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ВСТУП 

Дослідження генези й поетики народної ігрової творчості як невід’ємної 

складової частини української культури та багатовимірної художньої системи є 

не лише актуальними для фольклористики початку ХХІ ст., а й нагально 

необхідними, адже фольклор не лише активно реагує на суперечливі 

прогресуючі зміни цивілізаційного розвитку, насамперед, у царині духовності, а 

й сам формує образ національної культури.  

Актуальність теми дослідження. Сучасне наукове осмислення 

подільської ігрової культури передбачає насамперед розкриття основних етапів 

формування фольклорної свідомості подолян, що створювалася століттями, а 

саме: зв’язок народних ігор, забав із давніми ритуалами та міфологічними 

уявленнями, поступове «звільнення» подільського фольклору від реліктових 

форм та культів, перехід до відносно «автономного» функціонування 

регіональних ігрових форм. На часі вивчення поліваріантності сучасних 

трансформаційних процесів у національному фольклорі (творча інтерпретація 

фольклорних ігор, створення гібридних, «осучаснених» варіантів святково-

ігрової реальності та автентичне відтворення народних ігор, співіснування, а в 

окремих випадках – протистояння національної та «ігрової ідентичності», що 

базується на «проживанні» у глобальних інформаційних мережах, віртуальних 

світах комп’ютерних ігор), спостереження за зіткненням різних семіосфер – 

масової культури та фольклору. Таким чином, увиразнюється динамічний 

процес своєрідного історичного «змагання» між, з одного боку, віковічним 

прагненням зберегти колективну пам’ять, збагатити людину новими 

перспективами, з іншого, стандартизованими, стереотипними напрямами 

маскультури, що іноді «заграє» із фольклорною спадщиною, примітивізуючи 

фольклорні образи.  

Розвиваючи традиції вітчизняних учених-гуманітаріїв, сучасні 

дослідники народної творчості намагаються глибинно осмислити предметне 

поле і науковий статус фольклору та фольклористики, утвердити необхідність 
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поліаспектного аналізу різножанрових фольклорних форм. Враховуючи сучасні 

тенденції вітчизняної науки про народну творчість аналізувати фольклорний 

об’єкт на перехресті предметних полів філології, філософії, соціології (адже 

«філологія має на меті дослідити фольклорний текст як гармонійний, цілісний, 

не лише власне філологічний, продукт архетипної пам’яті, емоції, думки, 

психологічних настанов людини як члена суспільства (О. Івановська)), існує 

наукова потреба у представленні ігрового фольклору українців, подолян 

зокрема, як синкретичного творчого явища, де процес текстотворення постає як 

креативна сила народу, соціуму, індивіда. Народна гра як спосіб трансляції 

традиційних смислів у їх семіотичному вияві впродовж тривалого часу 

досліджувалася спорадично, а окремі монографічні дослідження провадилися 

на загальнонаціональному матеріалі, вивчення ж локальної традиції об'єктивує 

перспективу осягнення повноти загальнонародної ігрової практики у всій її 

розмаїтості. Актуальним також є вивчення можливостей реконструктивної 

фольклористики в аспекті «реанімації культурних пережитків» (І. Франко) 

шляхом популяризації та уведення елементів нематеріальної культурної 

спадщини, зокрема ігрового фольклору, до фольклорного комунікативного 

простору сьогодення.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі фольклористики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Дослідження здійснено в межах затвердженої Міністерством освіти і науки 

України наукової комплексної теми «Мови та літератури народів світу: 

взаємодія і самобутність», що розробляється в Інституті філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний 

номер 11БФ044-01) та узгоджено з планом наукових досліджень кафедри 

фольклористики. Тему роботи затверджено на засіданні вченої ради Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол №3 від 20 листопада 2006 року). 
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Метою дослідження є системний аналіз ігрового фольклору Поділля, 

з'ясування етапів становлення ігрової традиції та визначення її ролі в розвитку 

подільського фольклору. 

Реалізація поставленої мети передбачає необхідність послідовного 

вирішення таких завдань: 

– розкрити зв’язок подільських народних ігор та забав з національною 

духовною культурою; 

– вивчити сучасний стан та динаміку розвитку ігрової творчості подолян; 

– визначити специфіку функціонування часу і простору у народних іграх;  

– дослідити етимологію образної системи подільської народної гри; 

– окреслити парадигму сюжетних типів найпоширеніших народних ігор 

Поділля; 

– дослідити специфіку ігрової інклюзії в родинно-обрядовому (весільному, 

поховальному) фольклорі подолян. 

Об’єкт дослідження – тексти ігрового фольклору українців.  

Джерельною базою дослідження є матеріали рукописного фонду 

навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, у яких зберігаються записи 

народних дитячих ігор Поділля (понад 500 фольклорних зразків), результати 

фольклорно-етнологічних експедицій, здійснених протягом 1992 – 2014 років, а 

також тексти різножанрової ігрової творчості, представленої у фольклорних 

збірниках сучасних дослідників-подолян О. Аліксійчук, С. Маховської, 

В. Прокопчука, Т. Прокопчук, З. Яропуда та ін. У дисертації використано 

матеріали фольклорних зібрань: «Праці етнографічно-статистичної експедиції в 

Західно-Руський край» (за ред. П. Чубинського); «Українські народні пісні в 

записах Зоріана Доленги-Ходаковського (з Галичини, Волині, Поділля, 

Придніпрянщини і Полісся)» (за ред. О. Дея); «Народні пісні в записах Степана 

Руданського» (упоряд. Н. Шумади, З. Василенко); «Ігри та пісні: Весняно-літня 

поезія трудового року» (1963), «Колядки і щедрівки: Зимова обрядова поезія 
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трудового року» (1965) (за ред. О. Дея); «Українські народні пісні: Родинно-

побутова лірика» (Г. Сидоренко), (1964); «Українські народні ігри та забави» 

(за ред. А. Цьося); «Козацькі забави» (упор. В. Завацького, А. Цьося, О. Бичука, 

Л. Пономаренка); «Дзига. Українські дитячі й молодечі народні ігри та розваги 

/ композиція» (П. Черемського, укл. В. Семеренський, П. Черемський) та ін., а 

також з архіву автора, сформованого на основі власних польових досліджень. 

Предметом дослідження обрано регіональну своєрідність ігрового 

фольклору Поділля у контексті національної традиції. 

Теоретико-методологічною базою дисертаційної роботи є праці 

О. Бодянського, М. Грушевського, М. Максимовича, О. Потебні, Лесі Українки, 

І. Франка, П. Чубинського та ін., а також сучасні концепції С. Грици, 

П. Гуменюк, В. Давидюка, М. Дмитренка, Л. Дунаєвської, О. Івановської, 

Т. Колотила, Л. Копаниці, Я. Левчук, О. Чебанюк, С. Щербак та ін.  

У дослідженні враховано досвід відомих подільських дослідників 

І. Галька, А. Димінського, М. Доорохольського, П. Ланевського, 

М. Сімашкевича, Є. Сіцінського, В. Шероцького, К. Шероцького, В. Якубовича, 

Х. Ящуржинського та ін. 

Методологічним підґрунтям стали також концепції зарубіжних 

дослідників: В. Анікіна, А. Байбуріна, К. Богданова, О. Веселовського, 

Г. Гачева, Є. Мелетинського, В. Проппа, Б. Путилова та ін.  

Об’єднавчим моментом для композиційно-структурної побудови 

дисертаційної роботи є дослідження подільських народних ігор як національно-

ідентичних форм української культури, що спрямовані на відновлення 

внутрішньої цілісності особистості. Водночас зосереджується увага на 

універсальній здатності гри долати межі реального світу, бути одним із 

фундаментальних способів пізнання у контексті феноменальної антропології 

Е. Фінка. З метою багатовимірного осмислення святково-ігрової реальності 

(термін О. Івановської) у дисертації звертається увага на уявлення про ігрові 

аспекти культури, починаючи з Платона, Плотіна, Геракліта. Поступове 
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формування ігрових концепцій культури засвідчили ідеї Дж. Віко, Ф. Боаса, 

І. Канта, Л. Фробеніуса, Ф. Шіллера. Особливе значення мають концепції  

Г.-Г. Гадамера, Й. Гейзінги, Х. Ортеги-і-Гасета, Р. Кайуа та ін.  

Методи дослідження. Оскільки обрана наукова проблема є у своїй основі 

міждисциплінарною, необхідним і науково виправданим вважаємо поєднання у 

роботі фольклористичних та загальнонаукових підходів, а тому базовий 

джерельний метод для фіксації, паспортизації та систематизації матеріалів 

польових досліджень доповнювався елементами методу історичної 

реконструкції. 

Винятково важливим для дослідження є компаративістський метод, що 

дозволив не лише зіставляти фольклористичні, філософські, етнологічні, 

культурологічні та ін. характеристики регіональної ігрової культури, а й 

віднаходити у них точки збігу, контекстні та загальнотеоретичні узагальнення. 

Історико-генетичний метод допоміг визначити наукові етапи осмислення 

подільського ігрового фольклору та його впливу на формування фольклорної 

свідомості подолян. У роботі використано також описовий, структурно-

типологічний, структурно-семіотичний та герменевтичний методи. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у ньому вперше 

здійснено спробу комплексного підходу до визначення особливостей народної 

гри на Поділлі як складника загальнонаціональної традиції.  

–  Уперше здійснено системний аналіз ігрового фольклору Поділля у його 

різноаспектному вираженні. 

–  Проаналізовано матеріали рукописного фонду навчально-наукової 

лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, у яких зберігаються записи народних дитячих ігор Поділля 

(понад 500 фольклорних зразків), результати фольклорно-етнологічних 

експедицій, здійснених упродовж 1992-2014 років, тексти різножанрової ігрової 

творчості, представленої у фольклорних збірниках сучасних дослідників 

Поділля: О. Аліксійчук, С. Маховської, В. Прокопчука, Т. Прокопчук, 
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З. Яропуда та ін., а також архів автора, сформований на основі власних 

польових досліджень. 

–  З’ясовано ступінь прирощування новітніх смислів та засвоєння їх 

протоваріантом фольклорного ігрового тексту у досліджуваному етнорегіоні.  

–  Визначено роль ігрової традиції в розвитку подільського фольклору та її 

вплив на формування фольклорної свідомості подолян. 

–  Досліджено етапи становлення ігрової традиції, зв’язок регіональних 

особливостей з національною традицією ігрового фольклору. 

–  Уведено в науковий обіг автентичний ігровий матеріал, підкріплений 

додатками записів народних ігор та забав, зібраних на території досліджуваного 

етнорегіону. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

матеріали та висновки роботи можуть бути використані при підготовці 

навчальних курсів з української народної творчості, теорії фольклору, 

етнографії; при написанні дисертаційних робіт, підручників та навчальних 

посібників з української фольклористики, укладанні збірників фольклору. 

Уведений в обіг фольклорний матеріал польових досліджень, уміщений в 

додатках, може бути об’єктом подальшого наукового студіювання.  

Апробація результатів дисертації. Основні висновки дослідження були 

представлені на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: ІІІ Всеукраїнська наукова-практична конференція «Сучасні 

проблеми розвитку теорії та методики спортивних та рухливих ігор» 

(Львівський державний інститут фізичної культури, 1999), ІІ міжнародні 

науково-практичні читання, присвячені пам’яті українського фольклориста 

Михайла Пазяка (Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 

2002), ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми етнології, 

фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: 

історія і сучасність» (Кам’янець-Подільський державний педагогічний 

університет, 2002), Всеукраїнська науково-практична конференція «Микола 
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Леонтович і сучасна освіта та культура (до 125-річчя від дня народження)» 

(Кам’янець-Подільський державний університет, 2002), Міжнародна науково-

практична конференція «Народна культура Поділля в контексті національного 

виховання» (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського, 2004), ХІ Подільська історико-краєзнавча конференція 

(Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2004), 

Всеукраїнська наукова-практична конференція «Юхим Сіцінський в історії та 

культурі Поділля» (Кам’янець-Подільський державний педагогічний 

університет, 2004), засідання сьомого круглого столу «Культура, освіта і 

просвітницький рух на Поділлі» (Кам’янець-Подільський національний 

університет, 2008), звітна наукова конференція викладачів, докторантів і 

аспірантів, присвячена 90-річчю Кам’янець-Подільського національного 

університету (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2008), Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів і здобувачів 

(Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009), 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фальклор і сучасная 

культура» (Мінський державний університет, 2011), Всеукраїнський науково-

методичний семінар «Фольклор та етнографія Поділля: історична динаміка» 

(Хмельницький, 2011), міжнародна науково-методична конференція «Музеи 

евразийских университетов в поддержании и развитии общеобразовательного 

пространства» (Томський університет, 2012), ІV всеукраїнська науково-

практична конференція «Кам’янець-Подільський у контексті українсько-

європейських зв’язків» (Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, 2012). 

Результати дослідження апробувались у Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка при проведенні лекційних та 

практичних занять для студентів спеціальності «Українська мова та 

література», лекційних занять у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка. У 2013 році пошукувач організував поїздку студентів 
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факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка з метою ознайомлення із 

зразками подільського ігрового фольклору студентського та викладацького 

складу Академії технічно-гуманітарних наук (м. Бельсько-Бяла, Польща), 

беручи участь у роботі міжнародної Школи вищого розуму та поглиблюючи 

процес обміну наукової інформації між вишами сусідніх держав. 

Робота завідувача навчально-наукової лабораторії етнології та керівника 

фольклорно-етнологічними експедиціями поєднувалася з обов’язками 

координатора співпраці з кафедрою фольклористики Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН 

України, Інститутом народознавства НАН України, Народознавчим центром 

Вінницького державного педагогічного університету 

ім. Михайла Коцюбинського, Львівським національним університетом імені 

Івана Франка, Центром дослідження історії Поділля Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Державним 

історико-краєзнавчим заказником «Межибіж», Погребищенським краєзнавчим 

музеєм імені Насті Присяжнюк. Участь у сладі журі та роботі практичного 

семінару, майстер-класу в жанрі українського автентичного фольклору 

Хмельницького обласного відбіркового конкурсу Всеукраїнського фестивалю 

«Червона рута» (2010), проведенні І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

наукових робіт учнів-членів МАН (2013), організації державних та релігійних 

свят («Дух українства у предковічних звичаях та обрядах», «Андріївські 

вечорниці», «Вертеп», «Подільська Масляна» та ін.), майстер-класів для 

учнівської та студентської молоді («Різдвяна зірка», «Подільська писанка» та 

ін.) активізували апробаційні методи дослідження. 

Із метою удосконалення форм і методів пошуково-збирацької діяльності 

фольклорно-етнологічних експедицій опубліковано навчально-методичний 

посібник «Фольклорно-діалектологічна практика» (2015). Результати 
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дослідження також апробувалися під час проведення методичних семінарів при 

Кам’янець-Подільському міському та районному відділах освіти. Разом із 

вчителями-методистами був розроблений курс «Українознавство» (творча 

група «Краєзнавство» під керівництвом вчителя Вербецької ЗОШ 

Н. І. Ядвигун), програма «Народна гра як засіб духовного та фізичного 

виховання», гра-подорож «Подоляночка» для учнів початкових класів, 

структурно-функціональні моделі співпраці шкільного колективу з родиною.  

Дисертацію обговорено на засіданні кафедри фольклористики Київського 

Національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Концептуальні положення дисертації висвітлені у 15-ти 

одноосібних публікаціях автора, з них 5 надруковано у фахових виданнях, 

затверджених ВАК України, 1 – в закордонному виданні.  

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків, списку використаних джерел, який нараховує 350 

позицій. Загальний обсяг роботи – 538 сторінок, із них 183– основного змісту, 

319 – додатки. 
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РОЗДІЛ І 

НАРОДНА ГРА В НАЦІОНАЛЬНІЙ КУЛЬТУРНІЙ ТРАДИЦІЇ  

Задовго до появи таких потужних культурних явищ, як «переоцінка всіх 

цінностей», «воля до влади» (Ф. Ніцше), «влада юрби» (Г. Лебон), «людина-

маса» (Ортега-і-Гасет), «єресь утопізму» (С. Франк) та подібних, що засвідчили 

деструктивні цивілізаційні процеси, поглиблені згодом нівеляцією моральних 

та естетичних цінностей, деформацією вікових форм традиційних видів 

мистецтва тощо, українські та зарубіжні фольклористи наголошували на 

винятковому значенні духовних цінностей, що зберігаються у скарбниці 

народної творчості. 

Справді, ігри, обряди і ритуали, календарні свята і трудова діяльність – 

усе це в комплексі формувало особливий тип святково-ігрової активності 

людини, результатом якої є самостійне явище традиційної культури. Тому 

святково-ігрове дійство не є окремим жанром фольклору, а постає площиною і 

простором існування народу. 

«Наступає, здається той час, – підкреслював М. Максимович у 

славнозвісній програмній «Передмові» до свого збірника «Малоросійські пісні» 

(1827), – коли пізнають істинну ціну народності [179, І]. Діячі культури, 

фольклористи одразу ж оцінили історичне значення цієї праці, названої 

М. Грушевським «маніфестом українського народництва». Варто наголосити, 

що у цьому «пісенному маніфесті» М. Максимович не лише утверджував 

історичну цінність нового сприйняття народної творчості, прагнення 

якнайповнішого виявлення самобутньої поезії, звільненої від чужоземних 

впливів та орієнтованої на фольклорні зразки – найяскравіші відтворення 

народності, а й визначив істинну поезію як «вроджену здатність людського 

духу» [179, ІІ]. Переконання М. Максимовича – яскравий приклад 

нерозривного зв’язку української та європейської романтичної думки. Адже з 

кінця ХVІІІ століття адептів європейської романтичної свідомості бентежили 

ідеї самобутності, самоцінності народної творчості. Безумовно, у роздумах 
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ученого досить відчутний ідейний перегук насамперед із історіософською 

концепцією Йоганна Гердера. У фундаментальній праці «Ідеї до філософії 

історії людства» (1784 – 1791) німецький мислитель, розкриваючи визначальні 

тенденції розвитку цивілізації, наголошував на безперервній взаємодії 

зовнішніх і внутрішніх історичних факторів, поступальному рухові від нижчих 

цивілізаційних форм до вищих, висловлював щиру віру у вагому історичну 

роль слов’янських народів. Й. Гердер зосереджував увагу на особливостях 

національного характеру, зокрема на працелюбності, музичній обдарованості 

слов’ян [48, 470 – 472]. Віра у майбутнє України яскраво представлена у його 

дорожніх нотатках «Щоденник моєї подорожі 1769 року». Морські краєвиди 

Північного Заходу Європи (від Курляндії до Франції), безумовно, вплинули на 

формування романтичних мрій. Згадуючи у «Щоденнику» прекрасне небо і 

родючі ниви, веселу вдачу українців, Й. Гердер стверджував: «Україна стане 

новою Грецією», а дух нової цивілізованої нації охопить сонну Європу і 

спонукатиме її служити духовному началу [49, 324]. Великий історик 

усвідомлював – для утвердження цієї віри «потрібно перевершити самого 

Бекона, перевищити у передбаченнях Ньютона, необхідно мати далекоглядність 

Монтеск’є, володіти полум’яним пером Руссо і успішністю Вольтера…» [49, 

324]. 

Життєстверджуючу силу української народної пісні високо цінував 

великий М. Гоголь, про що свідчить його лист до М. Максимовича від 9 

листопада 1833 року: «Моя радість, життя моє! Пісні! Як я вас люблю! Що усі 

черстві літописи, в яких я тепер риюсь, перед цими дзвінкими, живими 

літописами!» [55, 228]. У магістерській дисертації «Про народну поезію 

слов’янських» (1837) О. Бодянський оцінював народні пісні як поетичний 

щоденник народу, невичерпне джерело народної пам’яті, як «живий, 

красномовний літопис часів давно минулих, у якому, як у прозорому кришталі 

вод, віддзеркалюється без найменшої домішки все їхнє життя з його добром і 

злом, характер кожного окремо і всезагальний, багатогранна картина минулої 
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доби, її духу, точний нарис побуту та усіх його, невловимих простим оком 

найменших подробиць. Це сповідь душі, розкритої перед вами до найтонших 

порухів своїх і відтінків почуттів, хвилювань, дій, страждань, надій, веселості і 

суму; це найчистіше виявлення Слов’янської народності, характерів, звичаїв, 

занять, вигадок і т. п. У них, нарешті, мова рідна зберігається у всій своїй 

чистоті, природності, свіжості, силі, чарівності і багатстві…» [197, 24]. 

М. Костомаров, аналізуючи життя народу у трьох аспектах – духовному, 

історичному, суспільному, перші два розділи своєї магістерської дисертації 

«Про історичне значення руської народної поезії» (1843) присвятив життю 

духовному, зосереджуючи увагу на українській народній поезії та особливій 

«народній релігійності» як характерній рисі національного характеру [151, 50]. 

І. Франко у передньому слові до першого тому своїх «Студій над 

народними піснями», згадує лист М. Драгоманова від 8 лютого 1886 року, у 

якому народна словесність оцінюється як «найхарактерніша й найліпша проява 

українського народу на історичній сцені» [287, 11]. Акцентуючи увагу на 

«одному з найцінніших національних надбань», І. Франко постійно наголошує 

на органічному зв’язку з духовною сферою, адже, як і національний фольклор, 

українська література для митця «такою ж мірою, як і будь-яка інша, є 

наслідком і виразом історичного українського життя, виявом народних 

традицій і уподобань, а отже, є також духовою потребою, такою ж необхідною, 

як і будь-яка інша» [290, 386]. Таким чином, орієнтація на духовне життя була 

не лише історично скоригованою» чи «цивілізаційно скорегованою», а 

іманентно обумовленою, історично закріпленою ознакою наукової позиції 

вітчизняних фольклористів. 

Ставлення до духовного життя визначало і формування уявлень про 

художній час і простір національної культури. Одним із перших дослідників 

глибинних зв’язків природи і національного неповторного світосприйняття був 

М. Костомаров. Відтворюючи асоціативні картини, що виникають у творчій 

уяві різних народів – фінів, шотландців, греків, українців, – фольклорист 
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зосереджував увагу на прагненні передусім духовного спілкування [151, 58 – 

59]. На переконання вченого, «фізична природа наповнена творчою енергією, 

зігріта божественною любов’ю, втілена у формах досконалості. Кожне явище у 

ній не випадкове, адже має свій закон, відкритий духом» [151, 59]. Таким 

чином, формувався багатовимірний часопростір, органічно пов’язаний з 

національно забарвленою символікою. М. Костомаров наголошував: «У 

загальному сенсі символіка природи є продовження природної релігії: творець 

відкривається у творенні; серце людини любить у явищах світу фізичного 

всюдисущий дух» [151, 60]. Учений був також переконаний, що ставлення 

людини до природи займає проміжне місце між ставленням людини до творця і 

до самої себе, «між любов’ю божественною і людською» [151, 60], а погляд на 

природу, разом із релігією, визначає сутність народу. Символіка народної 

поезії, представлена у М. Костомарова в основному на матеріалі українських та 

російських пісень, розкривалася насамперед у символіці небесних світил і 

стихій, місцевості, символах, що таїли земні надра, а також у символіці 

рослинного і тваринного світів.  

П. Чубинський теж досліджував глибинні зв’язки національного 

світосприйняття з неповторною українською природою, кліматом, умовами 

життя, хліборобською діяльністю. У VІІ томі «Праць етнографічно-

статистичної комісії в Західно-Руський край, спорядженої Імператорським 

Російським Товариством» (1877) видатний дослідник стверджував, що природа 

розвинула в українців схильність до чутливості, сліди якої помітні «у всіх 

явищах життя» [271, 347]. Кохання між молодими, сімейна відданість, любов до 

дітей – саме ці риси, на його переконання, допомогли українцям створити 

багату народну поезію і пісні. Видатний фольклорист підкреслював також силу 

релігійного почуття і набожності українців, вказуючи, що «ліризм у релігії» 

зробив їх байдужими до догматики, а тому їх не могли приваблювати ідеї 

розколу [271, 348]. Праця П. Чубинського, за словами Г. Семенюка, «як не 

лише одного з найкращих українських, але й світового масштабу етнографів 
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другої половини ХІХ ст., здобувши заслужено високу оцінку визначних центрів 

науки ХІХ ст. – Франції, Польщі, Росії, вкотре привернула увагу світу до 

українського народу, багатовікову історичну славу якого було сплюндровано 

вельможними сусідами. Ця праця з усією очевидністю явила, водночас, те, що 

душа українського народу зостається навіки живою у піснях, у думах, у 

легендах і казках, звичаях та обрядовій культурі народного буття» [235, 10].  

Предметом окремого дослідження може стати питання національних 

варіантів релігійних вірувань. Схильність до символіки, образів, порівнянь, 

прагнення змалювати природу одухотвореною видатний дослідник пояснював 

національною здатністю до умоглядно-споглядальних розмірковувань, 

роздумів, багатої уяви, фантазії, щирої чуттєвості [271, 347]. Ці риси українців 

схожі певною мірою на властивості, притаманні ще давнім, якщо погодитись із 

Платоном, що процес пізнання для них – пригадування того, що від народження 

знала душа, але позабула у плині повсякденності, проте ці знання можна 

відновити, зосередившись і відокремившись від суєти.  

Науковці різних епох, аналізуючи проблеми свободи і національного 

самоусвідомлення, світогляд, системи цінностей, намагалися узагальнити 

особливості національного світосприйняття. Відомий культуролог Г. Гачев, 

який тривалий час працював над темою «національні образи світу» («Etnik 

Pictures of the World» – так була перекладена 1969 р. в Америці його перша 

стаття; рос. варіант – 1967), зосереджуючи увагу на «евристичній силі 

національної ментальності», вказував, що атмосфера певної національної 

культури обдаровує індивіда, який у ній виріс, «талантом особливого бачення 

явищ буття – навіть у фізиці, не кажучи вже про мистецтво чи поезію», адже 

«національна природа і дух живлять інтелект і уяву своїх дітей, наділяють 

особливими архетипами, оригінальними інтуїціями, неповторними образами, 

дивними асоціаціями» [45, 14]. Визначаючи специфіку національного 

світосприйняття, Г. Гачев, наукову позицію якого ми оцінюємо як переконливу 
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і обґрунтовану, досліджував його першооснови, а також динаміку змін, 

цивілізаційні темпоритми, зумовлені сучасним світовим історичним процесом. 

