжджати з міст в сільську місцевість у 

період літньої спеки. Масовим такий вид туризму став у ХІХ ст., коли 

урбанізаційні процеси в світі почали набирати обертів. Так, у пошуках 

«порятунку» від шумного впливу промислових міст на період відпустки 

заможні мешканці почали масово виїжджати в сільську місцевість із метою 

душевного умиротворення [68, с. 14–15].  

На Гуцульщині «сільський» туризм тісно пов’язаний із календарною 

обрядовістю, особливо це спостерігається в останні десятиліття. До найбільш 

популярних календарних свят, які користуються попитом у туристів, 

відносяться: різдвяно-новорічні свята (Новий рік, Святий вечір, Різдво, Василя, 

Водохреще), великодні свята (Вербна неділя, Чистий четвер, Страсна п’ятниця, 

Пасха, Поливаний понеділок), свято тваринників – «Полонинська ватра» та 

Міжнародний гуцульський фестиваль. На цей попит впливають такі фактори: 

по-перше, на Гуцульщині досі збереглись самобутні звичаї і обряди; по-друге, 

гірська природа дозволяє взимку займатись гірськолижним спортом, а влітку 

влаштовувати гірські ралі, походи по гриби, ягоди тощо; по-третє, туристів 

приваблює екологія гірської місцевості: повітря, їжа та умови проживання; по-

четверте, саме в ці свята можна краще пізнати культуру і мистецтво гуцулів.  

Святкова атмосфера різдвяних і великодніх свят на Гуцульщині 

підкреслює їх особливе значення в житті та побуті. Саме тут самобутні звичаї і 

обряди демонструють багатовікову традицію, цінності, які передаються з 

покоління в покоління, а народні ремесла розкриваються повною мірою. 
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Неофіційно таке поняття як «святковий» туризм на Буковинській 

Гуцульщині існує ще з початку ХХ ст. Імовірно, його історія сягає періоду 

активної еміграції членів родини за межі краю з метою заробітку або зміни 

місця проживання. Тоді приводом для збору всієї родини стали різдвяні і 

великодні свята. З часом разом із членами родини почали приїжджати їх друзі, 

колеги, знайомі. Таким чином розширювались відомості про культурно-

мистецькі надбання краю. Традиція святкувати головні релігійні свята в 

родинному колі побутує і досі. 

Для сучасного туриста провести зимові свята в Карпатах стало сезонною 

відпусткою, способом змінити міську метушню на спокій і водночас відкрити 

для себе багату культурну спадщину гуцульського краю, адже засніжені гори, 

затишні гуцульські будинки, автентичні традиції, обряди, мистецтво, кухня, 

розваги створюють атмосферу справжнього свята.  

Важливу роль у «святковому» туризмі відіграє народне мистецтво, адже 

воно тісно взаємодіє зі всіма видами діяльності гуцулів. Високохудожні 

різьблені вироби з дерева, мальовничі вишивки, ліжники та килими, витончені 

вироби з металу, кераміки, скла, живописні писанки є цінним надбанням 

українського народного мистецтва. Вироби майстрів характеризуються 

багатством кольорових рішень, виразністю форм, оригінальною художньою 

майстерністю, високим ступенем декоративних образів тощо. Мотиви 

гуцульського мистецтва уособлюють красу гірських пейзажів, формують 

естетичний смак та демонструють гармонійне співіснування людини з 

природою. Підтвердженням цього є численні зображення карпатської флори та 

фауни на зброї, дерев’яних виробах, писанках, килимах, музичних інструментах 

та іншому ремеслі.  

Зразки народного мистецтва (різьблені дерев’яні скульптури, хрести, 

ковані декоративні оздоблені постаменти з назвами сіл) зустрічаються туристам 

на шляху, починаючи з самого в’їзду на Буковинську Гуцульщину. Зокрема, 

такі постаменти є в місті Вижниця та в наступних селах Вижницького району: 

Банилів, Мілієво, Іспас, Чорногузи. Центральним витвором мистецтва серед 
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них є декоративна дерев’яна арка на в’їзді в місто Вижниця, яку в народі 

називають «Воротами Карпат».  

Різними видами народного мистецтва прикрашені автобусні зупинки, 

магазини, клуби, музеї, школи, церкви та оселі гуцулів. Вони є першими 

зразками народного мистецтва, які зустрічають гостей та розповідають їм про 

багату культуру талановитих гуцулів.  

Чільне місце в «святковому» туризмі відіграють автентичні гуцульські 

гражди (будинки) та оселі, побудовані із гірських смерек та ялин. Для 

сучасного туриста вони є своєрідним запрошенням в автентичну культуру 

краю. Неабияку цінність для створення відповідної атмосфери має внутрішній 

вигляд таких осель, тому власники, які здають свої будинки гостям, 

відтворюють в оселі оригінальний інтер’єр. Нині такі гражди нагадують 

етнографічні музеї, в яких стіни завішані саморобними килимами, 

розмальована або оздоблена старовинними кахлями піч, різьблені лавиці, ліжка, 

стіл, крісла, сервант для посуду, старовинні ікони, оленячі роги, зброя, обереги 

вздовж стін тощо.  

Чимало автентичних гуцульських осель пам’ятають у своїх стінах ще 

перших мандрівників. Такі будинки збереглись до наших днів на Галицькій 

Гуцульщині в селах Криворівня, Верховина, Голови тощо. Свого часу там 

гостювали українські і зарубіжні науковці, етнографи, фольклористи, зокрема  

Р. Ф. Кайндль, І. Франко, М. Коцюбинський, Г. Хоткевич, Л. П. Косач-Квітка,  

В. Гнатюк, М. Грушевський та ін. Вони здійснювали свої експедиції в 

гуцульські поселення для знайомства з самобутніми звичаями та обрядами 

гуцульського краю, нерідко заодно і проходили курс лікування в місцевих 

пансіонатах. Їх по праву можна назвати першими туристами Гуцульщини, адже 

після їх мандрівок краєм та їх наукових публікацій про гуцулів Карпат 

пожвавився інтерес до цього краю як у наукових колах, так і в населення за 

межами Карпат. Однак такий піар у подальшому не став ключовим для всієї 

Гуцульщини, а в основному для Галицької частини, що спостерігається і в наш 

час, і на це є ряд причин. По-перше, на відміну від Буковинської Гуцульщини, 

на Галицькій вже з другої половини ХVII ст. почали розвиватись лікувально-
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оздоровчі пансіонати, зокрема у Буркуті [72, с. 409]. По-друге, Галичина 

розвивала свій туристичний потенціал і після Першої світової війни, 

перебуваючи в складі Польщі, тоді як Буковина в складі Румунії, навпаки, стала 

більш ізольованою. По-третє, вже в радянський період на території провідних 

населених пунктів Івано-Франківщини, таких, як м. Косів, с. Криворівня,  

с. Яворів, с. Космач, с. Ясенів, смт Верховина, с. Микуличин, Ворохта та ін., 

почали запроваджуватись етнографічні музеї, оберігатись стародавні гражди, 

церкви, популяризуватись народне мистецтво, тоді як на буковинській частині 

здебільшого все трималось на ентузіазмі, а значна частина народного мистецтва 

перетворювалася на фабричне. По-четверте, в роки незалежності України Івано-

Франківщина, зважаючи на свій багатий культурний потенціал, першою почала 

розвивати гірськолижні курорти, зокрема такі, як «Буковель», «Яремче», 

«Яблуниця», «Ворохта» та ін. Загалом їх на сьогодні близько 10-ти, тоді як на 

Буковині – 4, а такі курорти на сьогодні є ключовим фактором для розвитку 

туризму протягом зимового періоду, а особливо різдвяно-новорічних свят. По-

п’яте, на сучасній Івано-Франківщині налічується кілька постійно діючих 

ринків народного мистецтва, зокрема, найбільш відомі такі: Косівський 

сувенірний ринок, сувенірний ринок «Гуцульщина» в Коломиї та сувенірний 

ринок у Верховині. На Буковинській Гуцульщині на сьогодні немає жодного. І 

це ще далеко не весь перелік сприятливих факторів, які суттєво впливають на 

розвиток туризму на Галичині. 

