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риторики латинською мовою, тлумачили "Мови Цице-
рона". [3, арк. 82] В колекції Музею книги і друкарства 
України є примірник цього почаївського видання 
"MOWY CYCERONA Przeciwko KATYLINE i za MARKIEM 
MARCELLEM" (Przekladania X.Ignacego Nagurczewskiego 
Professora Retoryki in Collegio Nobilium Vars. S.I. w 
Warszawie R. 1763. drukowane. teraz z przylozeniem do 
nich textu Lacinskiego PRZEDRUKOWANE. w Drukarni 
J.K.M. Poczajowskiey 1771 Roku.) Почаїв, 1771 р. Пере-
друк варшавського видання 1763 р. Переклад Ігнатія 
Нагурчевського). [7] 

Крім того, на уроках риторики учні вивчали твори  
і інших класичних авторів, вчилися декламувати, скла-
дати твори ("Ucza sie deklamowal … pienieysze 
domowienia z Cycerona i Mnieysze mieysca v pisarzow 
Polskich, nakoniec doswiadczaja sie swoich w 
Kompozycyach latwieyszych").  Найбільш здібні вчили 
ще німецьку й французьку мови.   

Інша почаївська школа, про яку йде мова в цьому ві-
зитаційному описі, була школа теологічна – "Szkola 
Zakonna Teologii moralney". Заснована вона була "od 
dawna". В документі згадується друкований лист 
"Jozafata Ochociego Prowincyala pod D. 30 Listopada V. S. 
1784", де згадується подібна школа при Білоловецько-
му монастирі. Але в зв'язку з його переходом в інше 
віросповідання та школа, очевидно, була закрита, при 
цьому почаївська зросла в кількості учнів. Теологію 
("Teologie moralna"), як головний предмет цієї школи 
(почаївської), викладали два професори, один з них 
тлумачив "porzadkiem celnieyszych Autorow", інший по-
яснював теологічні науки через твори "X. Narockiego, 
Woita, Antoine і inne Autorow".  

Третя школа при Почаївському монастирі, про яку 
йдеться у візитаційному описі, "Szkola dla mlodziezy 
Swieckey". Важливість інформації, наданої в цьому доку-
менту заслуговує на подачу повністю оригінального тек-
сту "Klasztor Poczajowski oprocz Jnstytutow Zakonnych 
dopiero wyrazonych utrzymuje ieszce od lat kilkunastu 
szkol wlasnym nakladem dla mlodziez swieckiey roznego 
stanu. – Szkola ta ist o piec Nauczycielach, Ktorych 
Jmioa і Nazwiska wyczytac mozna w licie tuteyszego 
Zgromadzenia. – Nauki daja sie nastepniace: Historya S. 
Flurego, Nauka…, Geоgrafуi, Arytmetyka, poczatke Historyi 
Naturalney, Geometrya, Kaligrafia, i Rysunki, tudziez jezyki 
Polski, Rossyyski, Lacinski, Niemieceni". 

Отже, візитатор стверджує, що монастир Почаївсь-
кий, крім інститутів монаших (для законників), утримує 
"кільканасту років" школу власним коштом для світської 
молоді різного стану. В тій школі 5 вчителів, імена і прі-
звища яких можна знайти в списку обивателів монасти-
ря, викладали наступні науки: історію, географію, ари-
фметику, початки природознавства, геометрію, каліг-
рафію, малюнок, мови – польську, російську, латинську, 
німецьку [8, арк. 1–557]. 

Якщо в ІР НБУВ та ДАТО документи, що стосуються 
історії Почаївського монастиря виокремлені в окремі фо-
нди, то в Центральному державному історичному архіві 
України, м. Львів, документи Почаївського монастиря 
знаходяться у Ф. 201, Греко-католицька митрополича 
консисторія. В цьому фонді міститься "Поменник" Поча-
ївського монастиря, переписаний 1755 р. з більш ранньо-
го, про що зазначено на титулі. Ця рукописна книга – 
надзвичайно цінне  інформативне джерело, оскільки крім 
вказаних імен фундаторів Анни Гойської, Домашевських, 
Потоцьких, в ньому знаходимо родовід Йова Заліза, його 
учня Досифея, що склав "Житіє першого архимандрита 
монастиря Йова Заліза". При цьому в Поменнику згаду-
ються імена померлих почаївських ченців.  