Про необхідність формування нового світосприйняття ще у 1925 році 

розмірковував Ортега-і-Гасет у фундаментальній праці «Дегуманізація 

мистецтва», наголошуючи на тому, що художник суперечливого ХХ ст. «кидає 

нас у незбагненний Всесвіт, примушує мати справу з предметами, з якими 

людські стосунки неможливі. Тому ми повинні винаходити інші, досі нечувані 

види взаємин. Геть відмінні від традиційних, вони повинні відповідати 

сприйняттю таких образів. Саме це нове існування, яке передбачає відмову від 

безпосереднього життя, й називається розумінням мистецтва та естетичним 

задоволенням. Справа не в тому, що цьому розумінню бракує пристрастей і 

почуттів, а в тому, що ці почуття і пристрасті відносяться до зовсім іншої 

психічної сфери, аніж та, яка вкриває пагорби й долини людського життя» [200, 

250]. 

Враховуючи вказану історичну необхідність і поєднуючи історико-

генетичний та порівняльно-історичний методи, Г. Гачев намагався розкрити 

основні риси структурних елементів часу і простору, орієнтуючись на 

національні системи цінностей. Таким чином, духовно-ціннісні характеристики 

стали основою створення різноманітних національних моделей. На наше 

переконання, мета цього дослідника – не лише порівняти їх між собою, а й 

визначити особливе ставлення до часу й простору в межах однієї з обраних 

моделей. Наприклад, згадуючи І. Канта, «SeinundZeit» М. Гайдеггера, 

дослідник акцентує увагу на тому, що у порівнянні з простором час – 

«привілейована цінність» у германській аксіологічній системі [45, 19]. Вчений 

зауважує, що для росіян характерною є «горизонтальна» просторова орієнтація 

(безмежні далі, дорога), а германські архетипи (глибина, висота, генеалогічне 

древо) вказують на «вертикальну» орієнтацію, однак і у «вертикальній» 

орієнтації помічено особливості: для германської моделі характерна висхідна 

вертикаль (готичні шпилі, що, здається, сягають небес, висхідне кульмінаційне 
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звучання бетховенських мелодій), в італійців – низхідна вертикаль (арка, наче 

небо, що спускається на землю, низхідне звучання італійського мелосу).  

У роздумах П. Чубинського про чумацтво, українські «безмежні степи, 

що зливаються з небом», час, присвячений хліборобській праці [271, 347], 

досить помітне сприйняття «горизонтальної» просторової орієнтації українців. 

Безумовно, варто врахувати той комплекс культурно-історичних, 

геополітичних, економічних змін, що досить потужно вплинув на ментальність 

і сучасне національне світобачення. Враховуючи особливості просторового 

«образу», створеного українцями Закарпаття та Прикарпаття, С. Росовецький 

вважає, що українська фольклорна модель художнього простору суттєво 

відрізняється «і від болгарської, поспіль «вертикальної», і від російської – 

поспіль «горизонтальної» [223, 523], наближається до польської усної традиції.  

Не претендуючи на відтворення науково точної польської моделі Космо-

Психо-Логосу, спираючись на імагінативну дедукцію, Г. Гачев, за власним 

зізнанням, поєднав «романтичну» і «позитивістську» моделі, підкресливши 

помітну аморфність польського національного простору, що наче стягнутий до 

центру, а також надмірну зосередженість поляків на теперішньому часі, що 

певною мірою підпорядковує собі минулий і майбутній. 

Звісно, геополітичне положення України, що, як і раніше Польща, 

продовжує балансувати між Заходом і Сходом, завжди привертало особливу 

увагу. Вказуючи на драматичний характер розвитку національної історії, 

української державності й культури, П. Чубинський наголошує, що і в минулій, 

і в сучасній історії українці потужно розвинули ідеї особистості і свободи, що 

проявилося у козацтві – «демократичному лицарстві» [271, 348], однак 

протистояння власних і суспільних інтересів призвело до того, що, за словами 

П. Чубинського, охарактеризував Мазепа:  

Всі покоя щиро прагнуть 

А не всі в один гуж тягнуть: 

Той направо, той наліво, 
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А всі брати, – то-то й диво! [271, 349]. 

Поліваріантність, а іноді й різновекторність культурних і ментальних 

настанов, свідчить про активний, бурхливий процес незавершеного 

національного становлення. Досить переконливою та вагомою виглядає і 

сьогодні толерантна позиція Г. Гачева, який упевнений, що «національна 

цілісність є «принципово відкритою, незавершеною». Дослідник переконує, що 

досліджувати потрібно не уніфікацію, а унікальність, а цінувати і близьку, і 

далеку «улюблену несхожість» [45, 239]. 
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1.1. Народна гра як фольклористична проблема 

Стан дослідження наукової проблеми демонструє певну етапність в 

осмисленні національного ігрового фольклору та регіональної специфіки 

народної творчості Поділля, нерозривного зв’язку з традиціями української 

культури.  

Вагомим явищем в українській фольклористиці та етнографії початку  

90-х рр. ХХ ст. стало колективне дослідження вчених Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 

України «Поділля: Історико-етнографічне дослідження» (1994). Автори цього 

видання – Л. Артюх, В. Балушок, З. Болтарович, В. Борисенко, Л. Єфремова, 

О. Курочкін, А. Пономарьов, С. Сегеда, Г. Скрипник та ін., виявили потужне 

наукове прагнення поглибити регіональні дослідження, оцінюючи їх як один із 

найважливіших засобів побудови цілісної концепції розвитку національної 

культури. З. Болтарович, Г. Скрипник висвітлили органічний взаємозв’язок 

традиційних народних знань українців Поділля із загальноукраїнськими та 

загальнослов’янськими пластами традиційної народної свідомості, що поєднала 

етичні переконання й естетичні погляди, релігійні ідеї, народні уявлення та 

традиційні знання.  

Аналізуючи ігри, танки, хороводи, драматичні дії як невід’ємні складові 

частини ритуалу на певному етапі розвитку національної культури, О. Чебанюк 

у кандидатській дисертації «Українські весняні танково-ігрові пісні (Деякі 

проблеми генези й семантики)» (1996) дослідила взаємозв’язок ігрового коду 

українського обряду з вербальним, предметним, музичним, акціональним. 

С. Щербак визначила роль української народної драматичної гри в системі 

жанрів усної народної поезії, порівняла текстові варіанти українських народних 

драматичних ігор різних регіонів України зі зразками драматичних ігор інших 

слов’янських народів у кандидатській дисертації «Поетика української 

народної драматичної гри» (1997). Дослідниця зосередила увагу на специфіці 

народної гри як важливої частини національної духовної спадщини, 
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простежила найважливіші аспекти її поетики: жанрові, композиційні, стильові 

особливості. 

Художню своєрідність, жанровий склад, образну систему фольклорної 

прози Поділля на тлі загальноукраїнського матеріалу розкрила Н. Смагло у 

кандидатській дисертації «Регіональні особливості народної прози Поділля (на 

матеріалі Вінничини)» (1999). Об’єкт цього дослідження – легенди, перекази, 

казки, бувальщини Поділля, що вирізняються своєрідним характером 

відображення дійсності, самобутністю, широтою тематики та проблематики, 

різноманіттям образної системи. 

Узагальнюючи здобутки фольклористичних досліджень ХХ ст., 

О. Івановська підкреслює: «Головним досягненням наукової думки минулого 

століття було визнання виходу фольклору за межі усного вербального тексту та 

подолання наукової інерції його відмежування від етнографічної площини 

буття. Внаслідок цього утвердився функціонально-контекстний напрямок 

дослідження фольклору, представлений науковими школами та видатними 

вченими, які культивували соціологічні, психологічні, культурологічні методи 

вивчення народної культури. Це зумовило спроби української фольклористики 

дослідити ті прогалини, які утворилися в результаті свідомого чи несвідомого 

ігнорування функціонального значення фольклорної культури. Щоправда, ці 

дослідження здійснювалися без урахування специфіки суб’єктності та 

функціональності фольклорної матерії [120, 5 – 6]. 

Важливою для досліджень української ігрової культури стала поява у  

90-х роках збірників народних ігор. У збірках А. Цьося «Українські народні 

ігри та забави» (1994), В. Завацького, А. Цьося, О. Бичука, Л. Пономаренка 

«Козацькі забави» (1994) фольклорна основа народних ігор поєднана з 

сучасними ігровими методами навчання і виховання. У ґрунтовному зібранні 

українських дитячих і молодечих народних ігор та розваг «Дзиґа…» 

(композиція П. Черемського, укладачі В. Семеренський, П. Черемський) (1999) 

автентичні народні ігри представлені за характером ігрової діяльності та 
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відповідною віковою категорією, предметно-жанровими ознаками, часом і 

місцем проведення, формою фізичного та естетичного виховання, переважним 

проявом фізичних якостей.  

Окремі аспекти української ігрової культури стали предметом досліджень 

Г. Воробей «Народні ігри та забави у фізичному загартуванні молодших 

школярів різних етнографічних груп Прикарпатського краю» (1997), 

А. Вольчинського «Педагогічні умови застосування українських народних 

рухливих ігор у фізичному вихованні дітей 5-6 років» (1998) у кандидатській 

дисертації «Ефективність застосування національних рухливих ігор на уроках 

фізичної культури у початковій школі» (1999) С. Мудрик намагався розкрити 

національну специфіку народних ігор, нерозривний зв’язок культурного, 

естетичного, морально-етичного та фізичного виховання. 

На початку ХХІ ст. активізувалося вивчення українського фольклору як 

соціокультурного феномену, дослідження типологічних та феноменологічних 

особливостей фольклорної ігрової системи. Комплексно досліджуючи 

становлення та розвиток весняної календарно-обрядової пісенності на 

регіональному, етнічному та міжетнічному (загальнослов’янському) рівнях, що 

дає можливість осмислити даний жанр у сучасному культурному процесі, у 

докторській дисертації «Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті 

української культури» (2005) О. С. Смоляк поєднав історико-етнографічний, 

філологічний та музикознавчий підходи. Мистецтвознавець здійснив 

реконструкцію та етнологічний аналіз весняної обрядовості Західного Поділля, 

охарактеризував текст і контекст гаївкового обряду, його міфологічні витоки, 

мотиваційний склад, семантику, його репродукцію в сучасних умовах у 

середовищі молоді, проаналізував пісенність у зв’язках з обрядовими рухами, 

хореографією тощо. 

Н. Аксьонова у кандидатській дисертації «Міфо-ритуальні основи 

дитячих ігор (на матеріалах Слобожанщини кінця XIX – початку ХХ ст.)» 

(2006) проаналізувала основні напрями дослідження ігрової культури в 
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етнологічній науці: міфологічна школа (О. Потебня, В. Пропп, М. Сумцов); 

еволюціоністський напрям (П. Богатирьов, О. Велецька, О. Зілинський), 

структурно-семантичний напрям (О. Гура, В. Орел, В. Топоров), напрям 

дослідження гри у розрізі обрядовості (А. Байбурін, В. Балушок, Т. Бернштам, 

О. Курочкін, Г. Любимова, І. Морозов, О. Чебанюк). 

Дисертантка аналізує дитячу гру як своєрідний ігровий «повсякденний 

обряд переходу», спрямований на подолання кризових процесів входження до 

соціуму. Групова гра, за переконанням Н. В. Аксьонової, відтворює три фази, 

властиві обрядам переходу: 1) сегрегацію (виокремлення з-поміж інших, 

утворення кризової ситуації) – жеребкування; 2) поріг (символічний кордон між 

потойбічним і людським) – вегетація рослинності, «занедужання» ігрового 

персонажа, «дорога» (межа, кордон), різного роду випробування (побиття, 

знущання); 3) агрегацію (залучення до соціуму в новому статусі) – завершення 

вегетації, «видужання», подолання «дороги» ігровим персонажем, завершення 

випробувань тощо. 

І. Батирєва систематизувала та узагальнила етнографічний матеріал про 

традиційну культуру подолян у кандидатській дисертації «Традиційна культура 

Поділля у дослідженнях другої половини ХІХ – початку ХХ століття» (2006). 

Дослідниця визначила регіональні особливості становлення та основні етапи 

розвитку етнології Поділля, дослідила специфічні напрями діяльності та 

формування етнографічних шкіл на Поділлі, розглянула форми та методи у 

розгортанні етнографічних досліджень регіону окресленого періоду. Особливу 

увагу автор зосередила на вивченні подільських наукових центрів та їх ролі у 

розгортанні та координації народознавчих досліджень регіону, діяльності 

фольклорно-етнографічної школи Подільської духовної семінарії 

(А. Свидницький, М. Сімашкевич, С. Руданський, К. Шейковський та ін.), 

подільської історико-краєзнавчої школи (С. Венгрженовський, С. Долінський, 

Є. Сіцінський, М. Яворовський та ін.), губернського статистичного комітету та 

земства. І. Батирєва охарактеризувала провідну роль єпархіальних духовних та 
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губернських установ, що залучили до наукової діяльності широкі кола 

священиків, військовослужбовців, чиновників різних рангів, місцевих 

етнографів.  

Сучасні форми побутування народнопісенної традиції Хмельницького 

Поділля, жанрову структуру пісенного репертуару, ритмоструктурну типологію 

обрядових фольклорних жанрів проаналізувала О. Дудар у кандидатській 

дисертації «Музичний фольклор Хмельницького Поділля (етномузикологічний 

та етносоціологічний аспекти дослідження)» (2007). У роботі здійснено 

ретроспективний аналіз зібраного матеріалу на діахронному та синхронному 

рівнях. Автор простежила взаємовідношення фольклору автохтонного і 

міграційного населення, рівень оновлення і змін у культурі регіону, збереження 

і втрати локальних ознак, вплив конфесійного фактора на структуру 

народнопісенного репертуару в обрядових жанрах, способи виконання 

(монодичний, підголосковий спів). 

У докторській дисертації «Суб’єктно-образна система фольклору: 

категоріальний аспект» (2007) О. Івановська на основі структурно-семіотичного 

підходу здійснила комплексне дослідження українського фольклору як образної 

системи, конститутивними категоріями якої є суб’єктність етносу, соціуму, 

індивіда, семіосфера фольклору, трансмісія традиційного смислу, наратив як 

функція фольклорного тексту. 

У роботі фольклорний текст розглядається як семіотична одиниця 

фольклору, засіб моделювання різних видів реальності за правилами 

комунікативного спілкування носіїв традиції. О. Івановська зосереджує 

особливу увагу на тому, що основним текстотвірним чинником фольклорного 

факту є комунікативна інтенція адресанта, втілена через прагматику тексту, 

серединний елемент діалогу. Він моделює інтерсуб’єктну структуру, актанти 

якої – автор-виконавець і реципієнт. 

У докторській дисертації О. Івановської чітко обґрунтовано 

методологічну доцільність вивчення фольклорного феномена у двох площинах: 
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як функцію (з її процесуальними характеристиками) і як текст (із його 

дискурсивними характеристиками). У роботі також використано ідеї 

споріднених гуманітарних наук – лінгвістики, семіотики, культурної 

антропології, соціології та уведено в науковий обіг фольклористики категорію 

суб’єктності. 

Особлива увага у цьому дисертаційному дослідженні сконцентрована на 

українських народних святах, іграх, звичаях, які досліджені в аспекті вияву 

суб’єктності гендерних та вікових груп як специфічні явища фольклорної 

культури. На переконання дослідниці, вони ставлять героя обрядодії в 

нестандартну ситуацію, активізують розвиток і прояв його усвідомлених і 

несвідомих потреб. Отже, гра як вияв народної творчості відкриває найбільш 

значущі смисли і цінності для вікових та гендерних груп. 

М. Хай у кандидатській дисертації «Музично-інструментальна культура 

українців (фольклорна традиція)» (2008) утверджує гіпотезу про існування на 

теренах України типологічно схожих з культурами інших народів 

етноорганологічних явищ, автохтонність котрих беззастережна, а саме: 

бурдонова культура, гусельно-бандуристська, скрипкова, сопілкова, дримбова 

традиції та ін. Вона ґрунтується на засадничих принципах і положеннях 

вітчизняної науки про те, що типологічні подібності у природних, соціально-

господарських та соціально-історичних умовах життя різних племен і народів 

зумовлюють спільності генези, функціонування і творення культурних явищ у 

господарсько-культурних середовищах незалежно від їх розташування в межах 

світового простору і часу.  

О. Ковальков проаналізував уявлення про час у традиційній культурі 

українців у контексті східнослов’янської традиційної міфології в кандидатській 

дисертації «Сприйняття часу в українській традиційній культурі» (2008). 

Дисертант розкрив зв’язок основних характеристик часу з культом природи, 

зокрема з солярними та астральними уявленнями, виявив особливості 

календарних уявлень східних слов’ян і визначену ними циклічну ідею часу, 
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дослідив специфіку якісного сприйняття часу («добрий час», «важкий час», 

«фатальна година») у народних уявленнях та семантику часових відрізків різної 

протяжності в межах року, тижня, доби, визначив природу персоніфікації 

часових уявлень як прояву конкретизуючого та об’єктивізуючого мислення, 

характерного для міфологічної свідомості, дослідив явище сакрального 

(святкового) часу, показав роль свята у формуванні ідеї часу (як концепції руху 

по колу) та основ поведінкової культури та системи трудових заборон. 

П. Гуменюк у кандидатській дисертації «Парадигма гри в українському 

фольклорі (семантичний та функціональний аспекти)» (2008) науково 

переконливо проаналізувала народну гру як структуроутворювальний чинник 

традиційної культури. Автор запропонувала схему послідовного впорядкування 

ознак ритуалу та гри, яка засвідчує, що народна гра генетично походить від 

ритуалу, проілюструвала, як архаїчні ритуали трансформуються в ігрові форми 

й поступово втрачають свої провідні функції (магічну, світоглядно-пізнавальну, 

культурну, моделюючу). У роботі переконливо доведено, що визначальними 

чинниками є архетипні мотиви і архетипні схеми, що за своїм походженням 

утворюють два рівні свідомості – прадавні космогонічні моделі та етнічні 

моделі більш пізнього походження. 

Суть запропонованої дисертанткою методики базується на зіставленні 

елементів фольклорних жанрів з народними іграми та трансформації 

фрагментів ритуалу в гру. На переконання П. Гуменюк, збіг символів, образів, 

атрибутів свідчить: за своєю семантикою, функціями та структурою жанри 

фольклору, обряди та ігри протягом історичного періоду формування зазнали 

взаємовпливу та взаємозалежності. Дослідниця зосередила особливу увагу на 

поліфункціональності гри, актуалізованої на рівні не лише формальних, а й 

семантичних, жанротворчих процесів, особливих моделювальних (семіотичних, 

функціональних) властивостях ігрового фольклору. 

А. Гаук уперше здійснив спробу відобразити дохристиянські уявлення 

про сакральний простір як цілісну систему, що охоплювала різні аспекти 
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матеріальної та духовної культури, у кандидатській дисертації «Сакральний 

простір у релігійно-міфологічних уявленнях ранніх слов’ян на території 

України (VІ – Х ст.)» (2012).  

У монографії С. Маховської «Весільні пісні Поділля: жанрова специфіка, 

особливості функціонування, поетика» (2012) проаналізовано засоби локалізації 

та найхарактерніші риси весільного фольклору регіону, специфіку побутування 

традиційної обрядової родинної творчості у всеукраїнському та слов’янському 

контекстах. Я. Левчук у монографії «Традиційна українська дитяча 

субкультура» (2012) проаналізувала когнітивні функції та імпліцитні 

можливості формування світогляду в українському дитячому фольклорі. Автор 

зосередила особливу увагу на формуванні критичного мислення та емоційно-

ціннісних настанов засобами дитячого фольклору. Сучасні зміни наукових 

парадигм у напрямку зближення з релігійним та міфологічним світобаченнями 

та перспективи розвитку практичного використання фольклорної спадщини 

висвітлені у кандидатській дисертації О. Дубини «Стратифікація часу і 

простору в народній прозі» (2013). Наукові засади формування української 

традиції фольклористичних студій досліджено в кандидатській дисертації 

О. Оверчук «Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності 

Південно-Західного відділу Російського географічного товариства» (2013). У 

роботі здійснено комплексний аналіз методологічного інструментарію, 

застосованого діячами відділу, висвітлено міжнародний контекст їхньої 

наукової діяльності. Сучасні дисертаційні дослідження розкривають нові 

можливості інтердисциплінарних студій та перспективи розвитку української 

фольклористики. 
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1.2. Поетика часу і простору у народній грі 

Розглядаючи часопросторову модель народної гри ми пропонуємо 

авторське визначення фольклористичної категорії «гра»: гра – уявна 

реальність, яка досягається внаслідок продуктивної творчої взаємодії двох і 

більше суб’єктів ігрової комунікативної діяльності у межах усталених 

(традиція) добровільно прийнятих умовних правил із обумовленим рівнем 

імпровізації (новація). 

Ігровий текст є синкретичним комплексом, який передбачає єдність 

вербального, акціонального та предметного складників. Грі притаманне чітке 

окреслення ігрового часопростору та гендерного, вікового, соціального цензу 

учасників.  

Елементарною формою ігрової практики є дуальна комунікація 

«мати↔немовля» (сучасна теорія бондингу). Ідентифікатором ігрової ситуації є 

встановлення балансу на рівні вікового цензу «дорослий / малий»: звертаючись 

до немовляти «дитячою мовою», мати як гравець долає вікову дистанцію й 

уподібнюється дитині; звертаючись же до дитини «на рівних», – навпаки, 

наділяє контрагента ігрової ситуації (немовля) «дорослими» якостями. У такій 

рольовій ситуації мати за емоціями немовляти розпізнає і вербалізує не 

висловлений ним текст. Таким чином, при рольовій домінанті матері гравець-

немовля все ж впливає на вибір форми, засобів і змісту гри. Тобто, монолог 

матері, наділений ознаками діалогічності, є маркером дуальної комунікації, а 

відтак – й елементарної ігрової практики. Ігровий час дуальної комунікації 

«мати↔немовля» сакралізується, адже для дитини найвагомішим є збереження 

особливого, «святкового» стану, дитячого бажання неперервності гри, надання 

їй максимальної часової тривалості, та поляризується із профанним. Отже, 

створюється своєрідний «ідилічний хронотоп», який сприяє розвиткові 

комунікативних та пізнавальних якостей дитини. 

Діагностуючи процес національного становлення та «улюблену 

несхожість» українського фольклору, П. Чубинський у ІV томі «Праць...» 
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(1877) не випадково значну увагу присвятив дитячим іграм, що 

супроводжуються піснями, адже неповторна родинна атмосфера, звучання пісні 

з уст матері чи близької людини запам’ятовується на все життя. Час, коли 

звучить материнська пісня чи примовляння, об’єднується, «розчиняється», 

зливається із часом гри. Рідна людина як ініціатор гри з дитиною намагається 

стерти межу між минулим, сучасним і майбутнім, адже для дитини 

найвагомішим є збереження особливого, «святкового» стану, дитячого бажання 

неперервності гри, надання їй максимальної часової тривалості. 

Розширення ігрового репертуару для немовляти шляхом залучення 

ширшого кола учасників ігрової комунікації, зазвичай, ініціюється матір'ю, яка 

прагне соціалізувати дитину в родині (ігри дорослих із дітьми: «Ладки», «Диби-

диби», «Їхав-їхав пан», «Сорока-ворона» та ін.).  

У грі дорослих з дітьми «Ладки» разом з дитиною плещуть у долоні, 

примовляючи:  

Ладки, ладки!.. 

Побилися бабки; 

А за що? За кисіль, 

Щоб наївся Василь… 

Шуги, шуги, шуги! 

Привчаючи дитину ходити, її ставлять на ноги, відходять від неї і кличуть 

до себе:  

Диби, диби!.. 

Йшла баба по гриби, 

А дід по опеньки 

В неділю раненько [270, 32]. 

Монологічна форма викладу лише підкреслює спрямованість гри на 

розвагу, невимушеність, відкритість, створення веселого настрою. Ігровий час 

спрямовано насамперед на утвердження родинних зв’язків між дитиною і 
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родичами, які її оточують, це – час виявлення особливих почуттів і симпатій до 

дитини. 

У грі «Ласочка» няня гладить дитячу руку, примовляючи: 

Ласочка, ласочка, де ти була? 

У Бога служила. 

Що заслужила? 

Кусок сала. 

Де поклала? 

Під столом. 

Хто вкрав? 

Оришка меле хвостом  

Як мишка [270, 32 – 33]. 

Гумористичний діалог допомагає вловити різноманітні відтінки настрою. 

Ігровий час спрямований насамперед на утвердження родинних зв’язків між 

дитиною і рідними, які її оточують, це час виявлення особливих почуттів і 

симпатій до дитини. Простір гри однорідний, ізотропний, максимально 

локалізований, підпорядкований ігровій меті – концентрації прагнень матері чи 

рідних людей перебувати і фізично, і духовно найближче до дитини, передати 

дитині свої найсокровенніші прагнення і бажання.  

Гра «Сорока» продовжує розвивати ігрові забави дорослих з дітьми:  

Сорока, ворона 

На причіпку сиділа,  

Діткам кашу варила. 

Цьому дам, цьому дам,  

Цьому дам і цьому дам; 

А цьому не дам,  

Бо цей буцман  

Дров не носив, 

Діжі не місив, 

Хати не топив, 

Діток гулять не водив!.. 

Шугай-гай на бабину хату 

Пирогів їсти!.. [270, 33]. 

«Режисером-постановником» цієї гри, як і наступних ігор «Печу, печу, 

хлібчик» [270, 34], «Зайчику, зайчику» [270, 34], постає рідна або близька 
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людина. Саме вона створює своєрідний «ідилічний хронотоп», розвиваючи 

комунікативні та пізнавальні властивості дитини.  

В основі ігор такого типу – закріплення у дитячій пам’яті неповторного 

материнського ставлення, заспокійливих рухів, жестів, оптимістичного 

сприйняття дійсності, пов’язаної із реальною присутністю тих людей, які 

творять родинне коло. Обнявши голову дитини, мати бережно похитується і 

співає: 

Зайчику, зайчику,  

Де ти бував?  

У млині, у млині. 

Що ти чував? 

Там були кравчики, 

Перебили пальчики – 

Ледве я втік, 

Через попів тік, 

Та через колоду, 

Та хвостиком у воду 

Шубовсть! [270, 34]. 

У дитячій свідомості фіксується лише одна риса фольклорного 

персонажа, представлена у цій грі, – швидкість, спритність, однак варто 

зауважити, що в українському фольклорі його неоднозначна символіка 

розкривається в залежності від жанрових та регіональних особливостей. 