Згідно з польовими дослідженнями, виявлено, що тенденція до 

відпочинку в орендованих гуцульських оселях популярна і досі, незважаючи на 

достатньо розвинуту готельну індустрію в регіоні. Це свідчить, що туристів 

приваблює автентична культура, народне ремесло, історія оселі. До того ж, 

гостюючи в таких будинках у святкові дні, турист може долучитись до 

обрядових дій, які проводять господарі, скуштувати обрядові страви, 

познайомитись з автентичною традицією. 

Чільне місце в розвитку туризму в регіоні відіграє рівень послуг, які може 

запропонувати місцева готельно-ресторанна індустрія та місцеві жителі. 

Важливим для сучасного туриста є автентичність об’єктів та явищ культури, 
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оригінальність людських відносин, досвіду емоцій, переживань, міжкультурних 

контактів із місцевими жителями [4, с. 136]. Сучасного туриста, який відвідує 

Гуцульщину протягом календарних свят, передусім приваблює самобутність 

мешканців краю, він хоче бачити гуцула в традиційному строї – чоловіка в 

постолах, вишитій сорочці та в кептарику, а в зимовий період у сардаці, 

підперезаному чересом (широкий шкіряний пояс) з кресанею на голові тощо, а 

жінку – в постолах, підперезаній крайкою запасці, у вишитій сорочці і в 

кептарику. Історично так склалось, що поєднання різнорідних технологій, 

орнаментів, кольорів та візерунків характерно виділяє гуцульський одяг з-

поміж іншого народного одягу українців. За призначенням він поділявся на 

буденний і святковий, а за сезоном – на літній і зимовий.  

Ще до другої половини ХХ ст. гуцули одягали традиційний стрій на всі 

народні і релігійні свята, в такій одежі українці йшли до церкви, на родини, 

хрестини, весілля тощо. На сьогодні традиційний стрій горяни одягають лише 

на головні дати краю: серед релігійних свят – на Різдво, Великдень, Трійцю, 

Маковія, Покрову та на храмовий день в селі; серед народних культурно-

мистецьких подій – на фестиваль різдвяних колядок і щедрівок «Радуйся, 

земле! Син Божий народився!», фестиваль «Полонинська ватра», культурно-

розважальний фестиваль «Любіть Буковину, бо вона того варта!», літературно-

мистецьке свято «Шовкова косиця», фольклорно-етнографічний фестиваль 

«Три кринички», Міжнародний гуцульський фестиваль.  

На Різдво особливу увагу туристів привертають дорослі колядники – 

«брацтва», які приходять колядувати в традиційному строї, нерідко ще й із 

славнозвісними музичними інструментами – трембітою, флоєрою, рогом, 

скрипкою тощо (Логош Микола Іванович, с. Сергії). В першій половині ХХ ст. 

неодмінним аксесуаром колядників були ще традиційні бартки. На сьогодні з 

такими топірцями колядують та «пляшуть» (танцюють) в основному колядники 

Галицької Гуцульщини, зокрема, цей звичай був зафіксований в таких селах 

Івано-Франківської області, як Криворівня, Космач та смт Верховина.  

В період зимових свят серед туристів неабияк пожвавлюється інтерес до 

такого виду народного мистецтва гуцулів, як ліжникарство. Ліжник – вовняний 
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виріб із двостороннім ворсом, витканий методом простого полотняного 

переплетення на спеціальному верстаті. З архаїчних часів ліжник (чи як його 

ще називають місцеві – «джєрга» (нечесаний ліжник), покрівець, наліжник, 

джеружина, ложник, кровец) посідає почесне місце в домівці кожного 

заможного гуцула. Його використовували як за практичним призначенням, так і 

в обрядовості, ним обдаровували молодят на весільній повниці, на ньому 

хрестили немовлят, на ліжнику відправляли людину в останню дорогу  

[157, с. 3]. Сьогодні ліжник використовують здебільшого в естетичних цілях, 

ним гуцули накривають ліжка на зимові свята, коли приїжджають гості, адже 

він надає певного затишку та створює атмосферу давнини. Нерідко на фоні 

ліжника влаштовують фотосесії, ведуть блоги, зокрема, на YouTube досить 

популярним є канал «Ліжник ТВ» тощо. Згідно із твердженнями заслуженого 

діяча мистецтв України М. М. Шкрібляка, ліжник як мистецький виріб 

сформувався у ХХ ст., коли майстрині його почали чесати [157, с. 6]. Така 

теорія цілком імовірна, адже нечесаний ліжник не має тієї привабливості і 

краси, як чесаний. На сьогодні для сучасного туриста ліжник став цінним 

сувеніром, який гармонійно доповнить інтер’єр будь-якої домівки. 

Цікавим залишається той факт, що майстрині традиційного ліжника 

присвоюють своїм витворам імена, пов’язані з календарними святами, квітами, 

місцевістю тощо. Тут важливо зауважити, що майстрині Буковинської 

Гуцульщини переважно називають ліжники на честь церковних свят та їх 

елементів: «Різдво» – Псарюк Алла, с. Тораки Вижницький р-н, «Купала» – 

Шпанюк Ганна, с. Сергії Вижницький р-н, «Писанка» – Скидан Елеонора,  

с. Дихтинець Вижницький р-н. Для порівняння, назви ліжників майстринь 

Галицької Гуцульщини звучать так: «Ружі з Яворова» – Пасічник Ганна, 

«Старовіцький кривий» – Копильчук Ганна, с. Яворів. Косівський район.  

Сьогодні ліжникарство перебуває на грані вимирання, цією справою 

займається лише поодинокі майстрині в селах Сергії, Тораки, Дихтинець, 

Плоска, Самакова, Конятин Вижницького р-ну. Головним чином на занепад 

такого виду діяльності, як ліжникарство, впливають такі фактори: 

нерентабельність утримування поголів’я овець; глобалізаційні процеси в краї; 
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низький попит на готовий товар; незацікавленість молодого покоління 

переймати ази цього трудомісткого мистецтва у своїх батьків та ін. 

Кожна пора року на Гуцульщині є своєрідним «відкривачем» певного 

виду мистецтва. Так, для прикладу, в зимовий період гуцулки в основному 

займаються художньою вишивкою та килимарством, тоді як чоловіки – 

художнім різьбленням по дереву, мосяжництвом, художнім випалюванням 

тощо. Такий вибір ремесла насамперед пов’язаний із тим, що взимку відсутня 

сезонна сільськогосподарська робота, тому є багато вільного часу. Однак так 

було не завжди – ще до половини ХХ ст. на Гуцульщині існував ряд заборон на 

шиття та пряжу, зокрема в такі свята: Варвари, Сави, Гната (2 січня), в період 

від Різдва до Танасія (31 січня) [171, с. 25–32, 64]. Таких заборон чи забобонів 

щодо чоловічого ремесла не існувало, їх головним ремеслом вже не одне 

століття було і залишається до сьогодні художнє різьблення по дереву. 

Починаючи з ХІХ ст., гуцульське різьблення широко застосовувалося як 

декорування предметів домашнього вжитку – на дерев’яних ліжках, скринях, 

лавках, топірцях, веретенах, сервантах тощо. Досить часто майстри 

використовували різьблення на деталях житлової архітектури, зокрема на 

наличниках вікон і дверей, на сволоках, вхідних дверях та оздобленні ґанку 

[149, с. 7].  