Кольоровий титульний аркуш був підготовлений ху-
дожником, ієромонахом монастиря, що підписувався 
"Іерон: Мануилъ, Ч. С. В. В.". Цікава гравюра "Відбиток 
стопи Богородиці і Чудотворне джерело на горі Почаїв-
ській" за його підписом латинською "Manuel" поміщена в 
почаївському Апостолі 1759 і 1783 рр. З передмови діз-
наємося, що "прєписася Сєй Пом›нныкъ въ Монастир› 
Почаєвскомъ Трудод›лством Ієромонаха Адрїана Гро-
мачєвскаго; и Ієромонаха Паисїа Гржибовского: Року 
Бжїя 1755". З візитаційного акту за 1739 р. ми дізнає-
мось, що "Паїсій Гржибовський, польською і по-руськи 
вміє, до друкарні і новиків (відданий) року 1738" [2], а за 
свідченнями Я. Ісаєвича монах Адріян-Антон Грома-
чевський був префектом (керівником) Почаївської дру-
карні в 1739–1741 рр.  

Загалом наведені акти візитацій Почаївського мона-
стиря дозволяють реконструювати бібліотеку, персона-
льний склад насельників обителі, дослідити історію бу-
дівель, господарчу діяльність, соціально-економічні 
зв'язки монастиря і суспільства, літургійні практики та 
доброчинну діяльність. 

Подальші дослідження візитацій слід проводити у 
площині комплексного аналізу всіх сторін діяльності 
монастиря, спираючись на виявлений корпус докумен-
тів. Це дасть змогу, крім уведення до наукового обігу 
нових джерел, відтворити цілісну картину літургійного 
життя монастиря, прослідкувати етапи змін у літургій-
ному благочесті, Саме в цьому полягає актуальність 
цього дослідження.  
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ЧИННИКИ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРОПРЕДСТАВЛЕННЯ  

ТА КУЛЬТУРОЗБЕРЕЖЕННЯ У СВІТІ 
 

В статті розглянуто процес українського культуротворення як "спільний голос" українців з усіх культурних епох, що є 
головним чинником українського культурозбереження та культуропредставлення. 

The process of Ukrainian cultural creation as the "common voice" of Ukrainians from all cultural epochs and main factors of the 
Ukrainian cultural preserving in the present time are characterized in the article. 

 
Культура як спадок та творчий процес потребує пос-

тійного діалогізування – різнорівневого та різноплощинно-
го. І мале, і велике як окремі явища творять культуру як 

цілісність. Власне, так було колись, теж відбувається і за-
раз. Українську культуру теперішнього часу витворюють 
усі її складові – і на материнській землі, і поза її межами. 
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Культурна творчість – це не лише виняткові з ознаками 
шедевральності явища. Зрозуміло, що вона як величезний 
масив охоплює і звичайне повсякденне культивування 
певних речей і витворюваних ними явищ. Культура, і укра-
їнська культура в цьому випадку не складає якогось виня-
тку, – це і постійне перегукування не лише в просторі, але  
і в часі. Такий перегук відбувається на рівні відгукування 
через голоси поколінь. У кожному українцеві – учаснику 
культурного процесу приховано чи виявно показується 
така риса як можливість у взаємоспілкуванні поколінь  
– дідів, батьків, прапоколінь. 