Зауважимо, що в іграх з дітьми утверджується особливий статус жінки і 

матері, яка перебуває у центрі часо-просторової моделі. Мати дотримується 

послідовності правил гри, утверджує її ціннісне значення, допомагає дитині 

усвідомити сімейну єдність і любов як її основу. Зазначимо, що ігровий простір 

сприймається як «освячена територія», що «оберігає», підтримує певний 

порядок, рівновагу. «Всередині ігрового простору, – наголошує Й. Гейзінга, – 

панує особливий беззастережний лад. І тут ми відкриваємо ще одну, вельми 

позитивну рису гри: вона творить лад, вона сама є лад, порядок. У 

недовершений світ, у життєве сум’яття вона приносить тимчасову, обмежену 

довершеність» [47, 17]. Однією із довершених рис є те, що у грі матері і дитини 

найвиразніше виявляється краса материнських рухів, а пісенні та віршовані 

ритми відтворюють гармонію їхніх стосунків.
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Сучасний дослідник подільського фольклору З. Яропуд слушно 

підкреслює: «Особливо велику роль у розвитку дитини у ранньому віці має 

інтонація – як мовленнєва, так і музична. Загальновідомо, що розмовне 

мовлення складається з компонентів, які становлять основу музикальності, а 

емоційну структуру цілком можна відтворити музикою. Вимова звичних слів з 

певною інтонацією, з різними музичними нюансами відкладає у свідомості 

дитини своєрідний ореол інтонацій, залишених від слів, і утворює «матерію» 

для формування в майбутньому емоційних програм» [343, 141]. У навчально-

методичному посібнику З. Яропуда «Прилетіла ластівочка (українська пісенно-

фольклорна спадщина Поділля)» (2000) представлені характерні для цього 

регіону колискові пісні з розміреною ритмікою, що виконуються у повільному 

чи помірному темпах, створюють спокійну і гармонійну атмосферу, реалізують 

згадану дослідником чуттєву, «емоційну програму». Перша колискова більш 

давнього походження і зберігає сліди архаїчності:  

1. А-а, а-а, а-а, а, 

З’їли вовки барана, 

А ягничку з’їли пси. 

Ти (ім’я), засни. 

2. Бо прийдуть вірмени злі, 

А в них зуби є такі: 

У першого – золоті, 

У другого – срібні, 

В третього – залізні. 

3. Ти не бійся, а засни. 

Ми їх виженем з ноги – 

Дідо кочергою, 
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А я лопатою [343, 148]. 

Для наведених колискових характерна досить проста ритмічна схема, що 

відтворює насамперед погойдування: 4 (7+7+7+7), розмір: 2 (2/4 + 2/4). На 

відміну від більшості колискових пісень, у центрі яких – типові образи 

тваринного світу, у цій колисковій є образи чужинців («вірмени злі»), що 

вказує на історичні реалії Поділля. В. Наулко, А. Перковський пишуть: «Перші 

відомості про вірмен Кам’янця-Подільського стосуються ще ХІV ст. У місті 

існували вірменський міський уряд на чолі з війтом, вірменське представництво 

у посольстві, оборонні споруди, створені вірменами, та ін. У 1775 році 

чисельність вірмен у Кам’янці-Подільському становила близько 1800 чоловік 

[208, 45]. Відомо, що значний відсоток серед них складали купці й ремісники і 

називали їх «кобзанами» (від польського «кобза» – гаманець). 

У колисковій пісні «Люлі-люлі, засинай» типові образи огорнені 

материнською турботою, внутрішніми почуттями і переживаннями. Саме тому 

для цієї колискової характерна складна ритмічна схема: 

1 Сірий котик під столом, 

Рябий песик під вікном, 

І телятка, і ягнятка – 

Всі поснули вже давно. 

2. Котик сірий сон приніс, 

Собі муркає під ніс. 

Він дитину присипляє. 

Спи малесенький, засни [343, 148]. 

У подільському фольклорі ХІХ ст. зафіксовано колискові гумористичного 

характеру, про що свідчать, наприклад, «Етнографічні дані про Подільську 

губернію. 1 випуск» із підзаголовком «Народні юридичні звичаї і народні 

вірування, прикмети і забобони, записані в Літинському повіті мировим 
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посередником М. Данильченком, з додатками зразків усної народної 

словесності» (1869): 

Колисала баба діда 

З вечера до обіда. 

Спи, діду, з бідою, 

Заким прийду з водою. 

На тобі, бабо, пива золотого, 

Та не покидай мене – діда старого. 

Не хотіла баба пива золотого брати, 

Не хтіла і діда колисати [337, 50]. 

А – а, люлю. 

Чужим дітям – дулю, 

А нашому – колачі, 

Щоб спав удень і вночі [337, 50]. 

Жартівливі колискові – яскравий жанровий різновид подільського 

ігрового фольклору, розвага, спрямована, насамперед, на сприйняття дорослою 

аудиторією. Колискові, що збереглися до наших днів, створюють особливу 

емоційну атмосферу. Різноманітні зразки цього жанрового різновиду 

представлені у монографії сучасної дослідниці С. Маховської «Дитина: родини, 

хрестини, перші кроки (родинно-обрядовий та дитячий фольклор 

Хмельниччини)» (2013). Вони популярні у різних куточках Хмельниччини: 

колискова «Колисала баба діда» записана у с. М’якоти Ізяславського району 

[184, 96], «Колихала баба діда» – у с. Дзвінки Білогірського району [184, 97], 

«Колисала баба діда» – у с. Федірки Волочиського району [184, 97], «Колисала 

баба діда» – у с. Лошківці Дунаєвецького району [184, 98], «Колисала баба 

діда» – у с. Яхнівці Волочиського району [184, 99], «Колисала баба діда» – у 

с. Зіньків Віньковецького району [184, 99], «Колисала баба беця» – у с. М’якоти 

Ізяславського району [184, 99] та ін. 

У психологічних характеристиках П. Чубинського досить відчутне 
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шанобливе ставлення до всіх носіїв фольклору, однак учений висловлював 

особливу повагу жінці-матері. Він наголошував: якою б гнітючою не була б 

доля, українська жінка переживає її стійко, не впадаючи в апатію [271, 354]. 

П. Чубинський наводить приклади, коли жінки випереджали чоловіків, активно 

відстоюючи свої громадянські позиції, а іноді захищаючи і самих чоловіків 

[271, 354 – 355]. І. Франко, звеличуючи високу місію жінки-матері у житті 

суспільства, визнавав, що її права повною мірою визнало лише християнство 

[286, 560]. Український мислитель наголошував, що матір відчиняє перед 

дитиною «брами землі і небес, брами земського і морального життя», адже 

Творець щедро обдарував її всім, що необхідно для реалізації «великих і святих 

обов’язків» [286, 561]. «Життя мужчини – то широкий світ, життя женщини – 

тихий родинний круг», – підкреслює І. Франко, чоловік «повіряється» Божій 

мудрості, жінка – віддається Божій любові, чоловік виховує дитину після 

практичної моральної науки, жінка – «в боязні Божій». Саме у таких духовних 

координатах «родина єсть підставою фізичної і моральної сили народу», а 

добра мати, на його переконання, «єсть душею того життя!» [286, 562]. У 

народній творчості зафіксована відома для українців істина: материнське 

благословення – не лише запорука щастя на землі, але й блаженства небесного. 

«І тому, – стверджує М. Костомаров, – мати дорожче і миліше всього на світі. 

Питає мати сина, хто йому миліший:  

Чи жінка, чи теща, 

Чи мати рідненька? 

Син відповідає:  

Теща для привіту, 

Жінка для совіту,  

Матінка рідна 

Лучче всього світу» [151, 171]. 
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У дитячих іграх, що супроводжуються піснями, уявний ігровий час та 

простір поступово збільшуються за допомогою використання природних та 

історичних реалій. Наголосимо, що у дитячих пісенних зверненнях досить 

помітний все більший вплив християнських вірувань: 

Чи на дощ, чи на сонечко 

Одчини, Боже, оконечко [270, 35]. 

Дай, Боже, дощик 

Цебром, відром, дойницею [270, 35]. 

У, здавалося б, віддаленій від історичних реалій дитячій грі з 

мурашником виринають історичні згадки: 

Комашки, комашки, ховайте подушки, 

Татаре йдуть, й вас поберуть [270, 35].  

Відгомін далеких історичних подій звучить у різних жанрах сучасного 

подільського фольклору. Серед небагатьох дитячих закличок, що поєднали віру 

у магічну силу слова та історичну пам’ять і збереглися до нашого часу, є 

закличка, записана в селі Іванівці Славутського району Хмельницької області: 

Ви, хмари, на татари! 

А ти, сонце, під віконце! 

Там діти гуляються, 

Тебе дожидаються [184, 181].  

Історичні події ХVІІІ ст., пов’язані з відступом турецького війська з 

Кам’янця-Подільського та легендою про золотий скарб, який загарбники 

закопали в полі, оживають у щедрівці «Ой над полем, над поповим». Зміст цієї 

величальної обрядової пісні, на відміну від традиційних щедрівок, у яких не 

згадуються історичні події та звеличуються господар та господиня, парубок чи 

дівчина, спрямований насамперед на звеличення козацької звитяги, мужності 

всіх подолян: 

Козаки їх доганяли, свистіли, стріляли. 

Турки воза закопали і заколдовали. 
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Щедрий вечір, добрий вечір! 

Загадкове світло-вогонь у полі – нагадування про готовність у будь-яку 

хвилину захистити батьківщину, а не лише світло «зачаклованого місця»: 

Ой над полем над поповим зіронька сіяє, 

А на полі на поповім огонь сі палає [343, 26]. 

Історичні картини, окрім фольклорних джерел, допомагають відтворити 

географічні назви Поділля. Численні вторгнення татарських нападників, 

починаючи від монголо-татарського нашестя, коли край платив податки 

завойовникам, напади турецьких військ протягом століть «знайшли відбиток у 

топонімах Січенці, Мала Побіянка, Велика Побійна, Татариска, Могилівка», – 

акцетує увагу історик В. Прокопчук [213, 14]. 

Окремі зразки, представлені П. Чубинським, безумовно, є певним 

наслідуванням «дорослого» обрядового фольклору:  

Не йди, не йди, дощику, 

Дам тобі борщику  

У глинянім горщику, 

Поставлю на дуба. 

Дуб повалився,  

Горщик розбився,  

Дощик полився [270, 35].  

Водночас варто підкреслити, що значний масив цього жанру відтворює 

стихію вільної дитячої гри, що вже «попрощалася» з утилітарними 

прагненнями «дорослого» світу. Не випадково в ігровому висловлюванні 

з’являється іронічний підтекст. Саме природний, невимушений, самодостатній і 

водночас святково-радісний характер дитячої гри розширює межі художнього 

простору, даруючи відчуття тієї свободи, що, можливо, існує лише у дитинстві.  

«Іди, іди, дощику» – саме під цією назвою звучить сьогодні дитяча пісня-

закличка на Хмельниччині: у с. Великий Чернятин Старокостянтинівського 

району [184, 182], с. Федірки Волочиського району [184, 182], с. Лисогірка 
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Дунаєвецького району [184, 183], с. Стригани Славутського району [184, 185] 

та ін. 

Дражнилки, фольклорними героями яких у різний час ставали Іван, 

Грицько, Савка, Федько, як і віршовані рядки, що швидко запам’ятовувалися 

школярами-початківцями, відтворювали безтурботний, жартівливий характер 

дитячих розваг: 

Аз, буки, глаголя,  

Веде чорт Василя,  

І дубинку несе,  

За чупринку трясе  

Аз, буки, буряки, 

Печеная кваша 

Збирайтеся до купи 

Вся братія наша [270, 37]. 

Активного ігрового статусу дитина-гравець набуває за умови її 

спроможності уявно вийти за межі власного «я» (самотужки налагодити 

гендерний, віковий і соціальний ценз). Природний, невимушений, 

самодостатній і водночас святково-радісний характер дитячої гри розширює 

межі художнього простору, даруючи відчуття тієї свободи, що, можливо, існує 

лише у дитинстві. Наприклад, дитячі ігри «Коні», «Дочки-матері», «Просо» та 

ін. мають імітативний характер та розширюють горизонти ігрової сюжетики. 

Гра «Дочки-матері» передбачає диспозицію «дочка / матір», і в межах цієї гри 

гравці проходять різні життєві ситуації, цикли «дорослого життя». Ігровий же 

час є ущільненим: кожна ігрова сюжетна лінія наділена спроможністю 

розгортати ігрові часові межі. Гра «Коні» зорієнтована на дитяче прагнення без 

настанов, батьківської опіки «прожити» частинку «дорослого» життя, відчути 

себе справжнім вершником. Порівняно із часом простір гри локалізований, 

адже вся увага її учасників сконцентрована саме на здатності в заданих умовах 

проявити силу, швидкість, навички, що демонструють дорослі. 

У грі, окрім імітації, використовуються елементи театралізації, 

імпровізації (змагання, перегони). Учасники ігрового дійства дійсно часто 

виходять за його межі. Цю характерну дитячу рису влучно охарактеризував 

Й. Гейзінга, наголошуючи, що у захопленні дитина «буквально виходить «за 
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межі себе», «заноситься» так далеко, аж майже вірить, ніби й справді є тим чи 

тим, хоч і не втрачає повністю усвідомлення «повсякденної дійсності». Вчений 

визначає таке дитяче дійство не як удавану гру, а як «образне перетворення 

реальності» [47, 21].  

Дослідниця П. О. Гуменюк зазначає, що «у грі ігровий простір (коло) 

потрібен для того, щоб ігрова дія відбувалася на певній території, за межі якої 

не повинна виходити, не порушуючи правил гри, а також – порядку і 

послідовності її проведення (тобто самої структури), від чого залежатиме 

досягнення кінцевого бажаного результату, спільного для гри і для ритуалу, 

рівноваги й гармонії учасників [68]. В основі ігор дітей-пастухів «Шапошник 

або шапошки», «В неба», зимових забав «Спускалка», «Ковзалка», «Крутилка», 

великодніх ігор «Биток», «Котючка», «Навбитки» – упорядкованість, 

повторюваність.  

В іграх з м’ячем «Каша», «Свиня», «Високий дуб», «Гілка», іграх 

дівчаток «Кукли», «Міст», «Ластівка», «Маківочка», іграх обох статей «Раз, 

два, три», «Сірий кіт», «Гуси», «Крук», «Ціці-баба, чи Куці-баба», «Квач», «Чіт 

чи лишка?» утверджується визначальна ознака гри: «вона вільна, вона – сама 

свобода. З цією ознакою безпосередньо пов’язана й друга: гра не є «звичайне» 

чи «справжнє» життя. Це радше вихід із рамок «справжнього» життя в 

тимчасову сферу діяльності, де панують її власні закони» [47, 15]. Гра єднає, 

згуртовує дітей з різних сімей, а її правила формують усталені форми, в яких 

кристалізуються етичні і духовні цінності, важливі для всіх. У дитячих 

колективних іграх «Пиж», «Блоха», «Бобер», «Журавель», «Дер-дер» та ін. 

вибір ігрового простору має символічне значення: гравці рухаються за колом 

або ж гра відбувається усередині кола, а саме коло є ігровим майданчиком. Такі 

просторові межі вказують на первинну функцію гри як складника ритуальної 

практики. Витоки дитячої гри «Журавель» сягають еротичних 

містерій → весільного ритуалу (танець-пантоміма – складник перезви). 

Перейшовши з часом до дитячого ігрового репертуару, гра зберегла первинні 
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смислові акценти у вигляді ігрової атрибутики (палиця в руках гравця-

«журавля») та просторових меж, окреслених сакральним символом 

нескінченності (колом). Прагматика гри передбачає узгодженість часово-

просторових меж, які є складником ігрових правил. 

«Християнські та двовірні жанри, – акцентує увагу С. Росовецький, – 

збагачують палітру художнього простору доволі багатобічно. Так, у 

християнських легендах сакральний простір може мислитися і як чудесне 

продовження реального: уже було відмічено, що лаврські печери дивно 

продовжувалися до Єрусалима, а підземним ходом із Почаївської лаври можна 

дійти не лише до Києва, а й до пекла» [223, 521]. Яскравим прикладом такого 

збагачення є народні ігри, що супроводжуються веснянками. У дитячих іграх 

уявний ігровий час та простір поступово збільшуються за допомогою 

використання історичних фактів (маркерами автохтонної онтології народної гри 

є топоніми та алюзії на історичні факти («За городи, за турецькі, / За причепи, 

за німецькі», «Попід гори турецькі, / Попід скали німецькі»), природні (ліс, 

гора, море) та побутові (хатка, поле, лікарня, школа, магазин) реалії. Так, 

ігровий локус гравців-пастухів компресується і водночас розширюється до меж 

пасовиська загалом та визначається ландшафтними особливостями території. 

Сам трудовий процес випасання худоби, що передбачає залучення учасників із 

інших топосів, які інтегруються лише під час випасу у спільній грі, для дітей та 

підлітків-пастухів мислиться швидше ігровою ситуацією: дух змагальності, 

ігрового протистояння закладений a-priori. Час пастуших ігор маркований 

землеробським календарем – період світлового дня від Юрія до Покрови. 
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1.3. Міфологічні концепти ігрового текстового простору подолян  

Беззаперечною є популярність і поширеність в українському фольклорі 

народної гри «Подоляночка». Починається веснянка-гра традиційним пісенним 

зачином, відомим не лише на Поділлі, а й в різних регіонах України: 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька. 

Ігровий простір цієї веснянки, як і в багатьох українських веснянках, – це 

цілий уявний світ. Формування просторового образу «цілого світу» найчастіше 

починалося в уяві наших предків із нижньої сфери, яку символізувала вода. 

«Увесь світ» міг збільшуватися від реальних, звичних природних уявлень 

(берегів відомої з дитинства ріки) до фантастичних або міфічних (наприклад, 

загадкового, безмежного, таємничого моря-океану). Окрім того, звернення до 

стихії води могло символізувати момент духовного і тілесного очищення або ж 

початок нового періоду життєвого становлення: 

Ой, встань, встань, Подоляночко, 

Омий личко, як ту шкляночку, 

У веснянці представлений і середній рівень, який символізувала земля: 

Тут вона стала, 

До землі припала. 

У грі представлений вищий рівень простору: 

Візьмися в бочки, – 

За свої скочки, 

Підскочи до раю, 

Бери сестру скраю [298, 12]. 

У таких ігрових текстах синтезуються дохристиянські та християнські 

світоглядні уявлення: з одного боку – політеїстичний варіант «вертикального» 

простору, що відтворює тричленну модель світу: нижня сфера, яку 

символізувала вода («біжи до Дунаю»), середній рівень, земні реалії («та берися 

в боки»), верхній рівень («встань, встань, Подоляночко»), з іншого – варіант 
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«вертикального» простору, що відображає монотеїстичні вірування про рай 

(«Підскочи до раю»). Окреслення особливого простору характерне і для інших 

веснянок. У книзі «Ігрові веснянки» (2005) упорядник Л. Єфремова серед 

відомих веснянок представила гру «Адам і Єва по раю ходили», записану 1967 

року експедицією Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України у с. Шупарка Борщівського району на 

Тернопільщині [121, 11 – 12]. Таким чином, поступово формувалася група 

веснянок, об’єднаних визначальною рисою – сакралізацією фольклорного часу і 

простору, що, у свою чергу, було відбитком трансформаційних змін у 

фольклорній свідомості подолян. 

Для сучасних досліджень, як слушно наголошує О. Івановська, 

визначальним, «первинним стає текстовий простір із кількома рівнями 

системності: суб’єктний, сюжетний, жанровий, образний. І лише використання 

різновекторного інструментарію гуманітарних наук дозволить виявити 

внутрішні і зовнішні зв’язки цих рівнів, простежити трансмісію традиційного 

смислу у ньому. Крім того, взаємодія фольклору й сучасного соціуму потребує 

модернізації засобів та розширення методики різноаспектного аналізу 

фольклорного тексту як цілісного смислового утворення» [120, 6]. У збірнику 

відомих подільських краєзнавців В. Прокопчука, Т. Прокопчук «Стелися, 

зелений кудрявцю. Колядки, щедрівки, гаївки» надруковано текст веснянки-гри 

«Подоляночка», записаної у с. Маліївці Дунаєвецького району Хмельницької 

області у 1991 році,:  

Десь тут була Подоляночка, 

Десь тут була молодесенька. 

Тут вона впала, 

До землі припала. 

Сім літ не вмивалась, 

Бо води не мала. 

Ой встань,ой встань, Подоляночко, 
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Ой встань, ой встань, молодесенька, 

Умий своє личко, та личко біленьке, 

Біжи до Дунаю, 

Бери молоденьку, 

Бери ту, що скраю [255, 105]. 

Отже, у цій веснянці зберігається традиційний пісенний зачин та 

з’являється образ Дунаю. Цей величний просторовий образ вимагав і 

відповідного поєднання з не менш важливим міфічним часом. Збільшення чи 

зменшення, прискорення чи сповільнення, ущільнення чи розтягнення часових 

параметрів залежить насамперед від смислових та сюжетних завдань 

фольклорного твору. Акцентуючи увагу на часових параметрах популярної 

веснянки-гри, О. Івановська підкреслює: «Збільшення часового інтервалу у 

веснянці «Подоляночка» актуалізує необхідність прикласти надлюдські 

зусилля, щоб підняти, розбудити, оживити міфічну істоту» [120, 197]. 

У сучасній найбільш повній антології українських народних ігор для 

дітей та юнацтва «Дзига» (1999) у варіантах «Подоляночки» теж представлений 

образ великої ріки, а в одному із них вказується, що хороводи водять на 

Яриловому полі, де «у неділю ранесенько, на білому камінесеньку десь узялася 

Подоляночка». З’являється і відсутній у інших варіантах новий образ: 

Cивий соколоньку, 

Пливи по Дунаю, 

Бери дівку з краю, 

Бери паняночку 

В рутянім віночку [80, 121]. 

Матеріали рукописного фонду навчально-наукової лабораторії етнології 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, у 

яких зберігаються записи ігрового фольклору Поділля, результати фольклорно-

етнологічних експедицій, здійснених протягом 1992 – 2014 років, свідчать про 

активне використання у подільському обрядовому фольклорі ХХ – ХХІ століть 
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багатогранного образу Дунаю. Цей образ представлений у грі-веснянці 

«Подоляночка», записаній 06.07.1998 року в с. Пижівка Новоушицького району 

Хмельницької області (див.: додаток Б.П, №1), 28.07.1999 р. в смт Ярмолинці 

(див.: додаток Б.П, №2), 15.08.1999 року в с. Окіп Білогірського району (див.: 

додаток Б.П, №3), 21.08.1999 року в с. Коричинці Деражнянського району 

(див.: додаток Б.П, №4), 26.08.2000 року в с. Кормильче Чемеровецького 

району (див.: додаток Б.П, №8), 29.07.2000 року в с. Сокілець Дунаєвецького 

району Хмельницької області, (див.: додаток Б.П, №9), 02.11.2000 р. в с. Сорока 

Гусятинського району Тернопільської області (див.: додаток Б.П, № 10), 

24.07.2005 р. у с. Мала Деревична Любарського району Житомирської області 

(див.: додаток Б.П, №18), 02.08.2007 р. у с. Пирківці Кельменецького району 

Чернівецької області (див.: додаток Б.П, № 24) та ін. 

Підкреслимо, що в науковій літературі образ Дунаю досліджується 

досить тривалий період. Один із яскравих прикладів – І том «Праць...» (1872) 

П. Чубинського, у якому подано матеріали священика с. Браїлів Ушицького 

повіту о. Димитрія Струцинського [268, ХVІ] (тепер – с. Браїлівка 

Новоушицького району Хмельницької області) та опис уявлень подолян, 

зафіксований в Ушицькому повіті Подільської губернії: «Чумацький Шлях – це 

дорога з Москви в Єрусалим. Хто забажає йти туди і візьме собі за орієнтир 

Чумацький Шлях, той ніколи не зіб’ється з дороги: прийде прямісінько в 

Москву, а потім в Єрусалим. Дорогою в Єрусалим є ріка Дунай, про яку 

кажуть: «Пішов на Дунай та й до дому не думай». На цій ріці є полотняні 

мости, які озиваються, якщо хтось хоче переїхати. Ці мости дуже довгі, кожен в 

п’ять верст» [268, 15]. Казкові полотняні мости такої довжини дійсно можуть 

допомогти добратися до мети, однак вони можуть символізувати також межу 

між світом живих і потойбіччям.  

Образ Дунаю знаходимо і у ІІІ томі «Праць …» П. Чубинського, у якому 

представлена веснянка-гра «Зайчик», в основі якої – танець дівчат, які 

утворюють коло і співають: 
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Зайчику скоком, боком 

Перед моїм карим оком 

Да нікуди зайчику 

Да не вискочити. 

Вискочив зайчик 

Да на юлоньку, 

Поймав собі зайчик 

Сиву голубоньку; 

Зайчику, одвернися, 

С которою панною обнімися. 

А в нас замки да німецькії 

А в нас замки да турецькії 

А в нас замки да позамиканнії 

Да нікуди зайчику 

Да не вискочити [269, 60]. 

У записах відомого фольклориста зафіксовані різні варіанти, серед яких: 

Пливи, зайку, по Дунаю, 

Бери собі панну з краю [269, 

61]. 

А ну, зайчику, обернися, 

 

З дівчиною окружися [269, 63]. 

Образ Дунаю у веснянках символізує чарівну таємничу ріку, що може 

дарувати щасливу долю, кохання. Аналізуючи текстовий супровід веснянки 

«Подоляночка», а також аналогічної за способом відтворення (круговий рух 

учасників гри з головним персонажем-виконавцем ігрової ролі у центрі) 

поширеної в етнорегіоні гри «Зайчик», «Зайчику, зайчику», «Заїньок», 

«Заїньчик», «Заїнька», «Ганчику», «Про зайчика», «Сойчик», «Лебеде, 

лебедайчику» чи «Володар» помічаємо фрагментну текстову схожість у 

кінцевих завершальних формулах, де характерною є згадка про гідронім під 

назвою Дунай. Наприклад, у «Зайчику»: «Від Дунаю до Дунаю вибирай си 

панну скраю, хоч чорненьку, хоч біленьку, хоч ту крайню рум’яненьку», «По-
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під гаю, по Дунаю вибирай си панну скраю», «Поплий, заю, по Дунаю, візьми 

собі панку скраю», «Пливи, зайку, по Дунаю, Бери собі панну з краю» [269, 

61] ), «Ой, ти зайчику білодайчику! / Ой поплинь, поплинь по Дунайчику» 

[269, 63], «Лебеде, лебедайчику, / Та поплинь, та поплинь по Дунайчику. / Та 

вмий, та вмий біле личко, / Пригладь, пригладь голівоньку, / Вберись, вберись 

у сукеноньку» [255, 93], «Біжи до Дунаю, візьми дівку з краю». 

Розглядаючи танкову гру «Володар», записану П. Чубинським на 

Хмельниччині (смт Полонне) у її варіанті «Б», фіксуємо частковий текстовий 

перегук із вищенаведеними записами варіантами гри «Зайчик»: «Сивий, білий 

білоторчику, / Та поплинь по Дунайчику, / Та вмий біле личко, / Та загладь 

головочку, / Та взуй жовти черевички, / Пошукай своій сестрички» [269, 39]. 