Важливу роль у декоруванні виробів відігравав традиційний гуцульський 

орнамент. Його зразки майстри передавали з покоління в покоління, він був 

своєрідним геном творчого доробку родини. До характерних рис гуцульського 

орнаменту належать:  

– геометричність малюнка (ромб, коло, трикутник, квадрат, півколо); 

– використання прямих, хвилястих, ламаних, зигзагоподібних ліній; 

– систематичність малюнків. 

Найбільш поширеними серед геометричних мотивів були ромбовидні 

візерунки з гачками, які у мистецтві Київської Русі були символом родючості. 

У першій половині ХХ ст. мотив ромба з гачками використовувався в 

орнаментиці жіночих «наміток» та в ювелірних прикрасах [156, с. 6]. 
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На сьогодні зразки високохудожнього різьблення по дереву кожен охочий 

може споглядати в Музей-садибі Юрія Федьковича, що на Путильщині. 

Починаючи з 1974 року, коли відбудували родинну хату митця (оригінальна 

згоріла під час Другої світової війни), хатина українського поета, письменника і 

громадського діяча Федьковича стала культовою центральною спорудою краю. 

Кожен турист, який бував на Путильщині, обов’язково відвідував цей музей. На 

сьогодні на території музею щорічно відбуваються два культурні проєкти: 

літературно-мистецьке свято «Шовкова косиця» та фестиваль різдвяних 

колядок і щедрівок «Радуйся, земле! Син Божий народився!». Однак через 

відсутність належної реклами ці свята відвідує мізерна кількість туристів, в 

основному на них збираються мешканці району. Відомий дослідник культури і 

мистецтва Гуцульщини Гоберман Д. Н., відвідавши цей музей у 80-х роках 

минулого століття, був захоплений переліком витворів мистецтва в садибі. 

Згодом в своїй праці «По Северной Буковине» він докладно описав практично 

всі експонати музею і будівлі Федьковича [43, с. 99–102]. 

Музей-садиба Юрія Федьковича користується найбільшим попитом у 

туристів на щорічному гуцульському фестивалі «Полонинська ватра» та на 

Міжнародному гуцульському фестивалі. Так, у фестивальний день, за 

підрахунками працівників музею, садибу відвідують близько тисячі людей. 

Знаковим для популяризації як творчого доробку Ю. Федьковича, так і туризму 

краю став ХIV Міжнародний гуцульський фестиваль 2004 року, адже свято 

проводилось у дні відзначення 170-річчя від дня народження Федьковича  

[128, с. 159].  

Глобалізаційні процеси, поширення масової культури, розвиток туризму 

на досліджуваній території в останні десятиліття істотно вплинули на комплекс 

автентичних забобонів і вірувань. Зокрема, відійшов у минуле звичай від Різдва 

до Танасія не шити – на сьогодні його вже ніхто не дотримується. Так, зимові 

будні стали ідеальним періодом для створення майстрами своїх виробів до 

весняних, літніх та осінніх фестивалів, на яких можна збути свій товар.  

Весняний період відкриває сезон народного мистецтва «писанкарства». 

Починаючи із середини Великого посту і до Пасхи, гуцульські майстрині 
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розписують великодні яйця, які славляться яскравими орнаментами та 

кольорами. Найкращі зразки зберігаються у Чернівецькому обласному 

художньому музеї, навчально-методичному центрі культури Буковини, музеї 

етнографії та краєзнавства Гуцульщини с. Підзахаричі Путильського р-ну, 

Музеї писанки с. Яблуниця Путильського р-ну та ін. В останні десятиліття 

мистецтво писанки стало настільки відомим у світі, що писанкам почали 

встановлювати пам’ятники, створювати музеї для них, проводити міжнародні 

з’їзди. Зокрема, в Україні такі мистецькі з’їзди були наприкінці серпня 1992 

року та 17–18 серпня 2002 року, участь у них узяли відомі майстри 

писанкарства і мистецтвознавці з України та різних країн світу – США, 

Австралії, Канади, Німеччини, Чехії, Словаччини, Польщі та ін. [182, с. 64–65]. 

В ході дослідження було виявлено, що практично в кожному населеному пункті 

Гуцульщини писанка має певні відмінні риси, передусім це проявляється в 

орнаментиці, манері виконання та кольоровій гамі. Такі відмінності 

простежуються і в сусідній Галичині. Так, кольоровій гамі писанок 

Путильщини притаманні червоні та зелені кольори, тоді як для писанок  

с. Космач Косівського р-ну Івано-Франківської обл. характерна жовтогаряча 

палітра кольорів [127, с. 167]. 

З розвитком «святкового» туризму на Гуцульщині великодня писанка 

стала одним із головних сувенірів на ринку та користується великим попитом 

серед туристів. Тому в останні десятиліття писанки почали фарбувати і 

продавати не тільки на великодні свята, а цілий рік. Для довгого зберігання 

символічного яйця місцеві майстри навчились видувати з нього білок і жовток. 

Позитивним явищем для збереження цього ремесла є запроваджені в сільських 

школах, будинках культури та музеях майстер-класи з розпису великодніх яєць. 

Зокрема, вихованці районного центру дитячої та юнацької творчості разом із 

досвідченими майстрами закладу створюють різноманітні «писанкові деревця» 

[120, с. 1]. Прикрашене писанками та паперовими пташками «Писанкове 

Дерево Життя» є символом фольклорно-етнографічного свята «Христос 

воскрес! Воскресне Україна», що відбувається у Чернівецькому обласному 

музеї народної архітектури та побуту [139, с. 8]. До числа провідних установ, в 
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яких популяризується писанкарство, варто також віднести Музей писанки, де 

щорічно напередодні Великодня майстри писанкарства проводять практичні 

заняття з розпису пасхальних яєць. Традиційно до таких майстер-класів 

долучаються учні старших класів зі всієї Путильщини (с. Яблуниця). Такий 

суспільний процес позитивно впливає на збереження та відродження 

писанкарства на Гуцульщині і має всі передумови для популяризації народного 

мистецтва краю. Прикладом популяризації писанкарства на Гуцульщині є 

Івано-Франківщина, де на сьогодні діє низка фестивалів, приурочених цьому 

виду мистецтва. Найбільш відомі етнографічний фестиваль «Писанка» 

(Коломия) та «Великдень у Космачі», які користуються великим попитом як в 

українських, так і у закордонних туристів. 

Туризм, безумовно, є корисним явищем для розвитку писанкарства в 

краю, однак водночас він зародив у краї так звану мальованку (дерев’яну 

писанку), яка за рахунок своєї довговічності стала конкурувати з оригінальним 

витвором.  

В добу незалежності на тлі національного відродження свідомості в 

молодого покоління українців з’явилась потреба в пізнанні традиційної 

культури і мистецтва етнографічних регіонів країни. Так, на Гуцульщині 

почали зароджуватися культурно-мистецькі проєкти: фестивалі, літературно-

мистецькі свята, фольклорно-мистецькі заходи, які насамперед спрямовані 

відроджувати та розвивати культуру та мистецтво краю.  

Організація культурно-мистецьких фестивалів на Буковинській 

Гуцульщині стала основним засобом популяризації народного мистецтва. 

Тематичні святкування горян привабили туристів із різних регіонів України та 

з-за кордону, зокрема з Румунії, Молдови, Канади, де проживає значна 

популяція гуцульської діаспори. На тлі пожвавленого інтересу до гуцульської 

культури почало відроджуватися і гуцульське мистецтво, адже народні майстри 

отримали змогу продавати свої витвори на святкових ярмарках. Станом на 2020 

р. на Буковинській Гуцульщині проводиться п’ять щорічних та один 

періодичний мистецькі заходи, на яких функціонують ярмарки з продажу 

народного мистецтва. До щорічних культурно-мистецьких заходів належать 
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міжнародний фестиваль «Полонинська ватра», фестиваль народної творчості 

«Калинові обереги», літературно-мистецьке свято «Шовкова косиця», 

«Великоднє Свято Писанки», фольклорно-етнографічний фестиваль «Три 

кринички», періодичним є Міжнародний гуцульський фестиваль, що проходить 

на Буковині раз на 4–5 років.  