Вміння вслухатися в далекі голоси – то особли-
вий камертон культурного настрою. Він не властива 
риса окремих осіб – це уроджений набуток кожного 
українця зокрема. Для такого діалогізування в куль-
турі, певна річ, має існувати і належне середовище. 
Тоді голоси культури стають могутнішими і потужні-
шими. За наявності значної питомої чисельної ваги 
українців, більшою є можливість їхнього діалогічно-
го і полілогового спілкування в культурі. Але й за 
менш чисельного українського зібрання спрямова-
ність до спілкування з великим масивом української 
культури не втрачає своєї сили. Через те і материн-
ська земля, і українці на поселеннях у світі – учас-
ники загальноукраїнського культурного процесу. І ця 
українська спільна справа – цілковите представлен-
ня України як культурного феномену зі значним ус-
падкованим історичним часом. 

Для тих українців з походження, котрі опинилися на 
поселеннях в Європі наприкінці 80-х – початку 90-х ро-
ків минулого століття українська культурна спадщина – 
дещо віддалене явище, бо не зовсім цілісно побутує 
вона серед них як поняття. Відчувається, звісно, позна-
чання на їхніх життєвих обставинах, зокрема і освіти, 
здобутої як у вищій, так і середній школах. Хіба, що 
стосовно деяких слід сподіватися на неактивний вплив 
хатнього середовища. Це саме він у цих небагатьох 
випадках і є містком повернення чи наближення до 
українського культурного середовища. Спогади дитинс-
тва, чулість до батьків і власний батьківський обов'язок 
середнього покоління новопоселенців з українців в Єв-
ропі не дає їм бути відрубними щодо малого – батьків-
ського українського, і великого – українського загально-
культурного. В цих обставинах виникає бажання отри-
мати більше неспотворених – правдивіших знань про 
власне історичне буття, адже все це – буття власного 
народу. Але і таке бажання може натрапляти на переш-
коди побуту та загальну несхильність через брак часу, 
а отже і можливостей "вчитися". Певною мірою таки 
вдовольняється ця жага до поповнення знань та переі-
накшення думки, бо здебільшого ті попередні знання 
складають напівуялення про багато з яких історичних 
та культурних явищ. 

Отже, у переважній більшості випадків для ново-
прибулих українців їхнє українолюбство ґрунтується 
на родинному закорінені. Для значної кількості тих, 
котрі поїхали з України і оселились переважно в Єв-
ропі, існує безпосередній зв'язок з батьківською зем-
лею через самих батьків, які часто – старше поколін-
ня – залишаються вдома. Це вони – представники 
того покоління стають притягальною силою і до до-
машнього, і так само до українського загального. Че-
рез не забування малої домівки відбувається поєд-
нання з Україною-землею. 

Ще одним чинником українського єднання і додер-
жавного притягання є міжнародна звитяга українців в 
спорті. Теперішній спорт існує як змасовіле явище за-

вдяки засобам масової комунікації. Колишні старогре-
цькі олімпійські ігри та згодом римські, які, як і все рим-
ське, були ознакою величі великого міста Рима, мали 
комунікативне завдання. Вже тоді і ті, й інші мали фор-
ми культурної масовості у їхньому "споживанні" завдяки 
чисельним глядацьким зібранням – для них споруджу-
валися величезні арени, де значне місце передбачало-
ся саме для спостерігачів. 

Терперішні змагання, які походять естафетно з тих 
давніх, – планетарні арени потужних перегонів у спор-
тивних звитягах поміж світовими гравцями. Через те 
спорт і його класифіковані види, особливо визнані в 
олімпійському переліку, належать до означальних ха-
рактеристик держав як з огляду на їхній загальний ку-
льтурний розвиток – можливість вправної участі у видах 
спорту промовляє про культивування загальносвітових 
стандартів розвитку, але так само і політичних ознак. 
Адже, спортивні перемоги дають підставу вбачати в 
таких державах зі значними здобутками, знову слід на-
голосити особливо в олімпійському спорті, наявність 
загальних можливостей розвитку. Тож, коли українська 
збірна здобуває чергову спортивну перемогу, або така 
перемога з'являється в одноосібному виступі, з такого 
показу втішається все українське представництво в світі 
– і українці в Україні, і поза її межами. Адже саме знач-
на кількість українців – вихідців з України складає вата-
ги вболівальників на світових спортивних змагальниць-
ких аренах. Кожна перемога, свідками якої вони стають, 
підсилює і їхній особистий статус в очах іншодержавно-
го та іншоетнічного оточення під час самих змагань. Як 
так само дає підґрунтя для посилення їхнього загалом 
вигіднішого становища в іншокультурних та іншодержа-
вних умовах проживання. 