Або ж: «Візьмися в підбоки, покаж свої скочки. / Поплинь до Дунаю, возьми 

ту, що скраю», «Вмий своє личко, як ту скляночку. / Іди до Дунаю, бери 

хлопця скраю», «Умий личко, як ту скляночку. / Іди до Дунаю, бери 

дівчиноньку, / Бери ту, що скраю», «Вмий своє личко білесеньке. / Вийди до 

Дунаю, вибири хто скраю», «Та й візьмися в боки, та й піди у скоки. / Біжи до 

Дунаю, бери ту, що скраю», «Та й берись у боки, та й піди у скоки. / Біжи до 

Дунаю, / Бери молоденьку, бери ту, що скраю», «Вмий своє личко, / Взуйся в 

черевички. / Біжи до Дунаю, / Бери ту, що скраю», «Візьмися в боки на чотири 

скоки. / Біжи до Дунаю, / Візьми ту, що скраю», «Піди до Дунаю, візьми 

сестру з краю» із «Подоляночки». Зауважимо, що на території досліджуваного 

нами етнорегіону гідроніму з такою назвою не виявлено. 

Міркуючи про стрижневий корінь, який об’єднує ряд веснянок, 

сучасний науковець В. Давидюк висловлює таке припущення: «І все ж таки, 

якщо говорити про основний варіант та похідні, то «йди до Дунаю, бери дівча 

скраю» вживається найчастіше, а відтак може вважатися первісним варіантом» 

[73, 103]. 
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С. Килимник відзначає що ще й в інших веснянках «співається і про 

купців-чужинців «данчиків», що пливуть по дунаю (всяка більша річка в 

Україні в давнину носила загальну назву – дунай)» [4, 160]. 

Митрополит Іларіон (І. Огієнко) у монографічному дослідженні 

«Дохристиянські вірування українського народу» припускається думки про 

появу в досліджуваних нами веснянках образу Дунаю та відзначає, що 

«теперішні наукові досліди над станом життя й культури нашого народу міцно 

встановили, що була в нас т. зв. Чорноморсько-Дунайська доба нашої 

культури, коли ми заселювали на півдні береги Чорного моря та обидва береги 

гірла Дунаю. Це був довгий час IV-IX віків, що тривав не менше яких 500 літ. 

Початковий наш Літопис, як знаємо, виводить усіх слов’ян з Дунаю» [122, 

400]. 

Досліджуючи «Соціальну і культурну обстанови української творчості» 

у розділі «Перед розселенням і в розселенні» М. Грушевський наголошує, що: 

«… ролю чорноморського розселення в нашім житті можна порівняти з ролею 

культурніших, західних і полудневих народів в еволюції індоєвропейській. 

Коли в фрагментах старої обрядової пісні ми й тепер ще стрічаємо живу 

пам’ять про Дунай як ріку рік, котрої ім’я – се ріка, вода взагалі; про море, 

кораблі і бурі; про чорноморські степові краєвиди, з де-не-де розкиданими 

деревами, з степовими стогами, завершеними соколом, що «далеко видить» – 

«чистеє поле і синєє море» та веде розмову з дунайським «визом» (осетром); 

розкішно цвітущі виногради, де родиться «зелене вино», згадки різних міських 

свят: календ, сатурналій, представлень замаскованих «берез» – се все дає нам 

поняття про той яскравий, барвистий круг вражень і споминів, що був 

принесений з полудня» [67, 97]. 

Із огляду «Повісті минулих літ» А. Пономарьов, розглядаючи зв’язок 

етнічної території Поділля зі слов’янськими племенами тиверців і уличів, 

зазначає, що «ці племена локалізуються в Подністров’ї: «А улучі і тіверці 

селяться по Дністру...  І назва їм від Греки Велика Скіфія» [208, 13 ]. 
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Дослідники В. Дяченко та С. Сегеда з точки зору антропологічної 

характеристики населення етнорегіону доводять, що «Українське населення 

західної зони Поділля входить до норійського (дунайського) антропологічного 

типу – найбільш поширеного серед слов’янських популяцій» [208, 71]. А цей 

тип виділяється такими ознаками: довге обличчя, вузький ніс, темний колір 

волося. З приводу усвідомлення чинників історичних міграційних рухів у 

поселян чорноморсько-дунайської доби професор В. Давидюк аналізує їх та 

узагальнює висновки, зроблені вченими-археологами: «Не маючи бажання 

доводити того, що доведено археологами на основі ідеограм на посуді та 

інших даних із життя й побуту давнього населення України, а саме, що епоха 

на межі неоліту й енеоліту була посушливою і тим спричинила першу масову 

міграцію й розселення дунайського населення на значні території, в т. ч. й на 

південно-західні масиви сучасних українських земель» [73, 112]. 

Вартувало б звернути увагу і на дослідження території етнорегіону, де 

вчені на основі польових розкопних практик підтверджують існування у цій 

місцевості ряду первісних культур, зокрема Трипільської (ІV-ІІІ тис. до н. е.) 

та Черняхівської (ІІ-V ст. н. е.) ще задовго до приходу на ці землі згадуваних 

вище людських спільнот. А отже, доцільно припустити про привнесення 

переселенцями в уже усталені норми життя аборигенів цієї території своїх 

духовних і матеріальних надбань, які в подальшому асимілювалися.  

Поселяни, які раніше проживали на благодатних чорноморсько-

дунайських землях, залежали від життєдайної сили води. Звідси і дійшов до 

теперішнього часу у веснянкових танкових іграх образ річки Дунай, 

відповідно, можемо припустити визначення історичності виникнення, 

розвитку та поширення у подальшому таких обрядових ігрових веснянок. 

М. Максимович у праці «Генеза ягілок» (Львів, 1992. – С. 7–9) зазначав: 

«Легко можна означити час повстання даної веснянки з кількох натяків, чи 

слів, що характеризують її сучасність». У передньому слові до збірки «Ігрові 

веснянки» її упорядник Л. Єфремова зазначає, що: «Подільсько-волинським 
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варіантом «Білоданчика» (один із вищерозглядуваних нами зразків гри 

«Зайчик». – В.Щ.), поширеного переважно на південному заході, є 

«Подоляночка» з чудово розспіваною ліричною мелодією» [121, 7]. 

На нашу думку, популярна на Поділлі гра-веснянка «Подоляночка» 

може бути похідним варіантом гри «Зайчик». Текстово-варіантна схожість цих 

ігор виводить одну паралель спільнокореневого їх походження, тривалого 

розвитку та шліфування.  

У своїй композиційній побудові веснянкова гра «Подоляночка» 

поєднала в собі дві сюжетні лінії, одна з них – відгомін історичних подій 

(мотив відображення переселення), інша – предковічний потяг до 

продовження роду (ностальгійна згадка про щасливе життя, зародження 

шлюбних стосунків на березі Дунаю). Здатність усної народної творчості 

опоетизовувати як житттєвий людський, так і природний цикли, що у своєму 

об’єднувальному смисловому вираженні підпорядковуються сприянню 

повноцінного існування у часовому та просторовому вимірі кожної окремої 

людини як індивідуума.  

Словесний супровід «Подоляночки» є результатом приєднання до 

давнішої за часом творення частини веснянок дунайської доби, яка нараховує 

ряд варіантів та, на нашу думку, пізнішої частини (після переселення): «Десь 

тут була подоляночка, / Десь тут була молодесенька. / Тут вона впала до землі 

припала», яка у своєму часовому побутуванні ще не встигла зазнати значних 

істотних варіантних змін, адже чим довший період існує у мовленнєвому 

вжитку певний фольклорний витвір, тим більше «обростає» він варіантними 

формами. 

Постійний рефрен у багатьох зразках «Подоляночки»: «Тут вона впала, 

/До землі припала, /Сім літ, не вмивалась, /Бо води не мала» [255, 105], дає 

підстави до роздумів та припущення про семилітній кочівний перехід предків 

сучасних подолян із Чорноморсько-Дунайських земель на територію етнічного 

регіону, яка зараз називається Поділлям. «Десь тут» означає першопочаткову 
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невизначенність у пошуках місця остаточного отаборення аж до «Тут вона 

впала, до землі припала» розуміємо, як освоєння не окультуреного простору, 

займанщина цілинних земель. Саме «солодкі» чорноземи цього краю були і до 

цього часу залишаються найбільш придатними для ведення землеробської 

діяльності – першооснови забезпечення людського життя, а ріки подільського 

краю щедро дарували свою плодючу вологу. Як і кожна людина починає 

ранок нового дня з умивання, так і Подоляночка (центральний гравець-

подоляночка імітує кожен процес): «Умий своє личко, як ту скляночку», 

«Промий очки, як та скляночка», «Омий личко, яко з скляночки», «Обмий 

личко, як ту скляночку», «Вмий своє личко молодесеньке», «Вмий своє личко, 

Личко біленьке», «Умий личко, так як шкляночку», «Вмий своє личко, Взуйся 

в черевички», «Промий очки, як скляночки», що у своєму семантичному 

вираженні символізує початок нового життя вже на іншій території.  

В. Давидюк стверджує: «Однозначно можна сказати лише одне: зміст 

веснянок дуже точно віддзеркалює проблеми тих чи тих археологічних епох, а 

сучасна географія поширення мотивів у багатьох випадках відтворює давню 

картину розселення дунайських та праєвропейських племен» [73, 112]. 

Характерним щодо композиційного принципу побудови пісенного 

субтексту ігрового тексту веснянок «Зайчик», «Подоляночка» та схожих є 

виокремлення одиночного з кількісного складу учасників і подальша 

черговість передачі ним відтворення імітативно рольових дій наступному 

гравцю. Таке виокремлює гравця як індивідуума з його особистістними 

якостями, допомагає у визначенні та самоусвідомленні свого місця в 

товаристві, сприяє формуванню подальших міжстатевих, згодом шлюбних 

стосунків, служить ідеї продовження роду, що якраз і закладено в першооснові 

функціонального їх призначення. 

Архаїка ігрових веснянок закумулювала цілий пласт узагальнювальних 

форм міжстатевого спілкування. Досліджуючи ієрархію входження образу 

Дунаю в календарно-обрядову поезію подолян, зокрема весняного циклу, 
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В. Давидюк помітив, що «в деяких варіантах цей образ відсутній. Натомість 

вживається не менш цікавий образ Раю, тобто Вирію – країни предків. Як і 

Дунай, він асоціюється з переходом в інший світ, не обов’язково 

метафізичний, можливо просто пов’язаний зі зміною географічного 

положення. Така ж зміна пов’язувалась у давніх віруваннях не обов’язково зі 

смертю, тобто з переходом у інший стан, а й зі зміною соціального статусу – 

виходу заміж. Принаймні в фольклорі з образом Дунаю найчастіше 

сполучуваним є мотив одруження» [73, 107]. Зауважимо, що у подільському 

фольклорі образ раю широко представлений у різних жанрах, однак досить 

складно визначити час його входження у фольклорну свідомість подолян. Усе 

ж вірогіднішим, на наш погляд, є переконання, що образ раю – більш пізнього 

походження, ніж образ Дунаю.  

Нам відомі випадки ототожнення в українському фольклорі Дунаю і 

моря. У ІV томі «Праць…» П. Чубинського представлена колискова із 

зібрання М. Максимовича: 

Понад морем-Дунаєм 

Вітер явір хитає; 

Мати сина питає: 

«Ой сину мій, Іване, 

Дитя моє кохане!  

А чи тебе оженить, 

Чи у військо урядить?...» [270, 27]. 

У колядці «Плила Марися краєм Дуная» із збірки З. Доленги-

Ходаковського, записаної у смт Синяві, де присутній рефрен-звертання:  

Дунаю-море! Марисю-зоре, серденько! [278,150]. 

Збірка народних пісень Наталії Кобринської починається поетичними 

рядками: 

Пісня 1 

Гей понад морем, понад Дунаєм, (2) 
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Аж там сокіл з орлом тай розмовляє: 

Ой орле, орле, сивий соколе,(2) 

Чи не був ти, орле, в моїй стороні, (2) 

Чи не тужит, орле, дівчина по мні? [77, 88]. 

Вважаємо, що не слід заперечувати й ототожнення «фольклорного 

статусу» Дунаю і Раю. Адже у народній творчості подолян ці образи стають 

своєрідними сакральними центрами фольклорного хронотопу. Вагомим 

аргументом, що підтверджує це твердження, є праця видатного подільського 

дослідника К. Шероцького «Подільські колядки та щедрівки (Їх історичний 

розвиток і смисл)» (1908) [310]. У часописі «Православная Подолія» (1908, 

№1) мистецтвознавець наголошує: «Знаходження старовинних колядок на 

Поділлі дає підтвердження їх стародавності: тільки тут вони і могли 

зберегтися. Тоді, як Придніпров’я часто спустошувалось, і потім, будучи 

центром козацької історії, замість старих спогадів розвинуло і зберегло пісні 

козацької епохи, Поділля разом з Волинню і Галичиною після розгрому Русі 

татарами продовжувало життя удільно-князівської Русі, і пам’ять про неї не 

забулася» [310, №1, 6]. Саме у подільських колядках знаходимо ототожнення 

Дунаю і Раю. К. Шероцький наводить один із яскравих прикладів:  

І. 

Йшли молодці до церковці, 

Ой, дай, Боже! 

Та й радили раду молодецьку: 

Не купуймо, братці, на дівки віночків, 

А купімо золотий човен, 

А ще купімо срібне весельце, 

Та й пустимось раєм-Дунаєм.  

А ми там чуємо доброго пана, 

А ми йому будем вірно служити, 

А він нам буде та й добре платити,  
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Дасть нам по коничку і по сіделечку, 

По ясній дівонці і гострій стрілонці, 

Ой, дай, Боже! [310, №1, 7]. 

У коментарях до подільських колядок К. Шероцький вказує, що 

євангельські події поряд з елементами язичництва могли з’явитися у них під 

впливом апокрифів, «коли ці останні розповсюджувались на півдні Русі 

невдовзі після прийняття християнства. Але апокрифи однак складалися під 

впливом того ж самого народного світогляду, тому їх вплив не пішов у розріз з 

попередніми віруваннями, і в колядах зберігся їх давній зміст, що набув лише 

трохи зміненої зовнішньої форми» [310, №4, 65]. Зберігається у колядках 

структура викладу основного змісту з традиційним зачином, у якому 

прославляються господар і господиня, родина в цілому. Варто підкреслити, що 

особливу увагу К. Шероцький зосереджував на відтворенні у колядках 

основних періодів української історії. Автор вважав, що перша колядка є 

відбитком «довеликокнязівської» епохи. Наступна колядка, на переконання 

дослідника, відтворює бойові походи та єдиноборство: 

ІІ. 

Попід Кам’янець битий острожець.  

Ой дай, Боже! 

Ой туди побіг (N) молодець. 

Та й крикнув, гукнув на Кам’янщину: 

Хто спійме коня, буде перейма, 

Бо коничок мій – сідло не моє, 

Сідло не моє – позиченеє. 

Позичив його в шурина свого. 

Ой як позичив, то ще й вимовляв: 

Як сідло стратиш – конем не заплатиш. 

Ой як б’є та й б’є (N) Немерів город. 

Немерівчани та й полякалися. 
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Ой вивели йому коня у наряді, 

А він на той дар не подивився 

І шапки не зняв і не вклонився. 

Вивели йому панну у наряді. 

А він на той дар подивився, 

Шапочку зняв та й уклонився [310, №1, 8]. 

Відтворюють колядки і походи за Дунай («Ой коню, коню, продам я 

тебе / Ой дай, Боже!») [310, №1, 9], боротьбу з «турецьким царем» [310, №1, 

9–10]. Зазначимо, що і в сучасному подільському фольклорі звучить тема 

задунайських походів, про що свідчить колядка «А у теремі, а у Кам’янці», 

записана 1995 року в с. Теклівка Кам’янець-Подільського району: 

Ой ходили, воювали, 

Злата, срібла набирали. 

З-за Дунаю приходили, 

Меди п’янії і пили, 

А у хаті стали, 

Файно заспівали. 

Ой дай, Боже! [343, 22].  

Перехід від дружинного періоду до феодально-литовського, у якому 

дружину і князя об’єднують спільні інтереси, зростання ролі жіночого начала 

у громадських справах зображено у колядці «Ой пан всю нічку не спав» [310, 

№2, 28]. У колядці ХХVІ звучить традиційний зачин «Оцему дому та й 

веселому / Ой дай, Боже, щастя й здоровля!», а образ Дунаю збагачується 

уявленням про божественне походження («Де крівця капне, там Дунай стане») 

із вказівкою («А у тім Дунаю Господь купався») [310, №4, 64]. Досліджуючи 

складне поєдання у подільському та слов’янському фольклорі християнських і 

язичницьких елементів, доречно навести думку М. Костомарова, висловлену у 

праці «Слов’янська міфологія», про те, що «ідея втілення, страждання і 

торжества божественної істоти на землі була чудесним передчуттям пришестя 



 55 

сина Божого, сонця правди, світла істини і є найбільшим історичним 

підтвердженням істини нашого Святого Письма. Це була ідея, вкладена 

творцем у рід людський: людина, яку б релігію не сотворила собі, неодмінно 

повинна була виявити у ній те начало, з якого сама з’явилася на світ; відірвати 

від нього думку про втілення Бога у людській подобі було б настільки ж 

важко, як винищити віру у свою душу. Підступні уми вже неодноразово 

намагались довести фальшивість історії Ісуса Христа начебто очевидною 

схожістю з віруваннями народів, уже не раз вказували і на Созіаша, і на 

Адоніса, і на Аполлона як на прототипи боголюдини; проте всі їхні вказівки 

можуть бути лише більшим підтвердженням і зміцненням того, що хочуть 

повалити» [152, 226]. 

Фольклорні експедиції теренами Поділля 1992 – 2014 років зафіксували 

також широке побутування образу Раю у різних фольклорних жанрах. 

Важливим моментом є і те, що він розповсюджений і у центральних районах 

Хмельниччини, і у найвіддаленіших куточках Поділля. У колядці «Ой дивна, 

дивна вкраїнська родина», записаній 22.12.2003 р. у с. Вахнівці 

Новоушицького району Хмельницької області, йдеться про «рай у серденьках» 

(див.: додаток А, №1). Святковий настрій зимових свят, пов’язаний з 

відчуттям свята у колядці «Пане господарю, ми в твоєму домі», записаній 

12.11.2003 р. у с. Сокиринці Чемеровецького району Хмельницької області: 

Пане госпогдарю, ми в твоєму домі. 

Рай розвився, рай розвився. 

Господь звеселився, 

Син Божий народився(див.: додаток А, №2). 

У колядці «Ой ясна, ясна на небі зоря», записаній у с. Ставище 

Дунаєвецького району Хмельницької області, почуття сімейної пари 

оберігають райські пташки (див.: додаток А, № 3). 

Образ Раю представлений у варіантах гри-веснянки «Подоляночка», 

записаних у м. Дунаївцях Хмельницької області (див.: додаток Б.П, №25), у 
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с. Немія Могилів-Подільського району Вінницької області (див.: додаток Б.П, 

№26), с. Панівцях Борщівського району Тернопільської області (див.: додаток 

Б.П, №27), у с. Голгоча Підгаєцького району Тернопільської області (див.: 

додаток Б.П, № 28), у с. Михайлівка Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

(див.: додаток Б.П, № 29), у с. Морозові Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

(див.: додаток Б.П, №30), у с. Більче-Золоте Борщівського р-ну Тернопільської 

обл. (див.: додаток Б.П, №31). 

А. Свидницький у статті «Великдень у подолян (З приводу «Побуту 

подолян» Шейковского. Випуск 1-й, 1860 г., Київ)», на основі власних 

спостережень над побутом і народною творчістю, згадує подільські колядки. В 

адресній колядці господині Дунай представлений як чисте, освячене місце: 

В чистім полі по край Дунаю,  

Ой дай Боже! 

Там три святії воду святили;  

Воду святили, золотий хрест згубили. 

Туди ішла чесна жона, – 

Як туди ішла і той хрест знайшла, 

Перешли її аж три святії: 

«Ви, чесна жона-господинечко! 

Ви ж туди ішли, ви ж той хрест знайшли. 

А вручіть же нам золотий хрестик,  

Будете мати дорогу заплату –  

Дорогу заплату: три служби божі; 

Перша служба за вашого мужа, 

А друга служба за господиньку, 

А третя служба за дітки ваші». 

Від цего слова будьте здорові, 

Будьте здорові, чесная жоно – 

Чесная жоно-господинечко! [231, 506 – 507]. 
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У піснях родинно-обрядового циклу, що супроводжують весілля, 

записаних С. Руданським у с. Хомутинцях Вінницького повіту у вересні 1861 

року теж подано образ Дунаю. Коровайниці співають:  

Благослови, Боже, (2) 

І отець, і мати 

Свойому дитяті 

Коровай місити. 

Як ми коровай місили, 

З Дунаю воду носили; 

Хоч не з Дунаю, з криниці, 

Замісили коровай сестриці [191, 26]. 

У молодої кланяються отцю й неньці, сідають за стіл і співають:  

Тихая Дунай-вода, 

Добрая з нами згода; 

Добре ся ми згодили, 

Що укупі посадили [191, 33]. 

У подільських весільних піснях рай, як і Дунай, залишається сакральним 

центром:  

Світи, Боже, з раю (2) 

До нашого короваю, 

Щоби було виднесенько 

Краяти дрібнесенько [191, 51].  

Існує досить багато варіантів веснянки-гри «Подоляночка», однак 

основний текст вражає стабільністю. Можна дискутувати, намагаючись 

визначити основні та другорядні інтерпретації міфологеми Дунаю, 

враховуючи, зокрема, переконання І. Огієнка: «Як окрема стихія, плодюча й 

родюча, вода була скрізь обожувана, як море, озеро, річка, копанка, джерело, 

криничка, колодязь і т. ін., – у нас це звалося й «дунаєм», бо «дунай» – вода 

взагалі, пор. перське dhuni, don – річка. У «Слові о полку Ігоревім» слово 
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дунай – це річка взагалі, вода: «На дунаї Ярославнин голос слишиться», 

«Дівиці поють на дунаї» [122, 40]. Варто відзначити і спостереження 

видатного філолога Ф. Буслаєва, який, досліджуючи епічні форми української 

народної поезії на матеріалі збірника народних пісень М. Максимовича, теж 

вказував на цей узагальнений образ, згадуючи і польський варіант: «за 

дунаями глибокими», або ж у порівняннях з морем: «понад синім морем-

дунаєм» [33, 97 – 98]. А у «Пісні про Стефана, воєводу волоського», над 

реконструкцією якої працював І. Франко, чоловіча і жіноча долі пов’язані з 

великою рікою [288, 53 – 56]. 

Функціонування фольклорного образу, безумовно, передбачає 

характеристику складних процесів сприйняття та творення, що, у свою чергу, 

поділяються на певні етапи. Побудова образу залежить від особливостей 

трансформації у ньому особистісного смислу. Саме на основі переосмислення 

особистісної та колективної пам’яті, наповнення їх новим змістом і 

відбувається народження образів-символів, до яких належать образ Раю і 

образ Дунаю у подільському фольклорі. 

У найдавнішій історико-літературній пам’ятці – «Повісті врем’яних літ» 

– літописець коментує виникнення народів: «Після потопу троє синів Ноєвих 

розділили між собою землю. І дістався одному схід з Персією та Індією. А 

другому – південь з Єгиптом і Ефіопією. А третьому – захід і північ з 

Вірменією, Скіфією, Македонією, з річками Дунаєм і Дніпром.  

Через багато літ сіли слов’яни на Дунаї, де тепер земля угорська і 

болгарська. Від тих слов’ян і розлилися, як весняні води, слов’яни по землі і 

стали називатися іменами тих місць, на яких вони селилися» [206, 5]. 

Привертає увагу поетичне порівняння слов’ян із «весняними водами», що 

вказує на міфологічне сприйняття води як першооснови буття, насамперед, у 

слов’янській духовній традиції. У літописі згадуються також уличі й тиверці, 

які «сиділи на Дністрі, в близькому сусідстві з Дунаєм і була їх велика сила, 
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слов’янських племен, від Дністра до самого моря, і міста їхні стоять до 

сьогодні. За те й назвали їх греки «Велика Скіф», або «Велика Скуф» [206, 9]. 

В образній системі «Слова про Ігорів похід» згадуються відомі і, 

водночас, загадкові ріки, адже кожна з них певною мірою пов’язана із 

територією України – великий Дон, малий Дінець, Волга, Сула, Рось, Каяла, 

Двина, Дніпро, Стугна та ін. Проте саме образ Дунаю є визначальним. У 

зверненні до Ярослава використовується символічне значення образу Дунаю 

як межі, що відділяє рідну землю від чужинської: 

Галицький Осмомисле Ярославе! 

Високо сидиш ти 

На своїм золотокованім престолі. 

Підперши гори угорські 

Своїми залізними військами, 

Заступивши королеві дорогу, 

Зачинивши ворота на Дунаї, 

Через хмари каміння кидаючи,  

Суд по Дунай рядячи [206,181]. 

Вживається символічне значення образу й у відтворенні протиріч між 

захисниками вітчизни, адже тоді навіть списи співають печальні пісні: 

Стали бо корогви 

Одні Рюрикові, інші – Давидові, 

В різні боки вони розвіваються,  

Списи співають на Дунаї [206,185]. 

Потужна, чарівна, загадкова сила Дунаю змальована не лише у картинах 

військового, збройного протистояння, а й у моменти радісного звільнення, 

адже жіночі пісні, які співають на Дунаї, долинають до Києва: 

Сонце сяє в небі ясному, 

Ігор князь – у Руській землі! 

Дівчата співають на Дунаї, 
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В’ються голоси через море 

До Києва города. 

Іде Ігор Боричевим 

До святої Богородиці Пирогощої [206, 190]. 

Не випадково і в голосінні Ярославни, яка перебуває у Путивлі, 

міститься мотив летіти на Дунай, адже саме з ним пов’язані сподівання на 

звільнення Ігоря, а не лише із Дніпром-Славутичем: 

Ярославни княгині чути голос. 

Як та чайка-жалібниця,  

Стогне вона вранці-рано: 

«Полечу, – каже, – зозулею по Дунаю, 

Умочу бобровий рукав у Каялі-ріці, 

Обмию князеві криваві рани 

На тілі його дужому!» [206, 186]. 

Народнопоетичний образ-символ Дунаю активно використав 

Т. Шевченко. У його поезії, наприклад, він трапляється частіше, ніж образ 

Дніпра (балада «Причинна», поезії «Тече вода в синє море», «Вітре буйний, 

вітре буйний!», «Тяжко-важко в світі жити», «Нащо мені чорні брови»). 