Усі культурно-мистецькі заходи, які відбуваються в краї, приурочені до 

певних подій у житті гуцулів. У кожному з них певним чином популяризуються 

зразки народної творчості, особливо це стосується традиційного одягу та 

музики.  

Фестиваль «Полонинська ватра», що проходить у смт Путила в останню 

неділю травня, перетворює Буковинську Гуцульщину на столицю гуцульського 

народного мистецтва. Традиційне дійство згуртовує навколо себе митців з усіх 

куточків Гуцульщини, а це, зі свого боку, привертає увагу численних гостей як 

з України, так і з-за кордону, адже саме на таких заходах можна краще пізнати 

культуру та мистецтво краю. Також на святі можна придбати традиційний одяг 

(вишиванки, кептарі, кожухи, запаски, кресані тощо), музичні інструменти 

(трембіти, скрипки, дримби, цимбали, сопілки, флоєри), різьблені вироби з 

дерева (підсвічники «тріци», шкатулки, миски, ложки, писанки, «кулєшері» 

(дерев’яний помішувач)), ткані речі, вироби з лози, металу, шкіри тощо. 

З метою популяризації гуцульських ремесел народні умільці проводять 

різноманітні майстер-класи з виготовлення самобутніх виробів. Відомі майстри 

знайомлять гостей із родинною династією та історією свого ремесла, а також 

запрошують у гості на свята, де яскраво демонструється гуцульське мистецтво 

у традиційній обрядовості [98, с.100]. Свято тваринників користується великою 

популярністю як серед українських, так і закордонних туристів. Найбільшою 

платформою популяризації та відродження народної творчості є Міжнародний 

гуцульський фестиваль. Щорічно, починаючи з 1991 року, триденний захід 

об’єднує здобутки та цінності громад трьох Гуцульщин, адже на святковий 

ярмарок традиційно з’їжджаються народні умільці з усіх куточків Карпат, щоб 

продемонструвати та познайомити гостей із мистецькою «родзинкою» свого 

району (Григоряк Михайло Михайлович, с. Усть-Путила).  
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Для гостей фестивалю такі об’єднані ярмарки мають багато переваг. По-

перше, вони дають можливість познайомитись з усіма видами гуцульського 

народного мистецтва в одному місці; по-друге, дають змогу побачити 

особливості творчості різних районів Гуцульщини; по-третє, гості можуть 

брати участь у майстер-класі практично кожного ремесла; по-четверте, можна 

придбати високоякісний продукт за доступною ціною.  

Досить популярним серед туристів є регіональний фестиваль народної 

творчості «Калинові обереги», який із 2002 року відбувається щорічно в селі 

Іспас Вижницького району Чернівецької області. Традиційним періодом заходу 

є кінець травня – початок червня. Головний організатор свята вчителька 

Іспаської ЗОШ І–ІІІ ст. ім. М. Марфієвича, відома майстриня з вишивки Корсун 

Марія Олексіївна. Мета фестивалю «Калинові обереги» – відроджувати та 

популяризувати народні мистецтва, досліджувати витоки народної творчості 

краю, ознайомлювати відвідувачів із традиційною кухнею. Програма заходу 

складається з таких номінацій: декоративно-прикладне мистецтво, 

виготовлення одягу за народними мотивами, мистецька родина, кращі 

дослідницькі роботи, оберіг, творчий вчитель, диво-писанка, театралізоване 

дійство «Вашківецька Переберія» та ін. Загалом, кожного року їх кількість 

варіюється в межах десяти (Корсун Марія Олексіївна, с. Іспас).  

У рамках фестивалю проводяться різноманітні майстер-класи від 

провідних майстрів, розгортається ярмарок-продаж, на якому всі бажаючі 

можуть придбати високохудожні гуцульські вироби з дерева, металу, шкіри, 

вовни, тканини та багато іншого. Такі ярмарки служать платформою і для юних 

майстрів декоративно-прикладного, ужиткового, художнього мистецтва, 

зокрема студентів і випускників Вижницького коледжу прикладного мистецтва 

ім. Ю. В. Шкрібляка [98, с. 100]. Щороку фестиваль «Калинові обереги» 

відвідує близько тисячі людей (Корсун Марія Олексіївна, с. Іспас). Протягом 

останніх трьох років фестиваль «Калинові обереги» не проводився. У 2020-2021 

рр. – у зв’язку зі спалахом пандемії COVID-19, а у 2022 р. – через воєнний 

напад росії на Україну. 
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На щорічному літературно-мистецькому святі «Шовкова косиця» діє 

святковий ярмарок, на якому декламуються зразки усної народної творчості 

горян, проходить виставка-продаж літературних видань про Буковинську 

Гуцульщину. Крім гуцульської літератури, на святі можна придбати 

різноманітні вироби з дерева та вишивки, відвідати Музей-садибу Юрія 

Федьковича. Зазвичай сувенірами торгують самі ж майстри, тому це слушна 

нагода ближче познайомитися з їх творчістю, дізнатися про процес 

виготовлення тих чи інших витворів тощо [119, с. 8].  

Фольклорно-етнографічний фестиваль «Три кринички» є заходом, що 

об’єднує в собі різні види туризму, такі, як «зелений» туризм, «культурно-

пізнавальний» туризм, «гірський» туризм, «святковий» туризм тощо. Таке 

розмаїття туризму забезпечує певною мірою місце проведення заходу. Адже 

дійство проводиться на високогірному хуторі Широкий с. Киселиці. Таке 

розміщення фестивалю має як позитивні, так і негативні сторони. До 

позитивних можна віднести захоплюючу легенду про утворення криничок, що 

навіює фантастичні уявлення, цілющі джерела, затишну атмосферу. До 

негативних – важкі шляхи сполучення, відсутність маршрутного транспорту. 

Фестиваль зародився у 2010 році і відтоді проводиться щорічно в другу неділю 

червня. Починаючи з 2015 року, на святі почав діяти ярмарок-продаж 

народного мистецтва місцевих майстрів (Нестор Василь Юрійович,  

с. Гробище). Для туристичної привабливості та святкової атмосфери галявину з 

трьома криничками облагородили: зокрема, кринички оточили рукотворними 

кам’яними колами, встановили дерев’яну скульптуру гуцулки з кухлем 

(дерев’яним черпаком) в руках. Також для комфорту відвідувачів встановили 

дерев’яні лавочки, а всю територію огородили плотом. 

На сьогодні цей фольклорно-етнографічний фестиваль є візитівкою села 

Киселиці та Буковинської Гуцульщини. Галявина з трьома криничками за час 

свого існування стала своєрідним центром відпочинку місцевих жителів та 

гостей села, а джерельна вода в криничках славиться цілющими властивостями. 

Як стверджує співорганізатор Данко А. І., фестиваль щорічно відвідують у 

середньому 200 людей (Данко Алла Іванівна, с. Гробище). Варто зауважити, що 



179 

в останні три роки фестиваль не проводився (у 2020-2021 роках – у зв’язку зі 

спалахом пандемії COVID-19, а у 2022 році – через повномасштабний воєнний 

напад росії на Україну). 

Продовженням великодніх свят для населення та гостей міста Вижниці 

слугує районний фестиваль «Великоднє Свято Писанки». Започаткувалося 

свято у 2012 році і з того часу щорічно проводиться на третій день після 

Великодня. Відбувається свято біля пам’ятника Писанці, розташованого на 

площі Героїв Майдану м. Вижниця [129, с. 25]. В рамках свята проводяться 

виставки великодніх кошиків, відбуваються майстер-класи з розпису 

пасхальних яєць тощо. Згідно зі статистичними даними, щорічно фестиваль 

відвідують у середньому близько п’ятисот людей. В останні три роки фестиваль 

не проводився (у 2020-2021 роках – через спалах пандемії COVID-19, а у 2022 

році – через повномасштабний воєнний напад росії на Україну). 