Та Україна, як і все українське, потребує повсяк-
денного представлення і пропагування з боку україн-
ців на поселеннях не лише у власних перемогах і 
здобутках. Такої праці слід очікувати від українців, 
що з тих чи інших причин опинилися поза межами 
власної держави, і за появи певних невдач чи неуспі-
ху як в спорті, так і в українських загальнодержавних 
– політичних справах. 

Хоча і самі вихідці з України – емігранти мають 
неабияку потребу в підтримці з боку власної землі – 
держави Україна. Першочергово, це реакція не за-
бування про українців "там" та загальну українську 
культуру, що становлять цілісне явище. Праця діас-
порян, потреби діаспорян в українському забезпе-
ченні власного побуту – це не лише їхня особиста 
потреба, але ініціатива, яка дає державі Україна 
завдання у забезпеченні загальнолюдського права 
культурного існування кожної особи і тим потвер-
джує її статус прихильності до такої справи перед 
світовим співтовариством, а також – множення укра-
їнського завдання у себепредставленні як державно 
сформованої нації та культуро-довершеної історич-
ної власної української долі. Культурно вивищена та 
політично систематизована держава Україна – ще є 
полем для праці серед самих українців в Україні, 
так і для багатьох вихідців з неї. При значних здобу-
тках у цій справі і в повсякденному спілкуванні з ки-
мось "іншим" чиєсь запитання: "А ви звідки?", на яке 
буде отримано відповідь: "з України", не буде для 
українців поза Україною обставиною, що приведе їх 
до зніяковіння і зашаріння. 

На жаль, у багатьох випадках теперішні нововихідці 
з України є генетичними і лише узагальнено культурно-
належними до українського, переважно – мало заглиб-
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леними в культурну і буттєву українськість. Той діалог, 
який відбувається поміж вихідцями з України й україн-
цями на матірних землях – це розмова зацікавлених, 
але ще малочинних і малодійсних у власному житті 
українців. Для багатьох Україна – це лише окрема згад-
ка про попередню частину власного життя, а не окреме 
явище, певна особлива субстанція. 

Серед причин неповного розуміння України як куль-
турного явища з власним історичним часом немалою 
мірою виявляється і загальний брак гуманітарної освіти 
– гуманітарних знань серед так званих "технарів", що 
полишили Україну в немалому числі. Це ж вони, здебі-
льшого випускники тих закладів України, де здебільшо-
го не послуговувалися українською як мовою викладан-
ня через начебто "мало термінологічність" мови для 
природничих наук. Та й загальна стандартизація лабо-
раторій і конструкторських бюро колишнього СРСР теж 
всією власною справою працювала не на посилення 
української мови як науково-технологічної. Навіщо була 
"зайва ланка" в опануванні знань, коли працювати мали 
майбутні фахівці переважно на заводах системи ВПК. 
Його універсально обслуговувала російська мова. Такі 
випускники, отримавши дипломи, ставали ще й адеп-
тами промислового міського середовища, яке витвори-
лося довкола потужних підприємств. 

Ідейно та на рівні повсякдення те середовище було 
цілковито заангажованим на промислове виробництво 
(невпинне нарощення його "зростання"), культурно – 
зовсім змасовіле – найперший споживач витворюваного 
радянською масовою культурою. 

Власне, з таким життєвим набутком у час зламу та 
змін кінця 80-х – початку 90-х років минулого століття, 
прийшла значна частина міських з дипломом про вищу 
освіту українців. З цим же набутком і їхали вони через 
економічну скруту поза межі держави Україна. 