Т. Шевченко задумав їх як своєрідні «народні фантазії», що нагадували б 

фольклорні мелодії.  

У баладі «Причинна» образ-символ Дунаю допомагає розкрити 

передусім характер романтичної героїні. Саме її переживання пов’язані зі 

складним і багатогранним образом Дунаю: 

І хто їй розкаже, і хто теє знає, 

Де милий ночує: чи в темному гаю, 

Чи в бистрім Дунаю коня напова, 

Чи, може, з другою, другую кохає, 

Її, чорнобриву, уже забува? [19, 15]. 

У вірші «Думка» вода символізує таємничу і драматичну долю: 
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Тече вода в синє море 

Та не витікає; 

Шука козак свою долю, 

А долі немає [19, 17]. 

Наведені приклади свідчать про те, що з образом-символом Дунаю 

пов’язані уявлення українців про свою прабатьківщину. Нагадаємо, що ще 

М. Костомаров у фундаментальній праці «Слов’янська міфологія» вказував, 

що найважливішою з номінацій жіночої водяної істоти у слов’ян була Девонія, 

Дзеванна і Дана. Ці назви утворені від кореня, що зберігся у кельтських мовах, 

у яких Дівона – ріка і вода. Цей корінь близький і слов’янським народам, про 

що свідчать назви річок: Двіна, Дунай, Дон, Дніпро (Данапріс) і традиційний 

приспів в обрядових піснях: Дана, Дана [152]. Осмислюючи драматичний 

характер української історії, відтворений у фольклорі, видатні вчені, 

мислителі аналізували його. Так, М. Грушевський, розмірковуючи про 

історичний період великого розселення слов’ян, вказував: «Битий шлях з 

передньої й центральної Азії до Європи – на Балкани і Дунай, яким була ся 

євразійська рівнина, проторена назад і наперед незчисленними ордами і 

племенами, – надзвичайно цінний з комунікаційного погляду, він не дуже 

надававсь, як виявилось, для хліборобського народу, яким українська 

людність стала ще на правітчині. Чайка, що з затишних лісових озер злетіла на 

полудне, щоб «вивести дітей» над теплим морем, і необережно заложила своє 

гніздо «при битій дорозі» – сей поетичний образ, мабуть, дуже давній, 

традиційний, тільки використаний якимсь незнаним поетом (може, справді 

Мазепою, як кажуть), дійсно дає глибокий історичний символ сеї трагедії 

українського народу на його новій території. Вона була для нього небезпечним 

даром. Обіцювала так багато – але ще більше вимагала для свого утримання» 

[67, 87]. 

Образ Дунаю може бути причетним до походження топоніма 

«Дунаївці», міста Хмельницької області. Підтвердженням цьому слугує досить 
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активне поширення цього образу-символу в різноманітних фольклорних 

текстах, що побутують на Дунаєвеччині. «До цих пір, – наголошує доктор 

історичних наук, професор В. Прокопчук, – предметом наукових дискусій 

залишається походження назви міста. Одні дослідники пов’язують її з 

торговим шляхом, що пролягав через місто і вів до країн Дунайського басейну 

– Волощини, Молдавії, Румунії. Інші – із ставками, водоймами, біля яких 

селилися найдавніші жителі» [213, 16]. Вагомим аргументом є те, що з 1592 

року, коли король Сигізмунд ІІІ надав місту Магдебурзьке право, і до ХVІІІ ст. 

місто було відоме під назвою Дунайгород. 

В українській, слов’янській загалом, фольклорній традиції Дунай є не 

лише назвою величної річки. Він символізує морську стихію, межу між рідним 

краєм і чужиною, перехід між світами (явним / уявним), шлях до омріяного, 

центр світу, рай. В усній народній творчості так номінується наречений, 

суджений. Відомий цей образ як образ воїна, богатиря. Дунай іноді символізує 

і місце смерті, поховання. Отже, багатогранність цього образу очевидна.  

У народних іграх, де представлений цей фольклорний образ, він є одним 

із найважливіших структуроутворювальних чинників української культури з 

багатим духовним та естетичним потенціалом, що, безумовно, і в 

майбутньому визначатимуть магістральні шляхи її розвитку.  

В естетичних межах подільського ігрового фольклору поряд із 

ключовими, магістральними символами (Рай, Дунай, Віфлеєм, Ієрусалим, 

Йордан-ріка, сонце, місяць, зорі та ін.), що виражають один глибинний зміст, 

функціонують начебто другорядні образи, проте загальна жанрова картина без 

їхньої присутності виглядає збіднілою. Символічні образи віночка, зайчика-

братчика, зайчика-білодайчика, воротарчика, жельмана, лебедайчика та ін. 

передають окремі смислові відтінки, нюанси, іноді – неочікувані, додаткові 

риси фольклорного образу, збагачують регіональну і загальнонаціональну 

систему символів. 
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У подільському ігровому фольклорі досить помітні образи, символіка 

яких сформована, з одного боку, внутрішніми законами жанру, з іншого, 

регіональною традицією, сформованою протягом століть. К. Шейковський у 

відомій праці «Побут подолян» (1859) акцентував увагу на часі і місці 

проведення хороводних ігор. Під час святкування Великоднього тижня (не 

лише на Великдень) хороводи водили у різних місцях (і навколо церкви, і на 

цвинтарі). Вони були поширені і серед українців, і в молдаван, що проживали 

у подільських селах, на Волині і в Київській губернії, що межували з 

Поділлям. У місті Кам’янці-Подільському хороводи розігрували лише у 

перший день свят, а у селах співали протягом кількох днів, і не лише 

українською, а й польською мовами [306, 8 – 9]. 

У гаївці «Вінку мій», записаній у 1990 році в с. Притулівка 

Дунаєвецького району Хмельницької області, вінок виконує не лише 

атрибутивну функцію, цей ігровий предмет антропоморфізований – гравці до 

нього звертаються, як до живої істоти. 

– Вінку мій рутовий,  

Де бував? 

– У Львові. 

– Що за тебе давали? 

– Цвіт рутовий, галяний. 

– Скочком, бочком перекотися 

І низенько вклонися,  

Від Дунаю – до Дунаю 

Вибирай си пару скраю. 

– А я собі ось оцю, ось оцю, 

–Та ж то мою братову, братову, 

Бо на моїй братовій, братовій 

Коралики золоті, золоті, 

Ще й хустина дорога, дорога, 
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Бо то моя братова [255, 86]. 

У цій гаївці з уже цитованого нами збірника В. Прокопчука та 

Т. Прокопчук «Стелися, зелений кудрявцю. Колядки, щедрівки, гаївки» (1992) 

вінок, що у веснянках, купальських та весільних піснях символізує дівоцтво, 

чи зображений як символ, що допоможе віднайти щасливу долю, отримує 

несподіване смислове навантаження, підкреслюючи загадковість та 

непередбачуваність долі. У гаївці «Ми кривого танцю йдемо», записаній у 

1990 році в с. Удріївці цього ж району, вінок має традиційний символічний 

зміст, відтворюючи дівочі сподівання та віру в його магічну силу: 

Ой виплела я віночок, 

Повішала на кілочок, 

А матінка його взяла, 

Тай нелюбому віддала. 

Ой якби я була знала, 

Була б його розірвала. 

Ой виплела я віночок, 

Повісила на кілочок 

А матінка його взяла, 

Та й коханому віддала, 

А якби я була знала, 

Була б його краще сплела [255, 86]. 

Зазначимо, що в українському фольклорі вінок іноді маркує 

приналежність до потойбіччя, як свідчить гра «Ящур», описана у ІІІ томі 

«Праць…» П. Чубинського: 

Сиди, сиди, Ящуре, 

Горохвяний вінку! 

Піймай собі жінку, 

Як перепілку [269, 96]. 
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В особливому діапазоні символічних значень вінка у різні історичні 

періоди все ж переважає змістове наповнення переходу. В автобіографічних 

свідченнях Василя Стефаника згадується пісня, яку співала його матір і у якій 

розкривається значення цього фольклорного символу: 

Коби-м була знала, що ті стратю, вінку, 

Була би-м ті не садила, зелений барвінку [77, 131]. 

Для подільських веснянок характерні й інші традиційні образи-символи. 

Верба – актуальний для Поділлі жіночий символ, що уособлює дівочу вроду, 

жіночу долю. На Дунаєвеччині співають: 

Вербо ж моя, зеленесенька, 

Чом на тобі гіллячки гнуться? (2) 

Дівко ж моя молодесенька, 

Чом за тобою парубки б’ються? (2) [255, 86]. 

У рукописних фондах навчально–наукової лабораторії етнології 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

зібрано багато зразків народної «гри в зайчика» (назва за М. Леонтовичем із 

книги «Хорові твори») [167, 39 – 40]. Як відомо, перші спроби самостійної 

творчості композитора були зроблені ще у Кам’янець-Подільській семінарії. 

Сучасні дослідники зосереджують увагу на різноманітних аспектах 

багатогранного таланту М. Д. Леонтовича, для якого визначальною основою 

творчої діяльності була національна культура, український фольклор. 

А. Іваницький, думку якого ми поділяємо, вважає, що «поняття «обробка» 

давно вже щодо творчості Леонтовича застосовується з великою мірою 

умовності, бо кращі його твори – це оригінальні композиції на народнопісенні 

теми. За новизною музичного осмислення й розробкою народного мелосу вони 

утвердили оригінальний творчий метод, який став однією з підвалин 

української радянської музичної культури» [117, 156]. О. Ростовський 

розкриває значення педагогічних ідей М. Леонтовича у контексті розвитку 

європейської музичної педагогіки, відродження національної освіти та 
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культури, визначає роль композитора у процесі залучення дітей до 

фольклористичної діяльності [225]. 

У фондах лабораторії етнології зберігаються також ігри аналогічного 

характеру, які мають назви «Зайчику, зайчику», «Заїньчик», «Заїнька», 

«Ганчику», «Ти мій милий, Данчику», «Про зайчика» та ін. Записи текстів 

пісні-веснянки про зайчика зафіксовані й у дослідженнях М. Максимовича, а 

його матеріали і наші записи суголосні. Представлена ця гра і в праці 

К. Шейковського «Побут подолян» (1859) під назвою «Заїньок». Складається 

вона із двох частин. Перша частина починається так: 

Заїньку, за головоньку. 

А ні тобі, заїньку, 

А ні вискочити, 

А ні тобі, заїньку. 

А ні виглянути. 

Заїньку! плечі-гречі... 

Заїньку! Скоки в боки [306, 19]. 

У другій частині, коли хоровод починає нова учасниця, повторюється 

уже відомий текст або співають пісню з таким зверненням: 

Ой ти, зайчику-білодайчику! 

Ой поплинь, поплинь по Дунайчику. 

Розчеши русу косу. 

Пригладь си чорні брівки, 

Возьмися попід пашки, 

Гляди си товаришки [306, 20]. 

Паспортні дані творів, що об’єднані цим фольклорним образом, свідчать 

про широкий ареал поширення гри по всій території сучасного Поділля. 

Найбільше текстів записано на Західному Поділлі, а точніше – на 

Тернопільщині. У часи нищення української ментальності, заборони 

відвідування храмів Тернопільщина не так відчутно постраждала.  
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Перебуваючи у двотижневих літніх етнологічних експедиціях, 

дослідження яких охопили значну частину Поділля, ми мали можливість 

порівняти стан збереження ігрового фольклору на теренах Західного та 

Східного Поділля, що виявило істотну різницю. Як свідчать примітки до твору 

«Гра в зайчика» у збірнику «Хорові твори» М. Леонтовича, учитель 

Тульчинської школи Г. Гриневич почув у живому звучанні цю веснянку у 

Слобідці-Ярошівській Вінницької області [167, 231]. М. Леонтович подає 

словесний текст і запис мелодії «Гри в зайчика». Ми оперуємо лише 

уснословесними матеріалами, але сподіваємося, що це питання важливе і для 

філологів, і для фахівців-музикологів. 

У примітках до розвідки «Хорові твори» зазначено, що М. Леонтович, 

почувши мелодію, яку награвав Г. Гриневич, попросив записати її для нього. 

Хоч Г. Гриневич і відмовлявся, посилаючись на те, що чув її ще до 

імперіалістичної війни і не може пригадати точно всю мелодію, зовсім забув 

слова, М. Леонтович про текст пісні мовив: «Напишіть слова самі так, щоб для 

дітей було підходяще». Г. Гриневич виконав прохання композитора [167, 231 – 

232]. У відомому збірнику «Ігри та пісні: Весняно-літня поезія трудового 

року» (1963) теж представлена ця гра-веснянка, записана у 1912–1913 рр. у 

с. Трибухівці Тернопільської області (повний текст: додаток Б.З, № 24). 

Зайчику, зайчику, 

Мій братчику, 

Не ходи, не топчи 

Городчику! 

Не ходи, не топчи 

Рутки-м’ятки, 

Бо моя рутка, 

Як баламутка, 

Бо моя м’ятка, 

Як паніматка. 
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За Леонтовичем початок тексту пісні має такий вигляд: 

Зайчику, зайчику, 

Мій братчику! 

Не ходи, не ходи 

По городчику: 

З’їси капустку, 

Зробиш доріжку [167, 39 – 40]. 

Цей варіант суголосний із багатьма нашими варіантами, де також 

присутні мотиви «зайчик їсть капусту», «зайчик робить доріжку». 

Ігровий фольклор є активним елементом дошлюбного спілкування 

молоді та залицяльної традиції. Продовжуючи масові календарні і традиційні 

зимові зібрання (вулиця, досвідки та вечорниці), хлопці і дівчата з приходом 

весни привселюдно виявляють свої симпатії протилежній статі, а восени після 

збору врожаю починають гуляти весілля. Щодо гендерної ігрової 

стратифікації учасників гри «У Зайчика», то, за свідченнями респондентів, на 

сьогодні не існує чітких вимог: грають хлопці та дівчата, але можуть брати 

участь і самі дівчата, коли дівчина може виконувати роль зайчика. Про це 

свідчать фольклорні зразки, записані у с. Балин Дунаєвецького району (див.: 

додаток Б.З, № 4), 15.10.2001 року в с. Яськівці Деражнянського р-ну 

Хмельницької області (див.: додаток Б.З, № 13), 18.08.2006 року в с. Цикова 

Чемеровецького р-ну Хмельницької області (див.: додаток Б.З, № 21). «В усіх 

веснянках, – наголошує А. Іваницький, – яскраво проступає ігрове, 

розважальне начало, хоч виявляється воно кожного разу по-іншому. І та 

вигадливість, яку демонструє композитор, знову-таки пов’язана з його 

знанням особливостей народного виконання. Тут доречно буде зауважити, що 

саме на Поділлі, де Леонтович провів більшу частину свого життя, весняні 

ігри та співи дуже широко побутували і міцно трималися ще донедавна. Не 

дивно, що Леонтович був добре обізнаний з традиційним весняним 

репертуаром та його виконавськими формами» [117, 165]. 



 69 

Важливим компонентом ігрової традиції є лічилка як окремий жанр. За 

допомогою мотиву вгадування відбувається рольовий розподіл між 

учасниками гри. Наведемо приклад типової лічилки, знаної й на Поділлі та 

актуалізованої під час визначення, хто буде «Зайчиком»: 

Біжить Зайчик слобідкою, 

За ним дітки черідкою, 

Бачить Зайчик, що не втече, 

Перекинув вушка через плече. 

Втікай, Зайчику, до гаю, 

А то спіймаю! 

Порівнюючи подібність варіантів сюжету гри «Зайчик», можемо 

виокремити два типи: 1) дитяча гра, яку проводили у будь-яку пору року; 2) 

гра-веснянка, яку водили на Великдень біля церкви. Спільним компонентом 

цих двох типів є спосіб окреслення ігрового простору – хоровод (цільне коло). 

У веснянці «Зайчику, зайчику», зафіксованій у с. Перемилів Гусятинського 

району Тернопільської області, поєднуються два звертання: 

Зайчику, зайчику, ти сивесенький, 

Соколе, соколе (див.: додаток Б.З, № 1). 

Безумовно, таке, начебто парадоксальне, поєднання символізує 

насамперед утвердження чоловічого начала, адже шлюбна чи еротична 

спрямованість може конотувати із символами молодості (у даному випадку – 

класичним образом сокола). Із такою семантикою гармонізує асоціація сокіл – 

«птах високого польоту». У веснянці «Зайчик», записаній 08.07.1997 року в 

с. Удріївці Дунаєвецького району Хмельницької області (додаток Б.З, № 5) 

поєднання пестливих звертань (зайчик-братчику, горобчику, лебедайчику) 

передає закоріненість ігрових (первинно – обрядових образів-персонажів) у 

міфологічні вірування, а прикладка «братчик» містить натяк на тотемістичні 

рефлексії. Подібне поєднання (заїньчику, заїньчику сивесенький, голубе, 

голубе малесенький) спостерігаємо й у веснянці «Про зайчика», записаній у 
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м. Хоросткові Гусятинського району Тернопільської області (див. : додаток 

Б.З, № 6). У деяких іграх, зберігаючи «весняну» тональність, ігрові правила, 

традиційні пестливі звертання, учасником обирають ігрового персонажа – 

«Сойчика», наприклад, у грі, записаній у с. Голгоча Підгаєцького району 

Тернопільської області (див.: додаток Б.З, №3), або «Орлика», як у гаївці, 

записаній у с. Бедриківці Городоцького району Хмельницької області (див.: 

додаток Б.З, №15). Така образна парадигма може бути свідченням і 

локального колориту, регіонального простору, у якому поширений вказаний 

біологічний вид. Йдеться про зв’язок поетики з особливостями, реаліями 

природного довкілля. В українському фольклорі часто допускається 

метафоричний перехід тварин на птахів, чи навпаки, що засвідчують наведені 

приклади. Водночас, автор-прототворець та транслятори ігрової практики 

засвоювали та актуалізували ті образи, які є знаними, органічними для певного 

культурного локусу. 

В. Андрієвський у праці «Звичаї й обряди українського народу» (Краків, 

1941), досліджуючи календарну обрядовість у розділі «Веснянки», згадує 

«стародавнього слов’янського бога «Леля» – «Лея» або «Люля». Цей «Лель» 

був поганським божком плотської любови, от як у стародавніх греків або 

латинців «Амор» чи «Купідо». Як і «сучасна мати-українка, виспівуючи над 

колискою своєї дитинки: «люлі, люлі…» […] кличе до себе того ж самого бога 

любови, котрого прикликали собі й її праматері колись у свято весни – 

«Великого дня» вибравши собі свого молодого – майбутнього чоловіка». «Ой 

у полі на горбку Ой, у полі лею по лею на горбку…» і т. д., от друга веснянка з 

Поділля, де згадується вже про зайчика, що «сидить у рівку», а «Лей» той 

самий». 

Словник «Української міфології» В. Войтовича подає тлумачення образу 

зайчика як «символу плодючості, яким виступає у численних обрядових 

піснях, пов’язаних зі шлюбом» [38, 523]. Історичний зв’язок української гри-

веснянки «Зайчик» із культурним надбанням інших народів наводить 
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В. Андрієвський у вищезгаданій роботі: «У старовинних греків символом 

тілесної любови-пристрасти був цап-козел, що виступає в постаті кривоногих 

божків сатирів, або фавнів. І в наших веснянках кличуть його ж таки: «Вийди, 

вийди, кізлику, вийди рано, Вийди рано погуляймо… Кізлику обернися, з 

которою панною обіймися». 

Автор трактату «Українці» Б. Чепурко, пропонуючи цілісну концепцію 

України-Краю, аналізує образ зайчика у компаративному висвітленні: «Давня 

корейська повість стверджує, що небо розкрилось і утвердилось першим. 

Другою була земля. Третьою – людина. В четверту чергу появились 10 тисяч 

різних речей – серед них звірі. Час, коли вони появились, називається «ме». 

[…] Водночас «Ме» – прізвисько зайця. Діти в «Зайця» народились з неба… 

Поскільки «Заєць» уособлює рух, швидкість і є обов’язковим персонажем 

багатьох обрядів, у т. ч. наших гаївок, то напрошується висновок, що НЕБО 

має пряме відношення до народження ЗЕМЛІ, ЛЮДИНИ і нарешті – всього 

сущого на Землі, зокрема, культового, задіяного в світорух, ЗАЙЦЯ…» (із кн. : 

Чепурко Б. Українці : Воскресіння. – Львів : Слово, 1991). Очевидно, такі 

образні універсалії допомагають збагнути семантику й етимологію ідіоми 

«сонячний зайчик» (сфокусованого відбитка сонячного світла – В.Щ.). У цій 

розвідці автор акцентує на тому, що «у гаївці, записаній ... в селі Базар 

Чортківського району Тернопільської області (не дуже й далеко від 

Білобожниці) …Цілком очевидно, що йдеться про «сва-світ-світовид» 

…Пригадуються гаївки про Білоданчика (білого Бога), Зайчика (небесного 

сина) і т. д.». 

У жартівливій пісні «Женчичок-бренчичок», обробленій 

М. Леонтовичем для мішаного хору а капела, яку він взяв зі збірника К. Квітки 

«Народні мелодії», теж помічаємо перегук між текстами веснянкової гри 

«Зайчик» та пропонованої пісні. Наведемо приклад за М. Леонтовичем: 

Женчичок-бренчичок вилітає, 

Високо ніженьку підіймає. 
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Приспів: Якби-то набито, ніженьку пробито 

В зеленім лугу бери собі другу [167, 85 – 87]. 

У грі-веснянці, записаній 15.10.2001 року в с. Яськівці Деражнянського 

району Хмельницької області (див.: додаток Б.З, № 13) звучить схожий мотив: 

Зайчичок, зайчичок прибігає, 

ніжкою ніжки прибиває. 

Якби то набито, ніженьки прибито. 

З калинового лугу вибирай пару другу. 

Фольклорний герой «женчик-бренчик» відтворює роль трудівника-

хлібороба: 

Ой до схід сонечка женчик схопивсь, 

Росою чистою бренчик умивсь. 

Зелене житечко в полі він жав, 

З ранку до вечора не спочивав. 

Ой по ланочку він весь день ходив, 

Грудою гострою ніжку набив. 

Усе ж визначальним, наскрізним мотивом опрацьованих творів є мотив 

продовження роду: 

Женчику-бренчику, забудь про ніженьку, 

Візьми дівчину, вибирай дружину [167, 85 – 87].  

Цей фольклорний мотив мав потужний продукуючий вплив на процес 

творення подібних фольклорних образів подільського фольклору. 

Б. Луканюк, досліджуючи народнопоетичні прообрази у творчості 

М. Леонтовича, наголошує: «Примітною композиційною рисою народних 

віршів у творах Леонтовича є відсутність у них остаточного розв’язання 

сюжетного конфлікту. Леонтович ніби пропонує слухачам самим зробити 

відповідні узагальнення, продовжити оповідання, виходячи з наміченої 

сюжетної лінії. При цьому «висновки» не завжди можуть бути однозначними» 

[176, 184]. Безумовно, М. Леонтович враховував значення варіативності як 
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однієї з провідних ознак фольклорних творів. Ми підримуємо думку про те, 

що «для композитора кожна фольклорна тема не була замкненою сюжетною 

цілісністю, а скоріше уявлялась відносно завершеним фрагментом сюжету 

вищого порядку – повного обсягу подій, вчинків, усього «набору» типових рис 

поведінки певного персонажа, певної провідної фабули, що об’єднує їх в одне 

ціле» [176, 184]. На наш погляд, створення поліфонічних творів передбачало 

вихід за межі характерних рис весняних танків, поглиблення авторського 

сприйняття народної гри, використання куплетної форми як «наскрізної 

композиції» (за висловом А. Іваницького). 

Майже у кожній сучасній гаївці «зайчику» потрібно виконати низку 

відомих обрядових дій, що збереглися у фольклорній свідомості: 

Скочком, бочком перевернися 

Гребінчиком розчешися, 

Гребінчиком розчешися, 

Всім дівонькам уклонися. 

Поплий, заю, по Дунаю 

Візьми собі панну скраю. 

Для подільського фольклору різних історичних періодів характерне 

активне використання актуальних образних констант (починаючи з символу 

«німецьких» та «турецьких» замків у веснянці «Зайчик» із ІІІ тому «Трудів…» 

П. Чубинського [269, 60], різноманітних символів-перешкод на зразок «гір 

турецьких, скал німецьких» у сучасній веснянці з Тернопільшини (див.: 

додаток Б.З, №2) або «воріт позамиканих, жовтим піском позасипаних» у 

веснянці з Городоцького району (див.: додаток Б.З, №12) та ін. Недарма в 

одній із подільських щедрівок співають:  

Ой зрівняй, Боже, гори, долини 

Рівненько, рівненько, 

Щоби ся було аж до милого 

Видненько, видненько [255, 63]. 
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Яскраво виражений чоловічий образ із шлюбною символікою (заїнька, 

зайчик-братчик, зайчик-білодайчик, женчик-бренчик тощо) приречений на 

перемогу, подолання будь-яких перепон.  

Тривале побутування ігрових веснянок на території подільського краю 

спричинило появу новітніх варіантів із системою паралельних за смисловим 

навантаженням ігрових образів: «Ганчик», «Сойчик», «Лебедайчик», 

«Володар», де гідронім Дунай є спільним концептом фінальних формул гри 

(«Поплий, заю, по Дунаю, візьми собі панку скраю»; «Ой, ти зайчику 

білодайчику! / Ой поплинь, поплинь по Дунайчику»; «Лебеде, лебедайчику, / 

Та поплинь, та поплинь по Дунайчику. / Та вмий, та вмий біле личко, / 

Пригладь, пригладь голівоньку, / Вберись, вберись у сукеноньку» тощо). 

Найчастотнішими у подільському ігровому фольклорі є такі образи-символи: 

Дунай, рай, сонце, місяць, зорі, віночок, зайчик, воротарчик, жельман, 

лебедайчик та ін. Їх символіка є, з одного боку, загальнонаціональною, з 

іншого, вирізняється локальною варіативною специфікою. Наприклад, 

подільським ігровим веснянкам притаманне подвійне звертання до образу: 

«Зайчику, зайчику, ти сивесенький, Соколе, соколе». Ігровий фольклорний 

текст зберігає історичні рефлексії образотворення: «німецькі» та «турецькі» 

замки, «ворота позамикані, жовтим піском позасипані». Зразки ігор, 

зафіксовані від респондентів, народжених у першій третині ХХ ст., зберігають 

гендерну стратифікацію (див.: додаток Б.З, № 12: «Якщо піймає дівчинка, то її 

замінюють хлопчиком, бо за правилами дівчинка не може бути зайчиком»); 

первісні ритуальні смисли (ініціального переходу, парування) з часом 

десакралізуються, поступаючись розважальній функції, проте транслюють 

архаїчну константу – чоловічий образ із яскраво вираженою еротичною 

символікою (заїнька, зайчик-братчик, зайчик-білодайчик, женчик-бренчик та 

ін.) та рольовим навантаженням, за яким акціональний складник ігрового 

тексту зберігає функцію змагальності й перемоги. 
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Отже, на відміну від неоднозначних характеристик образу зайчика в 

інших фольклорних жанрах, у яких проявлялася його суперечлива природа, 

поєднувалися моральні та аморальні риси, у дитячому та ігровому фольклорі 

Поділля він завжди матиме позитивне семантичне навантаження. 