Зібрані польові матеріали засвідчують, що в останнє десятиліття серед 

туристів паралельно з відвідуванням фестивалів та різноманітних свят 

збільшився попит на відвідини місцевих музеїв. Святкова атмосфера, самобутні 

ярмарки народних промислів, стародавні обряди і звичаї для сучасного туриста 

створюють всі передумови для поглибленого пізнання гуцульського краю. 

Цікаву думку з приводу цінності музеїв в етнографічному та етнокультурному 

просторі висловили сучасні дослідники Буковини Георгій та Олександр 

Кожолянки. Вони стверджують, що етнографічні музеї в епоху «етнічного 

буму» стають не тільки хранителями етнічних традицій, а й мають унікальні 

можливості для відродження та передачі традицій між поколіннями, особливо в 

умовах, коли цю роль втрачає сім’я-родина [81, с. 246–247]. 

Станом на 2021 р. на Буковинській Гуцульщині для туристичних візитів 

функціонують 29 музеїв. Серед них музеї районного значення: Музей-садиба 

Юрія Федьковича (смт Путила), Історико-архітектурний музей-садиба Лук’яна 

Кобилиці (с. Сергії), Художній музей Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва (м. Вижниця).  

Для більш детального ознайомлення з культурою і мистецтвом 

конкретного населеного пункту існують «музеї села» у таких селах 
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Вижницького району: Нижній Ялівець, Плоска, Селятин, Киселиці, Дихтинець, 

Усть-Путила, Стебні, Довгопілля, Конятин, Яблуниця, Мариничі, Розтоки, 

Підзахаричі, Самакова, м. Вижниця, с. Черешенька, смт Берегомет, с. Лопушна, 

с. Долішній Шепіт, с. Виженка. Левова частина усіх сільських музеїв 

підпорядковується місцевим школам і в основному міститься на території 

шкільних установ. До таких музеїв, зокрема, відносяться: Музей художніх робіт 

Ксенії Колотило та Музей етнографії та краєзнавства Гуцульщини  

(с. Підзахаричі), музей «Скарби рідного села» (с. Мариничі), Музей села 

Розтоки (с. Розтоки), Історико-краєзнавчий музей (м. Вижниця) та ін.  

Разом із громадським запровадженням «музеїв села» на Гуцульщині 

паралельно почали діяти приватні музеї народного мистецтва. На сьогодні вони 

не відкриті для широкого кола відвідувачів, однак є вагомою інвестицією для 

майбутнього «святкового» туризму. Ініціаторами таких установ стали 

переважно місцеві митці, які прагнули зберегти гуцульську творчість для своїх 

нащадків. Відомі власники приватних музеїв – Бечка Микола (с. Шепіт), 

Кричун Дмитро (с. Киселиці), Томюк Марко (с. Підзахаричі), Козубовський 

Дмитро (м. Вижниця). Найбільш відомим приватним музеєм є Музей-садиба 

народного артиста України Назарія Яремчука, що розташований у 

батьківському домі співака (м. Вижниця). 

Разом зі зростанням соціально-національної ролі гуцульських музеїв 

виникла потреба в створенні різноманітних інноваційних заходів для 

комунікації з відвідувачами. Так, у провідних музеях Буковини, таких, як 

Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту, Чернівецький 

обласний художній музей, Чернівецький обласний краєзнавчий музей, Музей-

садиба Юрія Федьковича та ін., проводяться виставки, фестивалі, різного роду 

майстер-класи. Такі методи стали дійовим засобом у залученні до музеїв 

широкої аудиторії. Нині кожен музей намагається вразити туриста різнобарв’ям 

своїх експозицій, новаторських рішень, створенням різноманітних культурно-

мистецьких програм. Так, для прикладу, у Чернівецькому обласному музеї 

народної архітектури та побуту з 2007 року щорічно в січні проводиться 

обласне театралізоване фольклорно-етнографічне свято виконавців традиційних 
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зимових свят та обрядів «Від Різдва Христового до Йордана». В обласному 

краєзнавчому музеї експонуються фрагменти внутрішнього інтер’єру 

буковинської хати ХІХ ст. В обласному художньому музеї представлені велика 

колекція буковинських писанок, фрагменти гуцульських кахлів та художніх 

робіт, на яких зображені різні народні та християнські свята. 

В схожому напрямку працюють районні та сільські музеї Буковинської 

Гуцульщини. Так, на території Музею етнографії та краєзнавства Гуцульщини 

(с. Підзахаричі) з 2001 р. по 2013 р. проводився фольклорно-етнографічний 

гуцульський фестиваль-ярмарок «Захарецький гарчик», який пропагував 

народне мистецтво краю, зокрема бондарство, яке в цьому селі досить добре 

збереглося і мало своїх народних майстрів. Цей фестиваль неабияк розвинув 

«сільський» та «зелений» туризм у регіоні. В музеї писанки народна майстриня 

писанкарства Ганна Вережак організувала студію «Писанка», в якій навчає 

цьому ремеслу молоде покоління краю (Вережак Ганна Миколаївна,  

с. Яблуниця).  

Вижницький музей прикладного мистецтва щорічно поповнюється 

новими зразками декоративно-ужиткового мистецтва, адже основу музейних 

експонатів становлять дипломні роботи випускників Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. В музеї представлені такі види 

мистецтва: обробка дерева, художня вишивка, ткацтво, писанкарство, ювелірне 

і ковальське мистецтво, зразки моделювання одягу. Тут можна ознайомитись з 

історією виникнення конкретних видів мистецтва, з відомими майстрами, 

етапами розвитку мистецького закладу (Козубовський Дмитро Онуфрійович,  

м. Вижниця).  

На зламі тисячоліть туризм став однією із провідних галузей світової 

економіки, який відчутно вплинув і продовжує впливати на спосіб життя 

мільярдів людей. Сьогодні він активно змінює навколишній світ, формує нові 

цінності, служить каналом культурного обміну, сприяє поглибленню 

співробітництва між народами усіх континентів, пізнанню національних 

традицій тощо.  
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Розвиток «святкового» туризму на теренах Буковинської Гуцульщини є 

пріорітетним та перспективним, тому потребує подальших наукових 

досліджень і ряд заходів, зокрема: 

– розвиток сільської туристичної інфраструктури, покращення 

шляхосполучення; 

– професійна підготовка гідів, які б могли проводити екскурсії 

іноземними мовами; 

– якісна промоція «брендовості» населених пунктів із залученням PR-

технологій; 

– відновлення провідних екскурсійних об’єктів – гуцульські гражди, 

полонинські колиби тощо; 

– залучення інвестицій в регіон; 

– належний рівень музейної комунікації, зокрема в сільській 

місцевості; 

– створення постійнодіючих ярмарків народного мистецтва; 

– розвиток внутрішнього туризму, проведення екскурсій на 

фестивалях, в храмові дні та в період головних свят краю. 

Вищенаведені заходи позитивно впливатимуть на розвиток туристичної 

привабливості Буковинської Гуцульщини та сформують належний імідж краю. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

В перші повоєнні роки рушійною силою у впровадженні радянської 

обрядовості на Гуцульщині стали сільськогосподарські підприємства – 

колгоспи. Саме на колгоспних зборах разом із трудовими планами активно 

обговорювалася методика дій по викоріненню традиційної народної 

обрядовості, навіювались атеїстичні настрої, формувались нові цінності тощо.  