Дещо інакше українці в містах – ті ж самі інженери 
та конструювальники показалися поза межами ще ра-
дянської України (по всьому СРСР). Саме там і серед 
них під впливом розвитку природничо-технічної науки 
починає активізуватися системний – всевимірний підхід 
до опанування кожного явища. Спрямовується він і на 
історію та культуру України. Саме та технічна інтеліген-
ція, захоплюючись ширеним у містах бардівським пі-
сенним виконавством, вдається і до зацікавлення влас-
ною піснею. Там, на чужині, де поштовхами до дії були 
туга та згадка, свято у багатьох випадках оформлюва-
лося по-українськи. Саме українська пісня була тим 
головним чинником, що єднав українців поза Україною-
землею з Україною-культурою. В пісні з її мелодикою 
відбувалося не забування й мови, і своєї землі. 

Та, власне, так і тепер ті, хто полишив Україну у 90-х 
роках ХХ століття теж досить часто спілкуються з Укра-
їною на рівні її мелосу й пісенного виконавства. У окре-
мої частини молоді в Україні і поза нею захоплення ро-
ковим виконавством теж веде до того, що багато хто з 
молодих українців починає наближатися, а згодом  
і ґрунтовно цікавитися українською піснею як багаторів-
невим культурним явищем. Адже в багатьох виконавсь-
ких і гармонізувальних рокових течіях етнічна мелодій-
на складова є вагомою часткою творчої праці. Часом  
і тут стається зацікавлення українським, що веде свій 
початок і отримує поштовх від чужого – стороннього. 
Використання кельтських мотивів, африканських, ти-
бетських навіть через їхнє опанування як рівня універ-
сального узагальнення (в музиці теж триває вишикову-
вання універсального у певних визначених світовим 
досвідом показових місцинах культурного розвитку 
людства), так і в подальшому заглиблення через нього 
у власний культурний матеріал. Пошук найдавніших 

елементів – початків культуротворення призводить і до 
заглиблення в українську архаїку, в якій, як виявляють 
фани музичного нестереотипу, є надто багато того, що 
звучить власним голосом – фонотипом, але настільки 
співзвучне зі світовим спадком у його найдавніших ша-
рах. Отже, пісня була і залишається виразним і показо-
вим культуро- представником українського для світу. 

Як і колись, тепер пісня є головним декоративом 
українського родинного та громадського свята. А свято, 
його ідеологія при втраті теперішнім повсякденням 
ознак традиційного культурного, є найголовнішою мит-
тю власного культуроусвідомлення для українців. До 
того ж свято виявляє такі "представницькі" можливості 
як на рівні родинного і міжродинного спілкування, так і в 
ширшому вияві – міжсусідського культурного спілкуван-
ня в умовах проживання українців на поселеннях. Це 
коли приходячи на запрошену гостину, представники-
сусіди, такі ж емігранти, але з інших земель та інших 
культур, у затишному людському спілкуванні роблять 
невимушений обмін культурним досвідом власних на-
родів. Такі спілкування справляють більший вплив  
і ставлять відповідальне завдання перед самими хазя-
ями, які влаштовують "виставку" власної культури в 
домашніх умовах, та і залишають пам'ятніші враження 
серед гостей – споглядачів культурно-показової озна-
йомчої імпрези. 

Організація українцями в Україні і діаспорянами 
великих народних за основою святкувань – фестива-
лів надто агітаційно працює на показ українців та їх-
ньої культури. І, щоголовне, її можливостей не лише 
як попередньої єднальної сили, а й явища, яке спро-
можне діяти поєднувально, як і колись, в сучасних 
умовах. Давня потуга культури стає активним джере-
лом для новочасного культуротворення. І коли не все 
витворене у такий спосіб (під час фестивальних за-
ходів) стає винятковим, та кожна культуродія у таких 
випадках спрацьовує на потребу українського куль-
туропредставлення світові, а в багатьох випадках –  
і для самих українців. 