Провідні функції архаїчних ритуалів із плином часу неминуче втрачають 

магічний характер, світоглядно-визначальні, формотворчі та моделюючі риси, 

а фрагменти ритуалу продовжують своє життя у народних іграх. 

П. Чубинський, згадуючи популярну дитячу гру «Ціці-баба, або Куці-

баба» вказує у ІV томі «Праць…», що зазвичай її грали взимку у великій хаті 

[270, 49 – 50]. Сучасний дослідник В. Давидюк у статті «Від «Куці-Баби до 

«Діда Панаса». Культ предків у народній грі» підкреслює, що широко 

розповсюджені різноманітні варіанти цієї гри: «Куці-баба», «Цюця-баба», 

«Баба-цюця» і просто «Баба», «Цибаб» і «Бабиця», «Чурибаба» і «Чирибаба» 

«Нічка», «Патанас», «Опанас», і нарешті – «Дід Панас» [73, 139]. Фольклорист 

вважає, що дві останні («Опанас», «Дід Панас») поширені менше, «і то 

здебільшого в містах, де етнічний склад населення значно строкатіший, а тому 

вони можуть бути не місцевого походження, а привнесені в ігрову культуру з 

інших країв» [73, 139]. 

Опрацьовуючи народознавчий питальник «Народні ігри та забави», 

розроблений працівниками навчально-наукової лабораторії етнології 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

помічено перевагу в кількості та варіантності на території Поділля ігор «Дід 

Панас», «Панас», «Опанас». У різні пори року, незалежно від статі й віку, діти 

грали у ці ігри. За правилами ігри пристосовані і для забави у хатніх умовах у 

межах однієї кімнати.  

Можемо стверджувати, що ступінь закорінення однотипних дитячих 

ігор у розглядуваних нами різних етнічних регіонах України відмінний, а це є 

одним із вагомих факторів виокремлення самобутніх етнотериторій із 

притаманними саме їм культурними рисами.  
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Традиційно гру розпочинали, обираючи поміж гравців Діда Панаса. У 

грі, записаній у с. Завадинці Городоцького району Хмельницької області (див.: 

додаток В, № 15), гравцеві зав’язували очі, виводили на середину кола й 

крутили до запаморочення. 

Наступний етап у подібних іграх – діалог між гравцями та Дідом 

Панасом у формі дитячої «дражнилки»: « – Панасе, Панасе, на чому стоїш? 

(« – де стоїш?» – На камені (« – на бочці»). – Що продаєш? (« – що п’єш?») – 

Квас! – Лови курей, а не нас», (« – Ану лови нас»). Або скорочені варіанти:  

«– Дід Панас, Дід Панас, лови мухи, а не нас», (« – Кидай кури, лови нас!»);  

(« – Лапай мухи, лапай нас»), (« – Покинь мухи, лови нас!»). 

Деколи гравці намагаються задобрити Діда Панаса: « – Панас, Панас! – 

Не лови нас. – На тобі коробочку груш. – Та мене не воруш». Далі, 

промовивши ігрову формулу, діти розбігаються. «Дід Панас їх ловить, кого він 

зловить, той стає на його місце»; «Діти тихенько ходять по кімнаті, а Панас, 

розкинувши руки, намагається піймати кого-небудь», «Усі розбігаються хто 

куди. На рахунок Діда Панаса – «Три» завмирають на місці. Дід Панас іде 

ловити. У цій грі передається віра в існування міфічних істот. ««Баба» 

(варіантний відповідник – «Дід»), – підкреслює В. Войтович у книзі 

«Українська міфологія», – обов’язковий персонаж рядження, а також 

персонаж або назва різних дитячих ігор» [38, 18]. Гра розвиває у дітей 

спритність, кмітливість і є для них розвагою. Гра «Кіт Опанас» у деяких 

моментах нагадує свою далеку попередницю – гру «Дід Панас». За умовами 

гри, записаної у с. Залужжя Білогірського району Хмельницької області (див.: 

додаток В, № 26), гравцеві зав’язують очі, промовляючи такі слова: « – Ой ти, 

Коте Опанасе, – Не спіймаєш нас ні разу. – То лови нас без упину, – Не 

знімаючи хустину». «Кіт» із зав’язаними очима ловить гравців-«мишей», які 

бігають по колу й плескають у долоні. Той, кого спіймають стає Котом 

Опанасом.  
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Репрезентантом аналізованого ігрового сюжету є гра «Ловець». 

Звернемо увагу на дослідження В. Давидюка, де учений подає версію назви 

«Патанас», «Опанас», «Панас»: «Всі вони мають спільне походження від «ату 

нас!». Перший вигук від Поділля до Слобожанщини вживається як вигук 

цькування. Не виключено, що давніше він міг означати «лови!» Таким чином, 

«ату нас» – лови нас». Відтак, «Дід Панас» не має з «Куці-Бабою» нічого 

спільного» [73, 144]. За умовами гри, хлопцеві зав’язували хустинкою очі, а 

одна чи декілька дівчат подавали з різних кутів голос. Парубок біг на їх оклик, 

а дівчина переходила в інше місце. «Ловець» мусить упіймати ту дівчину, яка 

йому подобається. Як і в більшості народних ігор календарного циклу, тут 

простежуємо мотив парування.  

Важливим для нашого дослідження є опис «хатніх жмурок», 

зафіксованих А. Свидницьким у праці «Великдень у подолян» [231]. Автор дає 

характеристику умов та правил проведення гри в хатньому просторі та під 

відкритим небом. Щодо «хатніх жмурок», то спочатку вибирається той, «хто 

першим повинен «жмурити», і наводяться приклади двох лічилок, при 

допомозі яких визначається «жмурящий». Іноді рахують до десяти. На чиєму 

пальці випаде «декус» (цифра десять мовою дитячої ігрової лічби), той 

жмурить: «Коли зав’яжуть очі, то приводять його до дверей, якщо грають в 

хаті, якщо ж на дворі – то до якогось кілка, і між тим, хто підвів, і тим, хто 

жмурить, відбувається така розмова: «Панас – Панас! На чім ти стоїш?  –  «На 

шпильках, на голках, у червоних чобітках». « – Хто ж тобі купив?» « – Панас». 

« – Кинься до нас, не посудь нас», – і потім йде, а той напомацки ловить 

гравців. Кого упіймаєт, тому вже зав’язують очі...» [231, 485]. У наших 

записах варіантів гри «Дід Панас», «Куці-баба», а також «Жмурки» теж 

спостерігаємо словесно-акціональну відповідність із варіантом «Жмурок», 

описаних А. Свидницьким. Переплетення текстового супроводу засвідчує 

поширеність цих ігор у межах досліджуваного нами етнорегіону, а їхню 
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давнішність у часі відтворюють варіантні блоки окремих з них, які, 

завдячуючи усній поступальній передачі, знайшли своє продовження. 

Діалектним відповідником лексеми «короткий» є «куций». Можливо, 

саме це і пояснює походження назви дитячої гри «Куца Баба», «Куці-Баба». 

Коли діти запитують Бабу: «Бабо, Бабо! На чім стоїш?», то вона відповідає: 

«На глах-лободах» чи «на шпильках та голках», «на бочці» чи «на гарячому 

камені» і т. ін. Ми спостерігаємо у ряді випадків цікаві діалоги, що 

відбуваються між гравцями і Бабою, де вона сперечається з ними за прості 

побутово-вжиткові речі, як міх чи навіть за кашу: « – Бабо, бабо, а що ти 

несеш? – Міх. – А що в міху? Сміх. – Оддай нам! – Та не дам. – А ми 

однімемо. – А я одіб’ю. – А ми втечемо. – А я дожену»; «– А чия то, бабо, 

каша на полиці стоїть? – Моя. – А я виїм! – А я з києм! – А я утечу! – А я 

дожену! – А я в ополонку! – А я за головку!». У грі «Куці-бабця», записаній у 

с. Летава Чемеровецького району Хмельницької області (див.: додаток В, № 

26), звучить схожий діалог: « – Бабцю, бабцю! Що їсти?– В мене каша на 

полиці.– А мені даси?– Не дам, і не проси!». У буденному житті бабусі дбають 

про те, щоб їхні внуки чи навіть сусідські діти, які забавляються, були 

нагодовані тією кашею, а будуть ситі – будуть і веселі. І попри все, Баба 

визнає свою кволість і немічність: « – Ти, Бабо, сліпа? – Сліпа, синочку, 

сліпа». «Перемога» гравців над Бабою символізує змінність поколінь і нагадує 

молодшим про неминучість з плином часу і їм побувати у такій ролі, а це 

спонукає дітей задуматися над шанобливим ставленням до старших членів 

громади.  

Ігри «Сліпа баба», «Бабин пуп», опис яких зберігається у фондових 

записах навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, не мають текстового 

супроводу (окрім окремих вигуків, плескання в долоні тощо), проте їхній 

акціональний складник вказує на те, що вони є ймовірним протоваріантом 

ігрового сюжету. Текстові перегукування словесних діалогів та дій, як і в грі 
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«Дід Панас» та її варіантах, а також у грі «Куца Баба», свідчать про їхню 

певну пов’язаність. Можемо висловити припущення, що прототипом ігрового 

образу «Баба» міг бути образ «Сліпа Курка» (див.: Додаток В, №9). Оскільки 

ігровий репертуар Поділля з головним образом-персонажем «Дід» («Дід і 

баба», «В діда», «Дід Макар», «Гарбузи», «Поскакати діда», «Кавуни») є 

варіантним відповідником вищезазначених зразків. Така образна модифікація 

зумовлена, на нашу думку, історично – переходом від матріархату до 

патріархату. Функціональна диспозиція гравців («Діду» зав'язують очі; «Діти 

тихенько ходять по кімнаті, а Панас, розкинувши руки, намагається піймати 

кого-небудь») та знакова система вербального складника гри («– Дід Панас! – 

На чому стоїш? – На будяку. – Він тебе не коле? – Я в червонім ходаку»; « – 

Хто купив? – Дід Панас! – Покинь мухи, лапай нас» (див.: додаток Б.З № 29)) 

зберігають міфологічні концепти, однак, гра втрачає функцію складника 

ритуального дійства, оскільки рольове навантаження чоловічого гендеру в 

ритуалах переходу традиційно пасивне. Поширеними на Поділлі є ігри «Сліпа 

баба», «Діти волохаті», «Сліпа курка», «Кіт Опанас», «Баби Лепетухи», 

«Петро», «Петро, де ти», «Куці Бабця», «Ризетка», «Сліпак», «Жучок», 

«Гадалка», «Жмурки», «Жмурок», «Піжмурки», у яких центральний персонаж 

є породженням давніх міфологічних уявлень про божество-медіатор між 

потойбіччям і земним простором (зав'язані очі – сліпота – маркують 

приналежність образу гри до хтонічного світу). А персонаж гри, який 

рольовим навантаженням має відтворити образ божества жіночого гендеру 

(«Куці-баба», «Цюця-баба», «Баба-цюця», «Баба», «Цибаб» і «Бабиця», 

«Чурибаба» і «Чирибаба» «Нічка», «Сліпа баба», «Бабин пуп»), зберігає 

рефлексії матріархату. Вербальний складник фіксованих на Поділлі ігрових 

практик (див.: додаток В, № 26) допомагає дешифрувати первинне ритуальне 

призначення Баби (пупорізки, свашки, баби при покійникові) – виконавця 

магічних практик родинних комплексів (родильного, весільного, 

поховального) і містить мотиви: хтонічного світу («баба» не бачить, стоїть «на 
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глах-лободах», «на шпильках та голках», «на бочці», «на гарячому камені», «в 

червоних чоботях» тощо); переходу у потойбіччя (несе «міх», у міхові – 

«сміх», який одіб'є у разі спроби забрати); уведення новонародженого до світу 

живих («– А чия то, бабо, каша на полиці стоїть? – Моя»; «А я утечу! – А я 

дожену! – А я в ополонку! – А я за головку!»). Обрядовий текст «Бабина 

каша» як складник родильного фольклору (розбивання горщика з кашею та 

розподіл між жіноцтвом ритуальної страви) спонукає до висновку: фіксовані 

на Поділлі ігри цього типу є фрагментом давніх жіночих містерій. 

На користь цієї гіпотези свідчать образи-персонажі ігор, які, на нашу 

думку, є варіантними відповідниками вищенаведених зразків («Баба 

Лепетуха», «Баба Чипитуха» (див.: додаток В, №12). Так, звертання гравця-

песонажа «Баба» до інших учасників гри («Здрасті, діти волохаті!») містить 

сталий епітет-маркер приналежності до потойбічного простору та, водночас, 

рудименти тотемістичних уявлень. Опозиція мовчання / говоріння (лепетання, 

чипитання) як рольова диспозиція гравців-конрагентів є вказівкою на давні 

уявлення про поляризацію світопростору (небуття / буття). Заборона 

перетинання межового простору, який, за правилами гри, має чіткі межі 

(«Баба» не може ловити дітей за рискою, де «ніби їхня хатка» (див.: додаток В, 

№2).  

Мотив «сліпоти» (зав’язування хустинкою) головного персонажа 

переважної більшості варіантів ігрового сюжету «Дід» / «Баба» притаманний і 

обрядам календарного циклу («Коза», «Маланка», «Ряджені» та ін.), де поруч 

із зооморфними фігурують антропоморфні маски «Дід» і «Баба», що в 

сучасній народній традиції віддзеркалює поєднання язичницької віри і 

християнських релігійних уявлень з анімістичними та тотемістичними 

елементами, пов’язаними із культом пращурів. 

Зосереджуючи увагу на своєрідному сільському карнавалі, О. Курочкін в 

етнографічному довіднику «Українська минувшина» вказує: «Масковані 

учасники новорічної процесії розігрували кумедні сценки-інтермедії. Маланка 
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зображувала господиню, що все робить недоладно: б’є посуд, миє піч водою, а 

лави підмазує глиною, підмітає сміття від порога до середини хати тощо» 

[274, 188 – 189]. На Поділлі та Буковині іноді виконували спільний танець за 

участю ряджених, влаштовували ігри біля вогнища та ритуальну боротьбу 

окремих масок.  

Підкреслимо усталену значущість таких родинних об’єктів поклоніння, 

як Дід та Баба. Йдеться про пам’ять роду, який у дитячій уяві не повинен 

закінчуватися лише на батьках, зосереджується увага на повазі і шануванні 

здебільшого ще живих дідусів і бабусь, які є засновниками материнської та 

батьківської ліній третьої гілки у родинному Дереві роду, що є продовженням 

Світового дерева. 

Популярними серед подільської дітвори є ігри повсякчасного характеру 

«Дід Мазай», «Дід Макар», «Василю, вгадай, яка у нас робота». За правилами 

гри «Дід Макар», записаної в с. Турильче Борщівського району 

Тернопільської області (див.: додаток В, № 6), діти обирають з-поміж себе 

Діда Макара (Мазая), який має відгадати пантоміму, яку демонструють гравці 

(город копати, траву косити, шити, корову доїти і т. ін.). Загадавши роботу, 

діти кажуть до гравця-діда: « – Здрастуй, дідусю Мазай! – Здрастуйте, діти, де 

ви були, що робили?». Діти відповідають: « – Ми не скажемо, а покажемо». 

Діти рухами імітують роботу, яку загадали. Коли Дідусь вгадує, усі тікають, а 

він їх ловить. Кого впіймає, той стає Дідусем. 

Більш сучасним варіантом цієї гри є дитяча групова гра «Василю, 

вгадай, яка у нас робота». Лейтмотив словесного супроводу в цих іграх 

подібний. Проте в іграх «Дід Мазай» і «Дід Макар» текст має форму 

речитативу, а у грі «Василя», записаній в смт Сатанів Городоцького району 

Хмельницької області (див.: додаток В, № 3), – пісенну форму:  

Ой Василю, Василечку, 

Подивися на нас, 

Чи вгадаєш, Василечку, 
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Яка праця у нас. 

А як не вгадаєш, 

Будемо сміятися, 

Будем з тебе, Василечку, 

Три дні реготатися. 

Імітація дітьми робочих моментів схожа із проведенням ігрових 

веснянок календарного циклу «Огірочки», «Мак», «Просо» та ін., у яких 

учасники мовою жестів відтворюють землеробську діяльність, мотиви якої 

мають вербальний складник. Отже, доходимо висновку: ці ігри є відгомоном 

прадавніх трудових ритуалів, а мотив відгадування загадки (володіння 

сакральними знаннями: «діти нічого не говорять, а тільки на мигах показують 

свою «роботу»; ««Баба» має відгадати, що роблять діти») розгортають 

мотифему ініціації. 
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1.4. Дитячі ігри та забави на пасовиську 

Взірці усної творчості дітей-пастухів виникають у процесі гри та 

комунікації. Активно вони знаходять свій прояв лише у середовищі дітей, 

розмежовуючи дитячий фольклор на ігровий та неігровий. Через вікову 

специфіку, характер і умови проведення дозвілля в ігровій традиції дитячої 

творчості ми помітили домінування фольклорних взірців, які є самодостатніми 

(автономія твору зберігається до витворення нового варіанту гри) і 

функціональними.  

Аналізуючи ігри дітей-пастухів та їх варіантні групи, звернемо увагу на 

умови їх збереження і поширення, а саме: усність передачі, простота в 

організації та проведенні, використання підручних засобів тощо. Вивчення 

певної групи ігрового масиву етносу, який стосується ігор та забав дітей під 

час їхнього перебування на пасовиську за одночасним виконанням посильної 

для їхнього віку і не менш потрібної для усієї сім’ї господарської роботи, 

характеризують не тільки ігрову спроможність підростаючого індивідиума, а й 

батьківське бажання виховати дитину, змалку привчити до праці.  

Тематика ігрової практики на пасовиську у вітчизнях фольклористичних 

студіях є малодослідженою. Здебільшого в розвідках наших попередників 

вивчення таких ігор мало збирацько-описовий характер, проте і це є важливим 

для акумуляції імпіричного матеріалу. Наразі з’явилася можливість здійснити 

компаративний аналіз сучасних варіантів ігор, зібраних на Поділлі, з їх 

відповідниками, зафіксованими попередниками в подільському етнорегіоні й 

на інших теренах України. 

Значний ареал проведення пошуково-збирацької роботи уможливлює на 

певному етапі нашого дослідження скласифікувати ігри та забави, допомагає 

побачити розмаїття ігрової практики Поділля в його локальному побутуванні. 

Під час опрацювання та класифікації записів ігор та забав дітей на 

пасовищі ми опиралися, найперше, на зазначені примітки, почуті й фіксовані 

від респондента, де зазначається час, умови, підхід щодо самої організації 
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відповідної гри. Одночасно враховували і наш певний ігровий досвід. Важливе 

значення відіграють природно-географічні умови і використовувані гравцями 

підручні супроводжувальні гру предмети і матеріали. Саме такий підхід дає 

підстави окремо говорити про дитячі ігри та забави пастухів. 

Для таких ігор природним є необмеженість вибору території, 

необов’язковість наявності спеціально облаштованого майданчика. 

Вирізняються вони мобільністю, варіантним вираженням, що зумовлено 

значною площею місця пасовища та присутністю членів дитячих гуртів 

(представники різних мікротопонімічних частин села або й суміжних 

населених пунктів, які в своїй ментальній суті вже мають характер 

суперництва). 

Залежно від настрою гурту, погодно-кліматичних умов, географічного 

розташування місця випасу тварин ігри набували свого традиційного 

характеру. Збереженість та поширеність тієї чи іншої гри визначалися також і 

постійним розташуванням упродовж тривалого часу пасовища на окремо 

визначеній громадою території. Як правило, діти засвоюють ігри одне від 

одного, проте значну роль в усній передачі відіграє наявність у колективі 

пастухів похилого віку, котрі участі у грі вже не брали, проте охоче 

передавали свій досвід молодшим. Отже, знання засвоювалися шляхом 

лінійної форми трансмісії. З цього приводу В. Давидюк зауважує, що «кошеня, 

відлучене від матері, рано чи пізно навчиться й саме ловити мишей, пташеня, 

досягнувши зрілого віку, почне зманювати до себе пару голосом, хоч би воно 

й виросло в клітці і ніколи не чуло пташиного співу. А от людина, яка виросла 

ізольовано від соціуму, може й не додуматися виготовити для себе 

найпростішу гойдалку, не кажучи вже про те, що вона не вмітиме грати в того 

ж «Пікара», «Ворона», «Куці-бабу» чи будь-яку іншу гру» [73, 180]. Така 

модель у соціумі формувала уявлення про традиційний колектив пастухів у 

перебігові вікових процесів та виділяла його в окрему групу, яка мала певні 

права та обов’язки. Існує ще ряд чинників, які визначали і розмежовували 
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гурти пастухів, а відповідно формували їх психофізичні дані з певним 

сприйняттям і засвоєнням ігрових навичок. Траплялося, що навіть мешканці 

окремого кутка населеного пункту пасли худобу в різних місцинах (тут 

враховувалася вигідна відстань від місця проживання до пасовиська): чи то в 

лузі, чи лісі, чи на рівнинно-гористому ландшафті. Відповідно й ігри гравці-

пастухи добирали відповідно до можливостей території. Важливою ознакою 

таких ігор є те, що діти не були обмежені простором при їх виборі. Проте не 

завжди бажання пастуха увійти в інший колектив увінчувалося успіхом. Чітка 

поляризація «свій / чужий простір» формувала ігровий колектив. Здебільшого 

входили до нього гравці, чия худоба традиційно випасалася на «своєму» 

пасовиську. Отже, ігровий топос збігався з територією випасання худоби. 

Ігровий хронотоп прямо залежав і від часу випасання худоби. За 

звичаєм, перший весняний урочистий вигін худоби відбувався 6 травня на 

честь вшанування св. Юрія, якого в українській міфології вважають 

захисником свійських тварин, зокрема корів. У разі ж недотримання таких, 

століттями усталених, правил поведінки, наприклад, вигонили череду раніше, 

то в таких господарів, за свідченнями респондентів, вовки можуть понівечити 

худобу, оскільки їх не оберігає св. Юрій. Хоча, враховуючи індивідуальний 

підхід господаря щодо забезпечення зимового харчування тварин, це 

відбувалося і раніше з появою перших зелених кормів. 

Із запровадженням обов’язкового відвідування дітьми шкільного віку 

навчальних закладів і створення єдиного графіку навчання традиційний 

ігровий хронотоп модифікувався. Закінчивши навчальний рік, коли школярі 

пастушого віку йшли на канікули, на них покладалася основна участь у 

допомозі сім’ї, зокрема випасу і догляду за домашніми тваринами. 

Підганяючи гілочкою лози, яка була освячена на Вербну неділю, «щоб 

вовк не з’їв, а худоба була здоровою та молочною», найстарша господиня 

благословляла і випроводжала домашніх тварин за ворота, на пасовисько. 

Далі, першим, що можна було почути від проводжаючих, – це слова докору: 
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«А, що то за пастух, що без палиці», і як естафету, з рук у руки, передавали 

наперед заготовлений чи в той же момент виламаний з плоту прутик. Він 

обов’язково мав бути з породи плодового або «домашнього» дерева, проте ні в 

якому разі з бузини, «нею не можна бити худобу, бо та всохне» або «буде 

сухоребриця» (Поділля) (В.Щ.). Рідко у кого з пастухів цей прутик міг 

зберегтися до закінчення пастушого сезону.  

Призвичаївшись до своєї ролі, кожен пастух власноруч із природного 

підручного міцного матеріалу виготовляв (витісував ножиком) на свій смак 

палицю, котра маркувала трудову функцію пастуха. Окрім свого 

безпосереднього призначення – підганяти, завертати худобу, допомагати її 

власникові при пересуванні на місцевості, вона була захисником пастуха у 

його пізнавально-дослідницьких діях та неодмінним атрибутом узвичаєних 

народних ігор та забав. Нашу увагу зосереджено на окремій фольклорній 

підсистемі ігрової парадигми українців, зокрема подолян, – іграх та забавах на 

пасовиську. Пасовище як ігровий локус сприяв розширенню ігрових меж та 

кількісно не обмежував учасників ігрової комунікації. Ми проаналізували 

майже 300 текстів дитячих ігор пастухів, а також запропонували їхню 

класифікацію відповідно до ігрового завдання: 

1)  групові ігри, завдання учасників яких кинути ігровий атрибут (палицю) 

якомога далі;   

2)  групові ігри, завдання учасників яких вибити ігровим атрибутом 

(палицею-«гутою», «маргулею») інший ігровий атрибут 

(«шкарабаньку»), розміщений на третьому ігровому атрибуті (палиці-

«пекарі», «цурці», «чортові» тощо), який охороняє «вартовий» зі 

спільною номінацією («Пекар», «Чорт»); 

3)  групові ігри, завдання учасників яких влучити ігровим атрибутом 

(палицею-«свинкою») в ціль (лунку), яку охороняє «Воротар»;  

4)  групові командні ігри з чітко окресленим поляризованим ігровим 

простором, завдання учасників яких поцілити ігровим атрибутом 
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(палицею-«цуркою») в ігровий простір команди-супротивника, таким 

чином «завоювавши» «чужий» простір;  

5)  групові ігри, завдання учасників яких за допомогою одного ігрового 

атрибута (палицею-«києм», «бияком» тощо) здійснювати різні 

маніпуляції з іншим ігровим атрибутом (палицею-«шпаком», «кулікою» 

та ін.). 

Гра першого типу не обмежена просторовими межами, ігри ж інших 

означених типів передбачають чітку окресленість ігрового простору, при 

цьому ландшафтні особливості визначають пріоритетність вибору ігрового 

сюжету (наприклад, горбиста місцевість сприяє проведенню ігор п’ятого 

типу).  