В 60-х роках ХХ ст. розпочався новий етап антирелігійної боротьби в 

регіоні, де були задіяні всі партійні організації, школи, клуби, преса, радіо 

тощо. Характерною рисою цього етапу було спорудження пам’ятників  

В. Леніну, іншим представникам комуністичної партії та полеглим воїнам у 
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Другій світовій війні. Пізніше біля цих меморіалів влаштовувалися різноманітні 

заходи. 

Для зменшення уваги до релігійних свят на Буковині зародилась низка 

державних і трудових свят, зокрема, на державному рівні починають 

відзначатись Новий рік, День Радянської Армії та Військово-Морського флоту, 

1 Травня, День Перемоги та ін. Серед трудових – свято тваринників «Вихід на 

полонини», свята плотогонів і лісорубів. Більшість свят цього періоду 

відбувались формально за участю передовиків праці, комсомольців та 

провідних комуністів краю, винятком лише було свято полонинників, на якому 

збиралась велика кількість гуцулів із власної волі. 

З кінця 60-х рр. минулого століття комуністична ідеологія почала активно 

впроваджувати радянський святковий календар серед молоді. Зокрема, в 

місцевих школах почали проводити новорічні свята, різного роду заходи з 

відзначення Міжнародного жіночого дня, 1 Травня, Дня Перемоги та ін. В цей 

період школярів активно долучали до всіх заходів краю. Водночас партійні 

вчителі стежили, щоб учні не виконували релігійних обрядів, зокрема колядок, 

щедрівок, засівань тощо. Значних утисків у цей період зазнають народні обряди 

«Маланки» та «водіння кози», учасників цих дійств відловлювала міліція та 

дружинники, порушників карали штрафами та виправними роботами. 

Вплив радянської обрядовості докорінно не змінив традиційний 

святковий календар гуцулів, однак залишив по собі значну кількість свят та 

пов’язаних із ними обрядових дій, які частково побутують і сьогодні.  

У добу незалежності паралельно зі становленням державності почала 

відбуватися значна трансформація календарної обрядовості. В цей період 

почали відроджуватися релігійні свята, започатковуватись нові державні події, 

літературно-мистецькі заходи, фольклорно-етнографічні фестивалі місцевого, 

всеукраїнського та міжнародного масштабу. 

Головними календарними святами на Буковинській Гуцульщині в добу 

незалежності стали релігійні і трудові свята. Серед релігійних – комплекс 

різдвяних та великодніх свят, Юрія, Трійця, Петра і Павла, Маковія, Пречиста 

Богородиця, Покрова, Андрія тощо, серед трудових – свято полонинників, День 
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прикордонника України, День працівника лісу, Всеукраїнський день 

працівників культури та майстрів народного мистецтва тощо. Однак варто 

зауважити, що в останнє десятиліття у місцевого населення пожвавився інтерес 

і до свят державного характеру, свідченням чого є запроваджений у 2017 році 

фестиваль «Любіть Україну, бо вона того варта», приурочений до відзначення 

чергової річниці Дня незалежності, а також зародження в школах різних 

патріотичних турнірів, присвячених Дню захисника України та ін. 

На початку ХХІ ст. в народній календарній обрядовості буковинців 

простежується значне зменшення магічно-релігійного навантаження, на що 

вплинули такі фактори: зменшення старожилів, які дотримувались автентичних 

обрядів, глобалізаційні процеси, небажання молоді переймати та застосовувати 

магічні ритуали в автентичних традиціях та ін.  

Важливу роль у сучасному святковому календарі гуцулів відіграють 

місцеві культурно-мистецькі заходи та фестивалі. Вони згуртовують населення, 

пропагують відродження автентичних традицій, народного мистецтва, 

популяризують край та позитивно впливають на розвиток туризму в регіоні. 

Відомо, що на території Буковинської Гуцульщини на сьогодні побутує 7 

щорічних та 1 періодичний фестивалі, в яких всебічно відображаються 

культурно-мистецьке життя та побут гуцулів України. Однак варто зауважити, 

що в останні три роки на теренах Буковинської Гуцульщини культурно-

мистецькі заходи не проводилися. У 2020-2021 рр. – через спалах пандемії 

COVID-19, а у 2022 р. – через повномасштабний воєнний напад росії на 

Україну. 

«Святковий» туризм неофіційно в регіоні існує вже десятки років. 

Найбільш популярним він щорічно є на такі календарні свята, як Новий рік, 

Святий вечір, Різдво, св. Василя, Водохреща, Великдень, свято тваринників 

тощо. 

Важливу роль у розвитку та популяризації народного мистецтва 

відіграють районні фестивалі та культурно-мистецькі свята. Адже на них 

відбуваються традиційні ярмарки-продажі, де гуцульські майстри 

демонструють і продають свої вироби як сувенірну продукцію. Крім того, 
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фестивалі та тотожні їм заходи є потужним стимулятором туристичного 

потоку, що, зі свого боку, стає дійовим засобом у вирішенні такої проблеми, як 

брак туристів у менш популярний період, «низький сезон», приваблюючи їх 

своєрідними програмами. 

Позитивним явищем у збереженні народної творчості буковинських 

гуцулів стало зародження «музеїв села» та приватних музеїв. Вони позитивно 

впливають на імідж населеного пункту, збільшують інтерес із боку туристів, 

стають центром пропаганди своїх майстрів тощо. Такі музеї можуть слугувати 

своєрідною станцією для культурно-мистецьких туристичних маршрутів по 

краю.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

– Згідно з адміністративним поділом від 17 липня 2020 року, 

Буковинська Гуцульщина займає південно-західну частину Чернівецької 

області та входить до складу Вижницького району. Досліджувана територія 

складається з 1-го міста, 2-х селищ міського типу та 61 села. На півдні і 

південному сході ця територія межує з Румунією, на заході, південному заході і 

північному заході – з Івано-Франківщиною, а на півночі крайніми населеними 

пунктами Буковинської Гуцульщини є такі села, як Мигове, Черешенька, 

Майдан, Іспас та селище міського типу Берегомет. 

– В господарській діяльності гуцулів переважало відгінне 

тваринництво і народні промисли. До середини ХХ ст. календарний цикл 

трудової діяльності горян поділявся на чотири пори року та два сезони 

(зимовий і літній). Пори року мали чотирьох святих покровителів: св. Миколая 

(орудував зимою), св. Юрія (орудував весною), св. Петра (орудував літом) та 

св. Дмитрія (орудував восени). В сільськогосподарському календарі буковинців 

існувала значна кількість свят, коли не можна було виконувати ту чи іншу 

роботу. Так, протягом різдвяних свят заборонялося шити і прясти, від Введення 

до Благовіщення не можна було виконувати будь-які роботи, пов’язані із 

землею, до Юрія – виганяти худобу на пасовисько тощо. 

В другій половині ХХ ст. календарний цикл трудової діяльності гуцулів 

зазнав значної трансформації, на що головним чином вплинуло запровадження 

в регіоні форми сільськогосподарського підприємства – колгосп. 

Трансформація трудового календаря продовжилася і в добу незалежності 

України, в цей період вона була зумовлена активним розвитком технологій, 

зміною влади, впровадженням автоматизації в регіоні тощо.  

– У традиційній святково-обрядовій культурі гуцулів тісно 

взаємодіяли між собою дохристиянські і християнські вірування, уявлення, 

церковні ритуали та магічні практики. В календарній обрядовості гуцулів 
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(старожилів) зберігається комплекс світоглядних уявлень, ритуалів та магічних 

практик, що тяжіють до язичництва, зокрема, стійкість певних демонологічних 

і міфологічних концепцій, пов’язаних з культом предків, культом природи, 

вірою в можливість за допомогою магічних дій забезпечити вдалий врожай 

городини і саду, вберегти худобу від чародіїв, вплинути на природні явища 

тощо.  