Кожна культуродія, отже, в той чи інший спосіб 
налаштовано працює на справу українського ідейно-
культурного єднання. Але коли зв'язок з Україною 
заокеанських українців (старопоселенців) – це туга 
за рідною землею. Такий спосіб наближення до 
України – ознака перших тамтешніх прибульців з 
України. Через оповіді старшого покоління вже як не 
особисте переживання – позначається відсутність 
власного досвіду безпосереднього поєднання з 
українською землею, а як художня категорія, що 
співпрацює через досвід батьків на творення образу 
України в наступних, народжених вже за океаном, 
поколіннях українців є й поєднальною ланкою з ба-
тьківською землею і для багатьох американців, ка-
надійців, південноамериканців з українців. То кон-
тинентальні європейські українці, які здебільшого є 
ново переселенцями останнього часу (саме тепер 
збільшилося чисельно українське поселенське 
представництво у країнах Західної Європи) "спілку-
ються" з Україною ще "безпосередньо" – на рівні 
особистих спогадів. І це дає більшу перевагу у відт-
ворені України й всього українського як цілісності. 

Значною мірою працюють на творення узагаль-
неного образу України – державного і культурного 
інформативні поля – телевізійні та радійні передачі. 
Щоправда, за наявності велетенської інформативної 
мережі, в якій часто здійснюється й ідейне протисто-
яння, можна натрапити на відверто плямувальні не-
гативні образки України й українського. В таких випа-
дках тим українцям, які опинилися поза межами вла-
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сної землі та держави, доводиться в побуті і в спілку-
ванні – на робочих місцях та інших людських взаєми-
нах бути "живим свідченням" та унаочненням справ-
жнього образу українця й України. 

Теперішня еміграція в Європі є більш українсько-
потребувальною у країнах саме півдня Європи, де струк-
тура економіки потребує і відповідної робочої сили. По-
повнюють її переважно вихідці з сільських українських 
місцевостей та менших за чисельністю міст. Саме вони 
виявляються в Україні більш українсько-запов'язаними. 
Їхня мова у спілкуванні – будь-якому – побутовому чи ін-
шому – незмінно українська. Такого українського середо-
вища потребують вони і на нових місцях праці чи посе-
лення в європейських країнах. Тим більше, що той же таки 
виробничий процес в цих країнах чи сільськогосподарські 
роботи скупчують українців-емігрантів чи заробітчан у  
більші масиви, не розпорошуючи їх по одинці. Через те 
виникають і сприятливі можливості саме для українського 
мовного спілкування у повсякденні та ширшого культурно-
го спілкуванні під час святкувань традиційних українських 
свят саме по-українськи [1, 20]. 

Тоді як еміграція до Західної Європи – здебільшого 
інженерний склад, на якому позначилася попередня 
зросійщувальна політика великих міст. Немалою част-
кою спричинюють меншу україно-потребу серед них і 
особливості їхнього виробничого процесу та робочого 
місця. Адже це майже поодиноке українське представ-
лення у тамтешньому середовищі – майже "кабінна" 
відсторонена праця оператора-виконавця, програмува-
льника. Виникає замкненість та відсутність спілкуваль-
но-контактної основи. 

Здебільшого їхній зв'язок з Україною та українсь-
ким відбувається через інформативне споживання  
з українських каналів телебачення та радіо, що ся-
гають зарубіжжя. По-особливому виявляється серед 
них і мовне питання. Вони не менш часто за своїх 
південноєвропейських земляків вдаються до вхо-
дження в україномовний простір. Але це перебуван-
ня в просторі панування української мови виявля-
ється здебільшого через споглядально-сприй-
мальний спосіб мовного спілкування, аніж активно-
мовленнєвий. Через ті ж таки українські – з України 
чи тамтешні засоби масової інформації – телеба-

чення, радіо, друковану періодику. Немалим впли-
вовим чинником саме для цих вихідців з України є 
так само і друковане слово книги – наукової та ху-
дожньої. Знання мови – точніше розуміння мови – 
мовний запас в цих випадках є наявним, але майже 
невживаним в активний спосіб. Та коли існує і така 
використальна причетність до мови серед українців-
емігрантів, то і в цих випадках можна говорити про 
них як про носіїв мови та як про питомих спромож-
них мовців [5, 154, 172]. 