Гра «Палка», що належить до першого типу, у своїй поліваріантності, 

вочевидь, сягає давніх міфологічних уявлень і містить ритуальні смисли, 

трансформовані з часом у форму гри: еротичні мотиви (атрибут гри має 

метафоричне значення: «Паршива Дарка фостиком вертіла // А моя паличка 

найдальше залетіла»); рефлексії звичаєвого права (статева міць, 

репродуктивна спроможність передбачає правову домінанту); мотив сліпоти 

(відгадування «наосліп»: «Гоп, стук чий бук?», – релікт давніх магічних 

практик). Мотив сліпоти, поєднаний із мотивом «гаркання» (качання палицею 

по спині гравця), водночас вказує на паралелі з поховальними ритуальними 

іграми («Бити лубка»).  

Зазначено, що ігровий фольклор, представлений демонологічним 

пластом, засвідчує збереження язичницької міфологічної системи та 

демонологічних культів і є однією з джерельних ланок реконструкції 

світоглядних і поетичних основ народної традиції. Ігри п’ятого типу («Шпак», 

«Кулік»), на нашу думку, демонструють наближеність до обрядовості 

весняного календарного циклу («Жайворонки»): ігрове завдання полягає у 

підкиданні ігрового атрибуту вгору: «Лети, лети, цурко // Кому вона попаде // 
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Той і гру поведе!». Номінація ігор цього типу зумовлена тотемістичними 

уявленнями, пов’язані з птахами – провісниками весни. 

Саме традиційна простота в їх організації з використанням підручних 

матеріалів, яка є найсприятливішою умовою усного їх запам’ятовування і 

стихійної передачі між дітьми в етнорегіоні, дає підстави нам говорити окремо 

про ігри та забави пастухів. 

Опрацьовуючи матеріали народознавчого питальника «Народні ігри та 

забави», розробленого працівниками навчально-наукової лабораторії етнології 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

помічено, що більш як у п’ятдесяти відсотків зафіксованих нами дитячих ігор 

та забав у період їхнього перебування на пасовищі складають ті, у яких 

основним використовуваним гравцями предметом є звичайна палиця. 

Зазначимо, що у багатьох випадках її довжина сягає від 80-100 см, що якраз 

відповідає індивідуальному віковому зросту її господаря (дитини пастушого 

віку) та є зручною у використуванні. Такими, за нашим дослідженням, є ігри 

та їх варіантні форми: «Пекара» (див.: додаток П, №№ 9, 16), «Чорта» (див.: 

додаток П, № 24), «Бальки» (див.: додаток П, № 22), «Скраклі» (див.: додаток 

П, № 23); «Цурки» (див.: додаток Ц №№ 4, 6, 7, 13, 16, 31), «Куліка» (див.: 

додаток Ц, № 27), «Кимпа» (див.: додаток Ц, № 11), «Бабка» (див.: додаток Ц, 

№ 21), «Бити чортака» (див.: додаток Ц, № 25), «Чурочка» (див.: додаток Ц, № 

9), «Курка» (див.: додаток Ц, № 19); «Цвей» (див.: додаток Ц, № 14), «Соха» 

(див.: додаток Ц, № 20), «Свинка» (див.: додаток С, №№ 14, 20), «Галки» 

(див.: додаток С, № 7), «Волосяна кулька» (див.: додаток С, № 15). 

Зауважимо, що вищеназвані ігри «Пекара», «Бальки», «Цурки», 

«Свинки» складають окремі варіативні блоки за схожістю організації та форм 

їх проведення, хоча різняться своїми локальними назвами.  

Етимологія номінації текстів ігрового сюжету «Пекар» (другий тип) 

пов’язана з іменем персонажа української міфології – Пеком (Чуром, Цуром, 

Щуром). За уявленнями українців, він є обожненим предком (пор. 
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пра_«щур»). Щодо «Пекара», «Чорта», «Чортючка», то, враховуючи наявність 

у грі жорстких моментів, (можливість нанесення поранення під час збивання 

палицею «чорта»), учасники неохоче бажали бути в ролі «чорта» чи «пекара». 

На нашу думку, це і стало першопричиною утворення назв цих ігор, що своїм 

корінням пов’язане з персонажем української міфології – Пеком, який є сином 

Чорнобога і Мари, «хитрий і підступний чортисько кривавих бійок та всякої 

біди» [38, 357 – 358]. Відзначимо, що ігровий фольклор, представлений 

демонологічним пластом, засвідчує збереження язичницької міфологічної 

системи та демонологічних культів і є однією з джерельних ланок 

реконструкції світоглядних і поетичних основ народної традиції. Пізнішим 

варіантом номінації зазначеної гри є «Чорт», що збігається з негативними 

конотаціями дохристиянської демонології у добу християнства. Дослідник 

усної творчості українців В. Ф. Давидюк «знаходить риси середньовічного 

побуту і в народній грі «Пікар», яка […], видозмінила свою назву на «Пекара» 

і навіть на «Бекара», що в перекладі означає пастух. Аргументує це автор дуже 

просто – гра відображає напад ворогів на місто, яке охороняє вартовий, 

озброєний пікою» [цит. за Білик О. Культ предків і народна гра / Олена Білик 

// Берегиня. – 2004. – № 3 (42). – С. 38]. Не відкидаючи думки В. Давидюка 

щодо лексичної модифікації «пікар» (від «піка» – зброя) / «пекар» / «бекар» 

(вартовий, пастух), авторське тлумачення варіантів ігрових текстів цього 

сюжету полягає у часових смислових нашаруваннях: мисливські ініціації – 

доба тваринництва – доба землеробства – парубоча гра на пасовиську.  

Кожна ватага подільських пастухів по-своєму грала у ці ігри. 

Використовуючи підручні матеріали, хлопці з «трьох бляшанок різних за 

розміром, складених у вигляді піраміди» (див.: додаток П, № 24), «палка, 

застромлена вертикально в землю» (див.: додаток П, № 9), «кілок 30 см 

вишиною» (див.: додаток П, № 16), формували «чорта», «пекара» чи «десять 

круглих палиць довжиною 30-40 см – скраклів, ставлять у шаховому порядку 

або поряд по п’ять штук» у грі «Скраклі» (див.: додаток П, № 23). 
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За умовами гри, кількість учасників у них була різною: «гурт хлопців» 

(див.: додаток П, № 9), «збиралося п’ять хлопців і дівчат» (див.: додаток П, № 

16). З певної відстані «відмірювали 10 м, робили поперек границю» (див.: 

додаток П, № 16), «відраховують 25-30 кроків, визначаючи середину відстані 

– «масло»» (див.: додаток П, № 23), кожен кидав палицю, «грубий кийок» 

(див.: додаток П, № 9) з метою влучити і збити «чорта», «пекара». У деяких 

варіантах «хто попадав в той кілок, називався «пекарем»» (див.: додаток П, № 

16), «виграє той, хто зіб’є найбільше скраклів» (див.: додаток П, № 16), в 

інших – «одного з гурту вибирали для того, щоб він оберігав «пекаря»» (див.: 

додаток П, № 9), а в разі збиття «пекара», «чорта» змушений швидко 

відновити його. Хто збив і ті, хто промахнулися, біжать у поле забрати свої 

палиці, а охоронець «чорта», «пекара» має, за умови його повного 

відновлення, доторкнутися своєю палкою до когось із гравців, і «того, кого він 

торкне, ставили оберігати «пекаря»» (див.: додаток П, №№ 9, 24). 

Отже, тут ми спостерігаємо намагання гравця влучити палицею у ціль, 

що раніше відігравало не менш важливе значення у підготовці хлопців до 

подальшого дорослого життя, коли такі ж самі прийоми використовувалися 

при полюванні. 

Зрозуміло, що палицею, якою користуються діти-пастухи, великого звіра 

не вполюєш, проте, міркуючи так, що разом зі змужнінням дитини і 

досягненням нею віку мисливця відповідно і змінювалися розміри палиці, а 

витренуваний ще з дитинства оковимір на відстань «25-30 кроків» (див.: 

додаток П, № 23), «10 метрів (міряли кроками найвищого учасника)» (див.: 

додаток П, № 16) якраз був найбільш ефективним при киданні палиці чи 

іншого знаряддя полювання на ураження. Пастуші компанії не мали в собі 

якоїсь соціальної розмежованості. Часом матеріальна скрута заставляла дітей, 

окрім випасу своїх домашніх тварин, найматися до людей, хто не мав власного 

пастуха у домі. Так, ще у часи після Другої світової війни діти на пасовиську, 

починаючи з ранньої весни і аж до першого снігу, ходили босими через 
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неспроможність батьків забезпечити взуттям свою багатодітну сім’ю, а з 

іншого боку, це вже стало традицією, що діти у теплий період пори року мали 

ходити босоніж, таким чином загартовуючи свій організм. Проте навіть за 

таких умов дитяча уява і дух поля сприяли раціональному проведенню 

пастухами свого часу. 

Мисливські та скотарські мотиви характерні і для ігор третього типу 

(«Свинка», «Галка», «Гра в галку», «Ямка», «Волосяна кулька», «Коця»), 

зокрема рольова функція «котити м’яча» («кульку», «свинку», «галку») 

вербалізується як «пасти свинку». Окрім ігрових образів-символів («свинка», 

«галка»), в окремих варіантах наявний індексний знак, що маркує початок 

ігрової діяльності: «Гайда в другу!». Використовуючи підручні природні 

матеріали, діти-пастухи виготовляли: «волосяну кульку, яку робили навесні 

підчас линяння худоби» або «галку» (див.: додаток С, № 20) шляхом 

викачування рукою по шерсті тварини (це добре було робити ввечері, коли 

сонце йшло на захід і худобу не діймали ґедзі. Тоді вона була спокійна і 

дозволяла скачувати вилинялу шерсть (див.: додаток Щ, № 12); «галку» 

(вузлик набитий різними тряпками) (див.: додаток С, № 20); бляшанка від 

консервної банки (див.: додаток С, № 15) та ін. 

Далі, організовуючи гру, «викопували ямку» або «викопували ямку і 

наливали у неї води (робили болото)» (див.: додаток С, № 15); «він (хто 

запропонував гру) викопує в центрі яму розміром у «свинку» (бляшане коло, 

вирізане заздалегідь з жесті)» (див.: додаток С, № 14); «посередині робиться 

лунка, від неї на відстані 1,5–2 метри роблять ще лунки в залежності від 

кількості гравців», «на стежці кожен викручує собі п’яткою ямку» (див.: 

додаток С, № 9); «на полі вибирається ділянка з рівною поверхнею, посередині 

робиться лунка (неглибока)» (див.: додаток С, № 20). У позиції, коли один 

гравець знаходиться у центрі кола, охороняючи ямку, щоб туди не влучила 

«свинка», а решта учасників стоять на певній відстані навколо нього поза 

своїми ямками і палицями, «ключкою, яку робили із палок» (див.: додаток С, 
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№ 20) передають м’ячик один одному, намагаючись влучити в середню ямку, 

при цьому, «якщо якась дитина влучить в середню лунку, то вона стає на місце 

тієї дитини, що охороняла лунку і пропустила м’ячик», чи «на місце 

«воротаря» (один з гравців «воротар», стоїть біля лунки, охороняючи її)» 

(див.: додаток С, № 20). 

В іншому варіанті «гравці намагаються влучити в середню лунку, 

приказуючи: «Гайда в другу»» (див.: додаток С, № 20), що служить їм 

підбадьорювальним вигуком. 

У грі «Ямка» учасники «ставали обіруч, уздовж ямок, крайній котить 

м’яча. В чиїй ямці він зупиниться, той має вийняти його (палицею) і поцілити 

в когось з гравців (ямку). Промахнувся – маєш «пасти свиню», тобто котити 

м’яча» (див.: додаток С, № 9). 

Отже, ігри такого типу, як «Свинка», «Галка», «Гра в галку», «Ямка», 

«Волосяна кулька», виховують у дітей увагу, спритність, швидкість мислення, 

сприяють розвиткові творчої думки і сили. 

Характерною особливістю переважної більшості ігор на пасовиську є 

наявність ігрового атрибуту – невеликого дерев’яного загостреного і 

відполірованого кілка – зі спільною назвою «цурка», смислове навантаження 

якого не обмежене атрибутивною функцією, а є і сюжетотвірним, оскільки 

ігрові завдання розгортаються навколо «цурки» як ігрового концепту: збити 

«цурку», підкинути «цурку», влучити в «цурку» / «цуркою», відвоювати 

простір навколо «цурки» тощо. Стосовно гри «Цурка» та варіантних, на нашу 

думку похідних, то з ілюстрованого етнографічного довідника «Українська 

минувшина» дізнаємося: «Цурка – дерев’яний, до 30 см завдовжки, 

загострений і відполірований кілок, що застосовувався при в’язанні снопів під 

час жнив» [274, 47].  

Наявні в експозиційній залі навчально-наукової лабораторії етнології 

взірці-експонати цурки з досліджуваного нами етнорегіону за розмірами 

збігаються із використовуваними дітьми-пастухами у грі палицями: «для гри 
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потрібно дві палиці: одна довжиною 1м, а друга – 20-30 см. Довга – кий, 

коротка – цурка» (див.: додаток Ц, № 7); «вирізається палка довжиною 

приблизно 20 см; вирізають дрючки довжиною 100-120 см» (див.: додаток Ц, 

№ 16); «замашна палиця завдовжки 70-100 см і завтовшки 2-3 см та цурка – 

загострена з обох кінців паличка із міцного дерева завдовжки 20-30 см» (див.: 

додаток Ц, № 4); «цурку (дерев’яну, з обох боків загострену паличку 30 см)» 

(див.: додаток Ц, № 31); «виструганий патичок» (див.: додаток Ц, № 27); 

«вирізали чурочку (палочку)» (див.: додаток Ц, № 9); «невеликий дерев’яний 

колик (бабку)» (див.: додаток Ц, № 21); «палиця довжиною більша одного 

метра, та вирізана із дерева маленька паличка, діаметром 6 см, а висотою 12 

см – це так звана баба» (див.: додаток Ц, № 21); «дві палки, одна затесана, а 

друга біяк» (див.: додаток Ц, № 13). В одному із варіантів гри «Цурки» (див.: 

додаток П, № 23), записаній на Кам’янеччині, замість короткого, затесаного 

патичка – «цурки» – використовували «круглу тряпку».  

Отже, дитяча гра пастухів «Цурка» і похідні від неї варіанти «Чурочка», 

«Курка», «Бити баби», «Бабка», «Куліка», «Кимпа» є не що інше, як прадавня 

гра женців у полі під час короткого відпочинку, яка не вимагала значних 

затрат часу на підготовку і пошук знарядь гри. У процесі еволюційних змін 

вона трансформувалася у дитячу гру пастухів. Наявність варіантів у назві та у 

правилах організації і проведення гри «Цурки», що засвідчено 

паспортизаційними даними записів фондових матеріалів лабораторії етнології, 

підтверджують широкий ареал поширення цієї гри у межах етнорегіону – 

Поділля. 

За умовами гри, хлопчики «міряються на палиці, хто з гурту буде в 

городі (верхні), а хто піде у поле (нижні)» (див.: додаток Ц, № 31); «міряються 

на палиці чий буде верх, той перший б’є палицею по краю патичка» (див.: 

додаток Ц, № 27); «щоб визначити, хто починає гру першим, для цього беруть 

у ліву руку цурку, а в праву – палицю і по черзі підкидають її догори, всі 
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удари по палиці рахують, яка команда зробить найбільше ударів, тая починає 

гру» (див.: додаток Ц, №4).  

Одна із вимог щодо її проведення – «майданчик для гри повинен бути 

просторим, щоб підбита цурка не наробила шкоди» (див.: додаток Ц, № 4), що 

знову ж співзвучно з умовами грання у полі як серед хліборобів, так і дітей на 

пасовиську (у мовленні подолян часто можна почути: «Вигнати худобу в поле 

пастися», де поле – звичайне пасовище). 

Наступною дією «на майданчику проводять лінію поперечну, зміщену 

вбік з одного його країв … на певній відстані від лінії малюють городок, це 

круг на краю майданчика. У центрі городка робиться дучка (невеличка і 

подовгувата ямка) у вигляді щілини» (див.: додаток Ц, № 4); «на землі 

креслять квадрат, а у центрі викопується ямка» (див.: додаток Ц, № 7); 

«випорпується ямка діаметром 18 см» (див.: додаток Ц, № 16); «креслять на 

землі «город» (чотирикутник)» (див.: додаток Ц, № 31); «сходились діти на 

галявину і викопували ямку» (див.: додаток Ц, № 9); «розкреслювали на землі 

квадрат (розмір байдуже)» (див.: додаток Ц, № 27); «розграфлювалось ігрове 

поле, в центрі поля був невеликий круг» (див.: додаток Ц, № 21).  

Тривале у часі поширення на території етнорегіону вищерозглядуваних 

ігор спричинило витворення значної варіативності у правилах їх грання. За 

проведеним аналізом варіантів гри, розрізняємо їх і за способом введення 

цурки у гру, і за подальшими діями учасників: «Біля ямки сидів один учасник. 

Інші з лінії кола, по черзі намагалися кинути рукою» коротку паличку у яму, 

той, хто сидів там, її відбивав» (див.: додаток Ц, № 6); «Чурочку (палочку) 

клали в ямку, били по голові чурочки і вона відлітала» (див.: додаток Ц, № 9); 

«поклавши її (цурку) одним кінцем у дучку, по другому кінцю, який виступає 

над землею, слід ударити палицею – цурка летить у повітря. Вибивати в поле 

її можна не відразу, а підбивши кілька разів догори, бо за кожен такий удар на 

протилежну команду нараховуються очки» (див.: додаток Ц, № 4); «Обраний 

ведучий підходить до квадрата, бере кий і підкидає ним цурку вгору, а інші 
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намагаються її спіймати, щоб вона не впала на землю» (див.: додаток Ц, № 7); 

«підкидають («цурку» – круглу тряпку) і відбивають патиком» (див.: додаток 

Ц, № 23); «Дві гілки ставлять хрест-навхрест, а третьою вдаряють по кінчику. 

Гілка має перелетіти за спеціально вказану границю» (див.: додаток Ц, № 19); 

«палички кладуть напротивагу, навхрест і по одній з них б’ють, якщо паличка 

відскочила, то б’ють ще раз, а якщо ні, то б’є наступний» (див.: додаток Ц, № 

21); «На кілочок, забитий у землю, ставлять паличку, один кінець якої на 

землі, другий на кілочку. Другою палицею вдаряють по тому кінці, який на 

кілочку» (див.: додаток Ц, № 5); «Б’є її (цурку) палкою так, щоб, коли цурка 

підстрибне, встигнути ще хоч би раз вдарити (кожен удар у повітрі оцінюється 

у 10 чин). Цурку треба бити доти, доки вона не вилетить за город. Вибиту з 

городу цурку бере один з хлопчиків з поля («поляни») і кидає в город, 

попередньо зробивши від того місця два кроки до городу. Якщо цурка впаде в 

городі, б’є наступний гравець із тих, що знаходяться й городі («городяни»), 

впаде поза городом – продовжує грати перший і б’є цурку з того місця, де 

вона впала. Він грає доти, поки протилежна команда не вкине її в город» (див.: 

додаток Ц, № 31); «кладуть у квадрат виструганий патичок, щоб один край був 

вище, … перший б’є палицею по краю патичка. Потім підходить до патичка, 

де він упав і ще раз б’є, але тут уже важче, адже патичок лежить на землі» 

(див.: додаток Ц, № 27); «Невеликий дерев’яний колик (бабку) ставили далеко 

від награфленого кола і били по ній дерев’яною палицею стараючись попасти 

у коло» (див.: додаток Ц, № 21). 

Як і в більшості традиційних дитячих ігор гуртово-командного складу, 

метою їх проведення є здобуття перемоги над супротивником. У вищеназваній 

грі та її варіантах спостерігаємо оцінювання переможців подвійного 

характеру: як власне фізичний, так і розумово-естетичний напрям.  

Із точки зору фізичного – перемога зараховувалася тим, «хто відбив 

найдалі (цурку)» (див.: додаток Ц, № 16); «хто найбільш спритніший в 

підхопленні палки» (див.: додаток Ц, № 13); «у кого перевага у відстані 
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польоту патичка» (див.: додаток Ц, № 27); «у кого вона (цурка) залетить 

подалі» (див.: додаток Ц, № 5); «чия палка далі впала» (див.: додаток Ц, № 11). 

Інший напрям, окрім фізичної підготовки, вимагає ще й навичок 

рахункового мислення – «кожен учасник гри повинен обов’язково пам’ятати 

кількість очок. Якщо гравець, якого спитали, не відповість на таке запитання, 

то його очки згорають» (див.: додаток Ц, № 4). У наступних діях ««городяни» 

б’ють по черзі та ведуть рахунок чин (узагальнений числівник, який 

використовували діти при рахуванні в ігрових моментах, назва місцева, 

співзвучна із – очки, бали), поки кожному з них не буде вкинута цурка в город. 

Потім так само б’ють «поляни», намагаючись набрати більшу кількість чин» 

(див.: додаток Ц, № 31); «той, хто зловив, одержує 50 очок. Після цього він 

вкидає цурку у квадрат з того місця, де її зловив, і якщо попав, то одержує ще 

100 очок і стає ведучим, а якщо не попав, то гру продовжує попередній 

ведучий» (див.: додаток Ц, № 7). 

Якщо у попередньому прикладі учасники здобувають перемогу за 

кількістю набраних очок, то в одному із досліджуваних варіантів гри «Цурки» 

це відбувається навпаки: «Коли всі члени команди проб’ють по тричі, 

починають бити суперники. Вони спочатку зганяють нагнані на них очки, а 

потім починають наганяти на супротивну команду. Перемагає та команда, яка 

нагонить на супротивників умовлену кількість очок» (див.: додаток Ц, № 4).  

Також у деяких варіантах гри ми зустрічаємо, окрім отримання 

учасниками морально-фізичного задоволення, ще й повчально-виховні 

моменти, котрі заставляють міркувати гравців про те, що гра – це не тільки 

гаяння вільного часу, а й дія з подальшими наслідками: «переможеним, в 

покарання надавалося право повертати (приносити) «бабку» на початкову 

позицію» (див.: додаток Ц, № 21); «переможці вбивають цурку в землю, а 

переможені по черзі витягують її із землі зубами» (див.: додаток Ц, № 31). 

Отже, ми припускаємо, що ігри четвертого типу («Цурка») зберігають 

рефлексії історичних реалій: родоплемінних протистоянь та займанщини як 
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давнього звичаю набуття земельного права, а відтак – поляризації 

(«поляни» / «городяни»). 

Ще однією особливістю дитячих ігор під час випасу домашніх тварин 

було і те, що в них використовувалися палиці, але вже спеціально виготовлені 

(пристосовані до вимог правил гри), відповідного розміру із певними 

фізичними властивостями матеріалу: «ґут» – палиця довжиною приблизно 50 

см»; «штурак» – палиця із пружного дерева, яка з одного кінця має «марґулю» 

(потовщення у вигляді галки), завдовжки 80-100 см»; «пружна палиця із 

«загугулиною» (нижня підземна прикоренева частина стовбура дерева, куща); 

«вовк» («дикий», однорічний пагін, здебільшого, плодового дерева), «швидун» 

(народна назва кущового дерева, пагони якого швидко ростуть), які з легкістю 

могла розшукати дитина-пастух. Вирізавши палиці пастухи кидали їх так, щоб 

«ті (ґут) скакали по землі якнайдалі, торкаючись по черзі кінцями землі. У 

кого ґут упаде найближче, той програв» (див.: додаток Щ, № 2) або ж «Діти-

пастухи сідали на горбі, гупали так одним кінцем палиці до землі і кидали її на 

третій раз, чия впаде найдалі, той збирає всі палички, а в кого ближче, то лягає 

животом на землю, і той, у кого палиця полетіла найдальше, качає (як качалку) 

кожного палицею по плечах, а той має вгадати, чия то палиця. Качають по 

плечах і кажуть: 

Паршива Дарка фостиком вертіла, 

А моя паличка найдальше залетіла. 

Тоді, хто качав, гаркає (качає палицею по спині грака) і запитує. 

– Гоп, стук чий бук? 

Як вгадав, встає, як ні, то ще гаркають (див.: додаток Щ, № 5). Гра 

«Палка», що належить до першого типу, у своїй поліваріантності, вочевидь, 

сягає давніх міфологічних уявлень і містить ритуальні смисли, 

трансформовані з часом у форму гри: еротичні мотиви (атрибут гри має 

метафоричне значення: «Паршива Дарка фостиком вертіла // А моя паличка 

найдальше залетіла»); рефлексії звичаєвого права (статева міць, 
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репродуктивна спроможність передбачає правову домінанту); мотив сліпоти 

(відгадування «наосліп»: «Гоп, стук чий бук?», – релікт давніх магічних 

практик). Мотив сліпоти, поєднаний із мотивом «гаркання» (качання палицею 

по спині гравця), водночас вказує на паралелі з поховальними ритуальними 

іграми («Бити лубка»).  

Ще однією з форм покарання програвшого були дії з використанням 

його головного убору: «чий ґут (штурак) впав найближче, кладе на землю 

свою кепку (див.: додаток Щ, № 3); кашкета шестиклинця (форма пошиття) 

(див.: додаток Щ, № 12) там, де ґут (штурак) упав востаннє» (див.: додаток Щ, 

№№ 3, 12); «шапку свою кладе той, що кинув найближче палицю» (див.: 

додаток Щ, № 10). Далі «б’ють (ґутають ґут) до тих пір, поки хтось не 

промахнеться. Тоді він ложить свою кепку і б’ють вже в неї» (див.: додаток Щ, 

№ 3); «із-за визначеної межі кидають палицю на «чирк» (горизонтально до 

землі). Хто «чиркне» чи зіб’є кашкета, то всі решта переходять на три кроки 

ближче (міряє оди найвищий з гравців, ще й трохи підстрибуючи) і вже 

кидають у кашкета звідти» (див.: додаток Щ, № 12). Траплялися і прикрі 

випадки, за які вдома мама і сварила за зіпсований головний убір пастуха: 

«якщо відстань близька, то кидали палицю «штурака» так, що можна і 

пробити кашкета чи відбити козирка» (див.: додаток Щ, № 12); «хто кинув 

найдальше, перший б’є по шапці» (див.: додаток Щ, №№ 9, 10).  

Отже, наявність в окремих варіантах текстів ігрового атрибуту «шапки», 

«кашкета» тощо підтверджує гіпотезу, оскільки головний убір є символічним 

маркером індивідуального правового поля його власника. 

Співзвучною із вищерозгляненими іграми «Ґута», «Ґута», «Штурака», 

«Шапкура» є пастуша гра «Плазівка» (див.: додаток Щ, № 7). Хлопчики на 

землі проводили лінію, сідали поза нею і один за одним, дотримуючись черги, 

тримаючи в одній руці невеличку гілку «грубим кінцем, легенько кидав до 

землі на лінію, гілка відштовхувалася і летіла вперед» (див.: додаток Щ, № 7). 
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Як і в попередній грі «Ґута» (див.: додаток Щ, № 2), вигравав той, «хто кидав 

гілку найдальше». 