Починаючи з ХVІІІ ст. православна церква вела активну боротьбу проти 

язичницьких обрядів серед населення Буковини. В результаті селянам було 

насаджено священнослужителями виконання значної кількості обрядодій, 

пов’язаних їз оберегами для свійських тварин, вшануванням предків, 

рослинності тощо. Такий вплив церкви вже у другій половині ХХ століття 

досить помітно нівелював язичницьку обрядовість. 

На сьогодні православний календар визначає комплекс річних свят, їх 

послідовність та обрядове навантаження. Зі свого боку язичницька обрядовість, 

в другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст. зазнала суттєвої трансформації, в 

результаті якої більша частина старовірських обрядів відійшла в небуття. Ті 

язичницькі обряди, що залишились, на сьогодні виконуються переважно 

старожилами. 

– В громадських формах святкової комунікації до першої половини 

ХХ ст. на Гуцульщині активно побутував ряд молодіжних забав, які були тісно 

пов’язані з язичницькою обрядовістю. Так, на Стрітення молодь співала 

веснянки, закликаючи цим самим скоріший прихід весни, на Великдень та Івана 

Купала влаштовували різноманітні ігри любовного характеру, напередодні 

Андрія дівчата ворожили на судженого, напередодні Старого Нового року 

«водили козу», маланкували та ін.  

Характерною особливістю новорічно-різдвяної обрядовості гуцулів 

Буковини є ритуальні обходи села з виконанням колядок, щедрівок та посівань. 

В основі цих пісень лежить давня магія закликання бажаного добробуту, 

врожаю, вдачі та ін. в доконаному вигляді. Форма виконання колядок на 

Буковинській Гуцульщині має певні відмінності від рівнинної частини України 

та навіть сусідньої Галицької Гуцульщини. Зокрема, на Буковині діти 
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традиційно колядують на Святвечір, а на Бойківщині – на Різдво, на Буковині 

колядують під вікном, а на Галичині – в хаті тощо. 

Великодній фольклор на Буковинській Гуцульщині був насичений 

різноманітними молодіжними забавами. Зокрема, на Пасху молодь 

влаштовувала ігри біля церкви, а у великодній понеділок та вівторок – біля 

водоймищ. Активну участь у великодніх іграх брали також діти – вони робили 

ритуальні обходи села з виконанням великодніх побажань. 

В другій половині ХХ ст. більша частина календарного фольклору 

зазнала значної трансформації. Насамперед видозмін зазнали різдвяно-

новорічний та великодній фольклори. У цей період дедалі частіше в колядках, 

щедрівках та посіваннях стали звучати мотиви землеробського характеру, 

прославляння трудівників тощо. Великодні забави переросли в так звані 

«майовки», які проводились на травневі свята та вихідні. В добу незалежності 

самобутній фольклор гуцулів Буковини, як і загалом українців, почав 

відтворюватися на тематичних заходах у місцевих клубах, школах, музеях 

тощо. 

– До 60-х років минулого століття в радянській обрядовості 

відбувався постійний пошук нових форм впровадження святкового радянського 

календаря, в основі якого було возвеличення радянських вождів, атеїзму та 

«трудового класу». Однак в перше десятиліття всі календарні нововведення на 

досліджуваній території суттєво не змінили традиційний святковий календар 

селян. Новий етап радянської обрядовості розпочався на початку 1970-х років. 

У цей час на теренах Гуцульщини почали масово будуватися пам’ятники  

В. Леніну та меморіальні комплекси, присвячені воїнам Другої світової війни, 

стали формуватися нові ритуали, відбувалося посилення атеїстичної 

пропаганди серед населення, зародилися нові свята та обряди. 

За роки радянської влади на Буковинській Гуцульщині сформувалися 

своєрідні цикли громадських трудових свят, головним з яких було свято 

тваринників – «Вихід на полонини». Саме в програмі цього заходу відзначали 

передовиків популярних на той час професій горян (телятників, доярок, 

вівчарів, пастухів, свинарників, конюхів тощо). Деякі трудові свята, зокрема 
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«свято плотогонів», відбувалися значно скромніше, ніж це було описано 

радянськими ідеологами. 

Починаючи з 60-х років ХХ ст., радянська влада активно впроваджувала 

святковий календар серед молоді та дітей шкільного віку. Так, у місцевих 

школах учнів долучали до відзначення таких календарних свят, як Новий рік, 

День Радянської армії та Військово-Морського флоту, Міжнародний жіночий 

день, 1 Травня, День Перемоги та ін. Разом з тим в цей період значно 

посилилася пропаганда проти дотримання традиційних обрядів. Зокрема, учням 

забороняли на різдвяні свята ходити колядувати, щедрувати і маланкувати, на 

Великдень – ходити «за писанками». Значних утисків зазнавали і дорослі 

колядники та маланкарі – за непослух їх штрафували та відправляли на 

виправні роботи.  

Станом на 80-ті роки ХХ ст. радянський святковий календар складався з 

комплексу громадсько-політичних, державних, військово-політичних, 

патріотичних, професійних свят, які на досліджуваній території часто 

проводилися формально. Так, у результаті співіснування традиційних свят і 

нав’язаних радянською ідеологією в населення досліджуваного регіону 

сформувалися подвійні стандарти ритуальних святкувань.  

– В добу незалежності разом зі становленням державності 

запроваджується нова система свят, яка в своїй структурі має еклектичне 

поєднання традиційних народних, християнських, радянських та державних 

обрядів і ритуалів. В цей період розпочинається процес звільнення від 

символіки радянських свят і пов’язаних з ними обрядових дій. Разом з тим 

особливу роль набуває українська символіка, яка проникає в усі культурно-

мистецькі заходи досліджуваного краю. 

Головними релігійними святами на Буковинській Гуцульщині є різдвяні 

та великодні, а також ряд свят, пов’язаних із трудовою діяльністю: 

Благовіщення, Юрія, Онуфрія, Івана Зілівого, Пантелеймона, Покрова, Миколая 

та храмові свята. Серед трудових свят головним ще з 1963 року залишається 

свято полонинників – «Полонинська ватра». Крім нього, гуцули відзначають 
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ряд професійних свят: День прикордонника України, День медичного 

працівника, День працівника лісу, День працівника освіти та ін.  

В останні десятиліття (2000-2020 рр.) на досліджуваній території 

зароджується значна кількість фольклорно-етнографічних фестивалів 

районного, всеукраїнського та міжнародного масштабів, в яких висвітлюються 

побут, духовна та матеріальна культура горян. Загалом на сьогодні в регіоні 

побутують 7 щорічних і один періодичний фестивалі, з яких 1 захід 

присвячений Дню незалежності України та має назву «Любіть Україну, бо вона 

того варта». На жаль, з 2020 по 2022 роки всі масові культурно-мистецькі 

заходи на досліджуваній території перебувають на вимушеній паузі і не 

проводяться. У 2020-2021 роках вони не проводилися через пандемію COVID-

19, а у 2022 році – через повномасштабний воєнний напад росії на Україну. 

Негативну роль у трансформації народного календаря гуцулів відіграють 

глобалізаційні процеси та поширення масової культури. Неоднозначним є 

вплив церкви на сучасний святковий календар селян. Так, з одного боку, 

священнослужителі присутні на всіх фестивалях та урочистих заходах краю, 

щоб благословити та освятити подію, а з іншого – щоб простежити, чи не 

виконують гуцули на таких святах автентичних обрядів, пов’язаних з 

магічними ритуалами тощо.  

– «Святковий» туризм – неофіційний вид туризму, що на теренах 

досліджуваного регіону побутує вже багато десятиліть, а найбільш популярним 

він щорічно стає на релігійні свята (Різдво, Водохреще, Пасха, Івана Купала 

тощо) та в дні проведення культурно-мистецьких заходів (літературно-

мистецьке свято «Шовкова косиця», фестиваль «Калинові обереги», фестиваль 

«Полонинська ватра та ін).  