В теперішньому світі інформативний простір по-
ширюється і на таку активно-поінформувальну сферу 
як Internet. Наявність у цій всесвітній інформативній 
мережі частки представлення певною мовою так са-
мо працює на завдання загального показу і сучасних 
можливостей самої мови, а разом з тим і обслугову-
ваної нею культури та держави, як також і народу – 
витворювача цих явищ. Для українців-споживачів 
Internet-ресурсу українське представлення у цій сфе-
рі виявляється як у мові, але не менш представниць-
ки та означально щодо всього українського спрацьо-
вує також і традиційна для українців та ще кількох 
слов'янських народів графіка – кирилиця, що обслу-
говує потреби мови, а отже і культури. 

Тож, навіть за відсутності "живого" – живомовного 
спілкування, виходячи в Internet-мережу і більш "кабін-
ні" українці Західної Європи, і українці з європейського 
півдня мають можливість не поривати зв'язок зі всім 
українським, як і з самою Україною. 

Словом на узагальнений підсумок може бути те, 
що зв'язок зарубіжних українців з Україною – землею  
і культурою витворює розлогий масив світового украї-
нства. Відбувається він на рівнях прихильності та за-
хоплення Україною й всім українським та пишання й 
гордості за своє українське походження. А також акти-
вного чи не на стільки – коли як – пропагування Украї-
ни як культури та держави всіма тими, котрі є пройня-
тими ідейною українськістю. 

 
1. Український modus vestіendi – спосіб зодягання. – К., 2008. 

2. Ажнюк Б. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. – К., 1999. 
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ЕТНОВИЯВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ АРХЕТИПУ РОДЮЧОСТІ  

В УКРАЇНСЬКІЙ КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ 
 

Архаїка календарно-обрядової творчості становить з обрядом нерозривну єдність, в якій простежується закони 
впорядкованості світу. Календарна обрядовість відображає певні архаїчні елементи в етнокультурі українців, а саме – се-
мантику архетипу родючості. 

The archaic of calendar-ritual creation forms indissolubly connection with the ritual and in this unity we can observe the laws of the 
order in the world. The calendar rituals represent some archaic elements in the ethnoculture of Ukrainians, exectly-semantics of arche-
typ of fertiation  

 
Інтерес різних наукових досліджень до календарно-

обрядової поезії зумовлюється тим, що в ній зберегли-
ся прадавні основи міфологічного мислення наших 
предків. Така основа хоча й уривчасто, однак дає мож-
ливість репрезентувати  нашу етнокультурну. Тому до-
слідження українського фольклору було і є предметом 
багатьох наукових пошуків у філософії, фольклористи-
ці, етнології, культурології, етнопсихології та ін. Так,  
В. Гнатюк, характеризуючи поширені теорії про народну 
творчість, пов'язану із найдавнішими віруваннями, го-
ворив, що жодна з них  не може бути універсальна, бо 
не можна постання всіх творів усної словесності пояс-
нити одним способом [3, 133]. Тому особливий інтерес 
викликають наукові пошуки які обгрунтовують те, що  

у фольклорних текстах є структури, які концентрують  
і продукують прадавні міфологічні уявлення про світ, 
поклавши за основу архетипи.     

Міфологічні мотиви творення світу в українському 
фольклорі мають досить чітку хліборобську спрямова-
ність, що є виявом правічного буття українців. Про це 
свідчить першорядність землі в українській міфологічній 
системі світобудови (небо-земля-вода-вогонь-небесні 
світила). Йдеться про землю не як космічне тіло, а як 
про ґрунт. Українська архаїчна культура заснована на 
культі землі, хліба, землеробської праці, пошанування 
предків, а етновияви та особливості архетипу родю-
чості лягли в основу формування міфологічної 
свідомості. Власне творення світу в українських коляд-
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