Розвиток «святкового» туризму позитивно впливає на імідж краю та 

збереження його духовної і матеріальної культури. Адже під час проведення 

відпустки на Гуцульщині у святкові дні туристи знайомляться з різними видами 

гуцульського мистецтва, побуту та культури, беруть участь у різноманітних 

майстер-класах, а також купують сувенірні товари в місцевих майстрів. 
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Однак на сьогодні існує ряд суттєвих недоліків, які негативно впливають 

на розвиток туризму в регіоні, зокрема, варто виділити такі: відсутність 

належної реклами про святкові заходи; відсутність офіційних туристичних 

маршрутів; мала кількість фестивалів і культурно-мистецьких заходів; 

відсутність постійно діючих сувенірних ярмарків; недостатньо розвинуті 

рекреаційні ресурси та ін. 

На початку ХХІ століття ступінь життєздатності традиційних культурних 

цінностей, пов’язаний із святково-обрядовими традиціями горян Буковини, 

перебуває на стадії таких умовних трьох груп: 1) ті, що вже не побутують; 2) ті, 

яких дотримуються лише старожили, тобто традиції, що відходять із вжитку; 3) 

ті, що побутують серед загальної маси населення зі своїми видозмінами і 

запозиченнями. Тож на сьогодні постає проблема в збереженні і трансляції 

культурних цінностей, особливо перших двох груп, де частково ще побутують 

автентичні звичаї та обряди, які є свідками історичного минулого українських 

гуцулів. 

Перспективи подальших досліджень зумовлені системним вивченням 

історичного розвитку та сучасного стану прогресивних свят та обрядів 

українських гуцулів, а також подальшим всебічним висвітленням святково-

обрядової культури горян в умовах воєнного стану та післявоєнного періоду. 
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Рис. В. 1. Відзначення 152-их роковин від дня народження видатного 

письменника, поета і громадського діяча Юрія Федьковича, смт Путила, 1986 р. 

Фото з приватної колекції Буняк Валентини Юріївни, висвітлюється вперше. 

 

 

Рис. В. 2. Свято «1 Мая», смт Путила, 1978 р. Фото з приватної колекції Скидан 

Варвари Іванівни, висвітлюється вперше. 
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Рис. В. 3. Учасники свята «Вихід на полонини», смт Путила, 80-ті роки ХХ ст. 

Фото з приватної колекції Скидан Варвари Іванівни, висвітлюється вперше. 

 

 

Рис. В. 4. «Свято плотогонів» на «клявзі» у селі Сарата, 70-ті. роки ХХ ст. Фото 

з приватної колекції Скидан Варвари Іванівни, висвітлюється вперше. 
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Рис. В. 5. Святкування Великодня, с. Стебні, 1967 р. Фото з приватної колекції 

Скидан Василини Юрівни, висвітлюється вперше. 

 

 

Рис. В. 6. Гуцульське братство при обході села Товарниця з виконанням 

різдвяної коляди, 1979 р. Фото з приватної колекції Григоряка Михайла 

Михайловича. 
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Додаток Г. Фрагменти з відзначення сучасних культурно-мистецьких 

свят і фестивалів на Буковинській Гуцульщині 

 

 

Рис. Г. 1. Фольклорно-етнографічний гуцульський фестиваль-ярмарок 

«Захарецький гарчик», с. Підзахаричі, 2012 р.  

URL:https://molbuk.ua/chernovtsy_news/50391-u-pdzaharichah-na-festival-obrali-

guculsku-chchku.html (дата звернення 18.04.2021). 

 

 

https://molbuk.ua/chernovtsy_news/50391-u-pdzaharichah-na-festival-obrali-guculsku-chchku.html
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/50391-u-pdzaharichah-na-festival-obrali-guculsku-chchku.html
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Рис. Г. 2. Свято «Схід із полонин», с. Плоска, 2014 р.  

URL:https://pogliad.ua/news/chernivtsi/na-putilschini-vpershe-proveli-svyato-yake-

simvolizue-shid-z-polonin-249190#11 (дата звернення 18.04.2021). 

 

 

Рис. Г. 3. Фольклорно-етнографічний фестиваль «Три кринички»,  

с. Киселиці, 2016 р. Фото з приватної колекції Нестора Юрія Васильовича. 

https://pogliad.ua/news/chernivtsi/na-putilschini-vpershe-proveli-svyato-yake-simvolizue-shid-z-polonin-249190#11
https://pogliad.ua/news/chernivtsi/na-putilschini-vpershe-proveli-svyato-yake-simvolizue-shid-z-polonin-249190#11
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Рис. Г. 4. Літературно-мистецьке свято «Шовкова косиця», смт Путила, 2016 р. 

Фото з архіву редакції газети «Карпати». 

 

 

Рис. Г. 5. Літературно-мистецьке свято «Шовкова косиця», смт Путила, 2017 р. 

Фото з архіву редакції газети «Карпати». 
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Рис. Г. 6. Фестиваль різдвяних колядок і щедрівок «Радуйся, земле! Син Божий 

народився!», смт Путила, 2018 р. Фото з архіву редакції газети «Карпати». 

 



224 

 

 

 

Рис. Г. 7. Міжнародний фестиваль «Полонинська ватра», смт Путила, 

2018 р.Фото з архіву редакції газети «Карпати». 
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Рис. Г. 8. Міжнародний фестиваль «Полонинська ватра», смт Путила, 2019 р. 

Фото з архіву редакції газети «Карпати». 
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Рис. Г. 9. Фестиваль «Гуцульський коник – 2019», с. Селятин. Фото з архіву 

редакції газети «Карпати». 
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Рис. Г. 10. Культурно-розважальний фестиваль «Любіть Буковину, бо 

вона того варта!», підняття державного прапора на найвищій точці Буковини 

горі Томнатик (1565,3 м над рівнем моря), 2019 р. Фото з архуву Chernivets`ka 

Mediyna Platforma «Shpal`ta». 
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Додаток Ґ. Фрагменти з відзначення сучасних календарних свят та 

важливих дат на Буковинській Гуцульщині 

 

 

Рис. Ґ. 1. Святкування Преображення Господнього, смт Путила, 2015 р. Фото з 

архіву редакції газети «Карпати». 

 

 

Рис. Ґ. 2. Святкування Водохреща на річці Путилка, 2018 р. Фото з архіву 

редакції газети «Карпати». 
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Рис. Ґ. 3. Гуцульське братство при обході села Усть-Путила з виконанням 

різдвяної коляди, 2011 р. Фото з приватної колекції Григоряка Михайла 

Михайловича. 

 

Рис. Ґ. 4. Святкування Пасхи, с. Стебні, 2019 р. Фото з особистого архіву 

автора, висвітлюється вперше. 
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Рис. Ґ. 5. Святкування Пасхи, с. Усть-Путила, 2008 р. Фото з приватної 

колекції Григоряка Михайла Михайловича. 

 

 

Рис. Ґ. 6. Святкування Дня села міського типу Путила, 2019 р. Фото з архіву 

редакції газети «Карпати». 
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Рис. Ґ. 7. Святкування Дня села Усть-Путила, 2021 р. Фото з приватної 

колекції Данилюка Василя Степановича. 

 

 

Рис. Ґ. 8. Святкування Дня села Стебні, 2021 р. Фото з особистого архіву 

автора, висвітлюється вперше. 
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Додаток Д. Обереги у традиційній календарній обрядовості гуцулів 

Буковини 

 

 

Рис. Д. 1. Випалений стрітенською свічкою хрест, який виконує функцію 

оберега від злих сил. Буд. Дрислюк Параски Михайлівни, с. Голошина, 2019 р. 

Фото з особистого архіву автора, висвітлюється вперше. 

 

 

Рис. Д. 2. Комора прикрашена символічним гіллям на Трійцю. с. Шепіт, 

2020 р. Фото з особистого архіву автора, висвітлюється вперше. 