Отже, усталена традиційність наслідування правилам гри, навіть з 

елементами шкоди, не стала причиною їх зникнення, а навпаки, у часи їхнього 

розвитку були популярними серед пастуших гуртів. 

До репертуару пастуших ігор і забав увійшли ігри, які первинно 

виконували ритуальну функцію, а з часом десакралізувалися й перейшли до 

повсякчасного ігрового репертуару. Популярність тієї чи іншої гри в колективі 

спричинила їх перехідність із розряду пастуших у вуличну чи у Великодню, і 

навпаки.  

У своїй праці «Великдень у подолян» А. П. Свидницький зазначає: «Що 

ж стосується «жмурок», то ця гра, безперечно, є Великодняя» [231, 439]. 

Великою популярністю у дітей користується гра «Жмурки» (див.: 

додаток Ж, №№ 11, 26, 27, 28, 30, 35, 38, 38, 39), яка має ще такі назви в 

етнорегіоні, як «Піжмурки» (див.: додаток Ж, №№ 18, 33) та «Гра в (у) 

жмурки» (див.: додаток Ж, № 25), [231, 439 – 440]. Можна погодитися з 

наведеним твердженням А. П. Свидницького, проте зауважимо, що ігри, які 

мігрують, не мають часової прив’язаності та за різних обставин змінюють своє 

вираження у варіантній формі залежно від пори року, від погоди у природі, від 

настрою дітвори та місця гри.  

У нашому дослідженні ця гра нараховує значну кількість варіантів і 

щодо самої назви: «Стукалка» (див.: додаток Ж, № 10), «Калди» (див.: додаток 

Ж, № 23), «Цургалочка» (див.: додаток Ж, № 24), «Схованки» (див.: додаток 

Ж, № 34), «Жмури кота» (див.: додаток Ж, № 32), «Закладовка» (див.: додаток 

Ж, № 21) та ін. 

«Жмурки» є хатні та вуличні (на дворі було більше місця де заховатися). 

Граючись у «Жмурки» на вулиці чи навіть на Великдень біля церкви, з 

визначеною межею, далі якої не можна було ховатися, окреслювалася 

територією узвичаєного місця збору дітвори. Жмурки на пасовищі мали свою 
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особливість. Пасовище найкраще підходило для їх організації та проведення 

(тут до послуги були просторові елементи гри: рельєф, каміння, рослинність, 

кущі, дерева тощо), проте щодо специфіки «Жмурок» на пасовиську, то 

безмежність простору вимагала більш чіткої конкретизації визначення 

кордонів ігрового майданчика. Наприклад: «Ховатися можна в радіусі 30-50 

кроків (довжина одного дитячого кроку приблизно 50 см)»; «далі того дерева, 

куща не ховатися» тощо.  

Традиційно гра розпочиналася вибором із гурту дітей того, хто має 

жмурити за допомогою лічилки. «Діти стають у коло. Один з них, починаючи 

від себе, вказує пальцем підряд на кожного і промовляє по складах лічилку: 

«Вийшов кріт на гору й починає рити. А на кого впаде слово, той має 

жмурити!». На кого припаде останній склад, той стає жмурилкою» (див.: 

додаток Ж, № 39); «Котилася торба, з великого горба, А в тій торбі: хліб, 

паляниця, Кому доведеться, тому і жмуриться (зажмуриться)» (див.: додаток 

Ж, № 33). Хто з кола залишається один, той жмурить» (див.: додаток Ж, № 

38); «… Проказують «щиталку», вказуючи по порядку пальцем на кожного з 

учасників: «Раз, два, три, чотири, п’ять – вийшов зайчик погулять, а охотнік 

підбігає, прямо в зайчика стріляє. Піф, паф, ойо-йой, уміраєт зайчик мой» чи 

варіант: «Вийшов зайчик погулять – Раз, два, три, чотири, п’ять, Як нам бути, 

що зробити – Треба зайчика зловити, Будем знову рахувать – Раз, два, три, 

чотири, п’ять» (див.: додаток Ж, № 23). На кому «щиталка» зупиняється, той і 

жмурить» (див.: додаток Ж, № 27); «Кладуть пальчики – кожна дитина один 

пальчик та й промовляють, торкаючи пальчики, щоб на кожний пальчик 

приходилось по одному слову (лічилка однотипна з джерелом (див.: додаток 

Ж, № 38). На чиєму пальчику прийдеться останнє слово, тому й «жмуриться»» 

(див.: додаток Ж, № 33). Можливі ще і такі варіанти розпочати гру – «гурт 

хлопців вибирає старшину-суддю, який би у грі давав лад та розв’язував би 

безсторонньо спірні питання. Старший призначає одного з-поміж парубків 

започаткувати гру» (див.: додаток Ж, № 10); «хтось з дітей починає вести 
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перекличку (вираховувати, хто повинен калдувати)» (див.: додаток Ж, № 23); 

«жмурять по двоє осіб, за добровільною згодою» [231, 439]. 

Короткий і цікавий сюжет вищенаведених лічилок сприяє найкращій їх 

фіксації у дитячій пам’яті та є однією з умов усного поширення серед гравців 

досліджуваного етнорегіону. Щодо їх змісту, то: «Чимало лічилок, що 

складаються із, здавалося б цілком зрозумілих слів, теж не мають ясного 

змісту. Але це не заважає їх популярності у дітей, які люблять деяку 

загадковість і яких приваблюють яскраві, незвичайні співзвуччя» [83, 16]. 

Беззаперечно, ритмізований текст лічилки сприяє гармонізації ігрового 

колективу, унормовує послідовність ігрового сюжету, а фрази, які 

номінуються окремими дослідниками дитячого фольклору як «заум», свідчать 

про давність цього ігрового звичаю.  

Визначений «жмурилка» (див.: додаток Ж, № 35, 39); «жмурка» (див.: 

додаток Ж, № 28); «плющий» (див.: додаток Ж, № 21); «калдувальник» (див.: 

додаток Ж, № 23) «закриває собі очі і рахує до десяти («до 25» (див.: додаток 

Ж, № 37); «очі затуляє долонями і рахує до певного часу (20-50)» (див.: 

додаток Ж, № 23); «вона (дитина) закриває очі і рахує до певного числа або 

говорить якусь лічилку» (див.: додаток Ж, № 18). Наостанок виголошує: «Хто 

не заховавсь, я не винуватий. Іду всіх шукати!» (див.: додаток Ж, № 39); «Я 

іду шукати, хто не встиг заховатися повинен кричати «ура»» (див.: додаток Ж, 

№ 11); «Жмуру, жмуру, ховаюся (ховайтеся (див.: додаток Щ, № 12) в дюру. 

Хто не сховався, той і попався» (див.: додаток Ж, № 38), (А кого я знайду то, 

як жабу роздеру (див.: додаток Щ, № 12), «Жмурити» потрібно із 

заплющеними очима, стоячи спиною до тих, хто ховається» (див.: додаток Ж, 

№ 25); «він (хто в результаті лічилки залишається один) закриває очі і 

промовляє: «Жмури кота, лишись одна» (див.: додаток Ж, № 32); «один 

«плющий» закривав очі і плющив говорячи: «Раз, два, три, чотири, п’ять, я 

(іду (див.: додаток Ж, № 35) встаю шукать» (див.: додаток Ж, № 21); 

«жмурящиє в один голос кричат: «Кобле-кобле! (или бобре-бобре) ховай же ся 
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добре, бо я хорти маю. По полі пускаю: як піймуть, роздеруть. Я винен не 

буду»» [231, 440]; «призначений лягає ниць, його голову ще чимсь 

накривають, щоб не бачив» (див.: додаток Ж, № 10).  

У багатьох записах гри «Жмурки» «за правилами гри перший, кого 

знайшли, стає жмурити» (див.: додаток Ж, № 18); «дитина, яка жмуриться, 

знаходить якусь із дітей і гра починається спочатку» (див.: додаток Ж, № 33); 

«якщо знайшов всіх, то буде жмурити той, кого він знайшов першим» (див.: 

додаток Ж, №№6, 7, 27, 39); «кого «покицяли», тот начинает жмурить» [231, 

440], в іншому випадку – «хто найдений самий останній, починає жмурити» 

(див.: додаток Ж, № 37). 

Текстові модифікації у наявних варіантах вербального складника 

наповнюють гру як змістовно, так і дають нам можливість простежити їх 

відмінності в етнорегіоні. 

Знайшовши когось із тих, хто ховався, «жмурко підбігав до місця 

рахунку і казав: «Тра-та-та! Коля, Вася …» (див.: додаток Ж, № 28); «Стукі-

лукі, я вас застукав» (див.: додаток Ж, № 30); ««Цур, я бачив!» (і каже кого і 

де)» (див.: додаток Ж, № 25); «Цургалочка (ім’я)» (див.: додаток Ж, № 24); 

«Раз, два, три, закладований ти!» (див.: додаток Ж, № 21); «Кого гоняющий 

застанет не тронувшимся с места, тот кричит: «Цур! На гарячім місці». Иногда 

еще и плюют на землю: «Тьху! цур …». То же делают и на «гарячім місці: 

«Тьху! Цур! На гарячім місці»» [231, 440]; «Той, хто жмурив, повинен 

торкнутися землі і сказати: «Печу кота, якого баче голова» (див.: додаток Ж, 

№ 32); «Він (той, хто жмурив) повинен бігти і стукнути по дереву, кажучи: 

«(ім’я), я тебе знайшов»» (див.: додаток Ж, № 11). 

У деяких ігрових варіантах така емоційна словесність виражалася дією – 

«Найшовши, він має встигнути бистріше нього, прибігти на своє місце і 

постукати п’ять разів» (див.: додаток Ж, № 37); «Той, хто калдує … біжить до 

місця калдування і торкається рукою дерева» (див.: додаток Ж, № 23); 



 103 

«Побачивши когось, називає на прізвище, біжить швидко й стукає палку о 

палку, що тут же серед площі покладені – «застукує» (див.: додаток Ж, № 10). 

За правилами гри, у деяких варіантах – «Гравці крадькома зі своїх 

схованок повинні знайти момент і пробратись до зазначеного місця (де 

жмурив ведучий). Прибігши першим, він сповіщає про це словами: «Цур, я 

є!»» (див.: додаток Ж, № 25); «Діти, що знаходяться у схованці, дивляться за 

діями калдувальника і намагаються самі добігти до місця калдування і 

постукати рукою і сказати: «Тра-та-та за себе»» (див.: додаток Ж, № 23); 

«торкаються того місця (де жмурили) і кажуть: «Застукався, застукався сам за 

себе»» (див.: додаток Ж, № 26); «Ті, що ближче заховалися, можуть 

«зацюркатись», тобто прибігти до «пана» і торкнутись рукою раніше того, що 

шукає» (див.: додаток Ж, № 27); «Коли ж той, що мусить застукати когось, 

відійде дальше від стукалки (паличок у які стукають), а хтось з тих, що 

ховався, підбіжить швидко й застукає палицями, то той, що був накритий, 

мусить знову лягати» (див.: додаток Ж, № 10). 

Зауважимо, що колективний характер проведення «Жмурок» створює 

атмосферу дружніх відносин серед гравців, зміцнює їх фізично і сприяє 

кращому запам’ятовуванню правил і текстового супроводу гри (наприклад, 

колективне промовляння лічилок та ін.). Також, враховуючи дитячу 

комунікабельність у спілкуванні з членами інших гуртів, можемо 

стверджувати про усну їх передачу, що є однією з умов появи нових 

варіантних виражень гри. 

Сам хід гри у багатьох моментах урізноманітнюється використанням 

природних матеріалів, які оточували гравців і були підручними повсякчас, а це 

розвивало їхню увагу, спостережливість, єднало з природою, виховувало 

характер і загартовувало дух. 

На прикладі гри «Жмурки» та її варіантів ми можемо говорити про її 

часову тривалість побутування у середовищі подолян та позитивний вплив на 

розвиток дитячої особистості.  
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Часто в моменти гуртового збору попасичів, навіть з того ж самого 

населеного пункту, що було спричинено здебільшого різними погодно-

кліматичними умовами (затоплення лугів, випалення сонцем трави під час 

засухи і та ін.), помічено відмінність у правилах організації та проведення 

однієї ж тієї самої гри чи забави, що призводило до народження більш 

досконалого і «відшліфованого» варіанта – похідного від першоджерела. 

У фондових записах навчально-наукової лабораторії етнології є більше 

десятка варіантів повсякчасної дитячої гри пастухів «Камінчики». Назва 

узагальнююча, що походить від основного використовуваного гравцями 

предмета – маленьких камінчиків. Також зауважимо, що ігор з такою назвою у 

варіантних текстах найбільша кількість щодо форми організації та їх 

проведення. Серед гуртів подільської дітвори поширені ще й такі назви цієї 

гри, як: «Коцолоки» (див.: додаток К, № 4), «Кубика» (див.: додаток К, № 22), 

«5 камінців» (див.: додаток К, № 36), «Ґончики» (див.: додаток К, №№ 11, 25), 

«Одиначок» (див.: додаток К, № 26), «Баби» (див.: додаток К, № 10), 

«Камінці» (див.: додаток К, № 4), «Крем’яхи» або «Лижки» (див.: додаток К, 

№ 24), «Дячки» (див.: додаток К, № 33), «Кури» (див.: додаток К, № 23) та ін. 

Залежно від кількості учасників ця гра поділяється на осібну та групову. За 

умовами гри визначається кількість залучених предметів, їх форма та якість: 

«Діти беруть 5 камінців, сідають в кружок і кожен по черзі починають 

змагання» (див.: додаток К, № 36), «Кожен учасник мав п’ять камінців» (див.: 

додаток К, № 4), «Дитина бере п’ять камінчиків у руку» (див.: додаток К, № 

26), «5 виточених круглих камінчиків беремо у жменю» (див.: додаток К, № 

25), «Розкладали п’ять чи більше камінчиків на землі» (див.: додаток К, № 35), 

«Діти брали шість маленьких камінчиків, складали їх в рядочок, самі сідали в 

круг» (див.: додаток К, № 10), «Брали камінчики гальки – розсипали» (див.: 

додаток К, № 11), «Беруть 6 камінчиків округлої форми діаметром до 2 см» 

(див.: додаток К, № 34), «Беруться невеликі камінчики, гладенькі розміром з 

п’ятака чи троха менше. Камінчиків повинно бути п’ять. Грати в цю гру може 
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багато дітей. Сідають на верету довкола кругом» (див.: додаток К, № 4), 

«Дівчата брали у руки кусочки битого посуду і підкидали угору» (див.: 

додаток К, № 24), «Брали кругленькі маленькі камінці 10 штучок» (див.: 

додаток К, № 33), «У цю гру грають дівчата. Кожна учасниця має по 10 

невеликих круглих камінців, один з котрих відрізняється від інших кольором» 

(див.: додаток К, № 4). Кожен варіант цієї гри у записі має свої місцеві 

відмінності і в загальному дає можливість нам зрозуміти сам хід гри. «… Один 

камінчик підкидаємо, а решту розкидаємо по землі і ловимо той, що 

підкинули. Тоді той камінчик, що у руці, підкидаємо і швидко піднімаємо 

один з камінчиків, що на землі, і ловимо той, що підкинули. Далі підкидаємо 

два камінчики, а третій піднімаємо і ловимо тих два. І так поки не піднімуть 

всі камінці. Далі п’ять камінців підкидаємо і ловимо тильною стороною 

долоні, а тоді знов підкинути і зловити у кулак. Знов розкидаємо і вже 

збираємо по два камінчики і знову всі п’ять перекидаємо з жмені на тильну 

сторону долоні і назад. Тоді знов розкидали і збирали по три і один підкидали, 

а тоді всі чотири» (див.: додаток К, № 22). В іншому варіанті «Гравець 

підкидає камінці догори і в тому місці, де вони мають упасти, підставляє 

долоню. Ті камінці, що впали на долоню, підкидають знову і намагаються 

зловити їх на льоту. Якщо кількість зловлених камінців виявляється непарною, 

гравець відкидає один, а решту підкидає знову» (див.: додаток К, № 4). «Якщо 

камінчик випав, то гра переходить до другого учасника. Він починає усе 

спочатку» (див.: додаток К, № 22), «Якщо хтось помилився, то має 

поступитись ходом товаришу» (див.: додаток К, № 36), «… якщо хоч один раз 

не зловив, треба починати спочатку» (див.: додаток К, № 25), «Гра триває, 

поки не зберуть зі столу всі камінчики» (див.: додаток К, № 26), «Якщо не 

вспів підняти, учасник змінювався» (див.: додаток К, № 10), «Якщо не 

вдавалося зловити камінчики і котрись з них падав, гра починалася спочатку» 

(див.: додаток К, № 34), «Коли камінчики чи падають, чи дуже далеко 

розкидаються, вступають по черзі в гру другі діти. По черзі де в кого впав 
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камінчик, той далі продовжує грати» (див.: додаток К, № 4), «Якщо він 

помилився і не встиг взяти чи взяв не всі, то гру розпочинає другий учасник» 

(див.: додаток К, № 33), «Якщо гравець не зловив жодного камінця, він 

передає решту камінців і право грати іншому. Вважається, що той, хто грає, 

«стратив» і у випадку, коли він зловить парну кількість або разом з іншими 

камінцями зловить і камінець іншого кольору. Коли всі камінці розійдуться по 

руках, підраховують, кому скільки дісталося. Ту дівчину, в якої буде їх 

найбільше, проголошують переможницею» (див.: додаток К, № 4). В одному із 

варіантів запису гри «Камінчики» під назвою «Кури» (див.: додаток К, № 23) 

учасниці грають її восени, коли достигне квасоля. «Кожна дівчинка має 

квасолю якогось одного кольору – це кури. Крім курей, є ще півень і квочка – 

якісь особливі квасолини, великі і гарні. Всю квасолю – кури зсипають у 

хустину, перемішують і грають по черзі. У жменю беруть курей, підкидають їх 

вгору, повернувши руку долонею вниз, ловлять і, підкинувши знову, ловлять у 

жменю. Коли спіймають пару курей – забирають собі, а піймають півня – 

забирають всіх курей з квочкою. Хто лишився курей, той виходить із гри. 

Коли розіграють усіх курей, то вкого їх не лишилося, повинен на одній нозі 

проскакати туди й назад до визначеного раніше місця, і тоді йому повертають 

курей, і гра продовжується» (див.: додаток К, № 23). Окрім розвитку у дитини 

спритності при виконанні різних завдань гри, у гравців закладаються 

елементарні ази народної математики через призму рахункового мислення.  

Універсальність гри «Камінчики» полягає у тому, що вона є 

повсякчасною і не вимагає особливих витрат при її організації та проведенні. 

Саме така простота, як зазначають респонденти, підкреслює ще одну її 

перевагу над іншими – це її мобільність, що якраз є зручним для гри на 

пасовиську. Гравці у будь-який момент разом із переміщенням тварин можуть 

одночасно переходити з місця на місце і продовжувати гру. 

Завдяки таким видам ігор у дітей тренується рахункове мислення, 

загострюється увага та виробляється спритність у рухах. 
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Популярною і пристосованою до природних умов її організації та 

проведення серед пастухів є такі ігри, як «Кілок» (див.: додаток Н, № 10), 

«Зубки» (див.: додаток Н, № 9), «У ножика» (див.: додаток Н, № 2), 

«Перевертайчик» (див.: додаток Н, № 8). 

Зазвичай, кожен пастух мав при собі ножа. З метою безпеки життя він 

був здебільшого розкладним і служив предметом гордості користувача. Окрім 

свого прямого призначення та оберегової функції, символіка якого сягає у 

далеке минуле, ніж був підручним повсякчас і одночасно з його допомогою 

витворилися прості ігрові моменти дітей.  

За нашими матеріалами, ігри «Кілок», «Зубки» є похідними від гри «У 

ножика», хоча побутують, як самостійні. Граючи «У ножика», «пастухи сідали 

у коло і по черзі, починаючи із окремих частин тіла, намагалися кинути ніж 

так, щоб він застряг у землю вістрям. Ця гра є багатоетапною. Спочатку ніж 

кидали із великого пальця – «пальчик», з ліктя – «лікоть», плеча – «плечко», 

від чола – «чоло», далі брали ніж за кінець леза у зуби – «зубки» і обов’язково 

з обертом він мав застрягнути у землю. Тримаючи ніж великим і вказівним 

пальцями, кидали його, гутаючи, в один оберт. «Гутів» було вісім. У разі 

кожної спроби, коли ніж не застригав у землю, хід передавався іншому 

учаснику. Хто не виконав усіх вимог гри, карався. Наступною дією учасники 

по черзі розпочинали гру заново, але вже без програвшого. Скільки разів, 

дотримуючись правил гри, ніж, кинутий гравцем, застрягне у землю, стільки 

раз він має право ударити колодкою ножа при забиванні кілка (вирізується із 

дерева або загострений сірник) у землю. Програвший мав зубами витягнути 

його і при можливості якнайдалі утекти, щоб його знищити. У разі 

віднайдення гравцями витягнутого кілка ситуація повторюється» (див.: 

додаток Н, № 2). Зі слів респондента Ільніцької Марії Григорівни у с. Велика 

Побійна (Хмельниччина), покарою у такій грі було тягнення кілка, забитого у 

сухий гімняк (тваринні екскременти) [Уточнення наше. – В.Щ.]. 



 108 

В одному із варіантів гри під назвою «Зубки» участники-гравці замість 

ножа «беруть шевське шило і кидають його у землю, але при цьому руками 

виконують різні фігури, починаючи з першої найпростішої з нарощуванням їх 

до десяти, ускладнюючи наступну фігуру. Якщо гравець за одну гру виконав 

всі фігури, він виходить з гри» (див.: додаток Н, № 9). Проте міра покарання 

має подвійний характер. «Якщо гравець до трьох разів не виконав даної гри – 

його карають. Дають йому десять щиглів в чоло» (див.: додаток Н, № 9). В 

іншому випадку, як і в грі «У ножика» – «забивають дерев’яного колика в 

землю, якого він змушений витягнути зубами» (див.: додаток Н, № 9). Якщо у 

вищеназваних іграх тягнути кілок для програвшого є покаранням, то у грі 

«Кілок» – навпаки: «За кожен витягнутий із землі кілок учасник заробляє для 

себе очки. Доторкатися до кілка руками забороняється. …В цю гру грають 

дорослі підчас перепочинку при виконанні польової роботи» (див.: додаток Н, 

№ 10). Саме така перехідність від гри дорослих до дитячої зумовлена 

десакралізацією первинного ритуального смислу. Так, улюблена дитяча гра 

пастухів «Цурки» (див.: додаток Н, № 10) є також успадкованою від старших, 

котрі при можливості перерви у роботі забавлялися, а сама її назва походить 

від використовуваного у грі основного предмета – цурки. 

Більш пристосованою до проведення під час випасу тварин у лісовій 

місцевості з використанням «складного» ножика є гра «Перевертайчик». 

«Гравці сідають на колоду обличчям один до одного. …лезо ножика згинають 

під прямим кутом до його колодочки. Увіткнувши лезо ножа в деревину, один 

з гравців підкладає вказівний палець під колодочку й різким рухом перевертає 

ніж, який після обертання повинен знов увіткнутися в колоду. Якщо це 

вдалося, то гравцю нараховують очко. У випадку, коли між колодочкою і 

поверхнею колоди можна просунути палець, то нараховується ще три очка, 

коли два пальці – п’ять. Якщо ніж не увіткнувся в колоду і впав, гравець 

уступає своє місце іншому» (див.: додаток Н, № 8). Звичайно, гратися ножем 

небезпечно, особливо малим дітям, проте попри усі батьківські заборони 
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(постійне піклування про здоров’я дитини) учасники по-своєму, в ігровій 

формі пізнавали вікові життєві табу, а це формувало у них почуття 

обережності та відповідальності не тільки за своє існування, а й інших. 

Ігри з елементами сили, боротьби та витривалості завжди були в пошані 

як у дитячому гурті, так і в парубоцьких компаніях, стверджуючи учасника у 

колективі та супроводжуючи ініціаційні етапи його зросту. Такі ігри, як 

«Чехарда» (див.: додаток Л, № 1), «Довга лоза» (див.: додаток Л, №№ 2, 3, 6, 7, 

8, 9, 10), «Шарлай» (див.: додаток Л, № 12), «Кашкета» (див.: додаток Л, № 

14), «Перестриби» (див.: додаток Л, № 15), «Тягни бука» (див.: додаток Р, № 

5), «Чий батько дужчий» (див.: додаток Р, №№ 15, 16), «Боротьба лежачи» 

(див.: додаток Р, № 31), «Слон» (див.: додаток Р, № 27), «У коня» (див.: 

додаток Р, № 26), «Козла» (див.: додаток Р, № 25) виявляли у дитячому 

колективі кращих у фізичному розвитку через індивідуальне чи командне 

випробування. Водночас, ігри змагального характеру вимагають суддю-

глядача, тому переважно організовували та проводили їх, як зазначають 

респонденти, навесні, влітку, але найчастіше на Великдень або Івана Купала 

(див.: додаток Л, №№ 8, 12). Такого роду приурочення відбувалися щороку 

через «серйозність претензій на верховенство» [73, 173]. Жанрова 

міграційність цих ігор у середовищі дітей-пастухів пояснюється не тільки 

пристосованістю їх до грання у полі, а й навчально-тренувальним етапом 

ініціальної підготовки. Перестрибуючи один через одного у грі «Довга лоза», 

«Перестриби», «Чехарда», учасники утворювали довкола церкви замкнене 

коло, яке нагадувало безкінечник. Дослідники української писанки, вивчаючи 

її символіку, доводять, що орнамент «Бояри» зображує тих бояр – визначних 

мужів, лицарів Руси-України, які разом із князем захищали землю від 

нападників. Власне «Бояри» представлені на подільській писанці 

безконечником, відтворюючи рух прямуючого у бій війська (це яскраво 

проглядається, коли прокручувати писанку). Заглиблюючись у зміст 

однотипних ігор «Тягни бука», «Чий батько дужчий» В. Давидюк зауважує: 
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«У тексті давньої лічилки зустрічається навіть вираз «великодній князь». Це 

може служити підтвердженням того, що вібувалися ці змагання не заради 

забави:  

Дзень-передзень, 

Коти-Котудзей. 

Коні купував,  

Ноги покував. 

Сріблом-злотом 

Під копитом – брязь! 

Великодній князь. 

Приклади обирання отамана на Великдень виявляються як в ігрових 

єдиноборствах, що відбувалися на другий-третій день цього свята, так і в 

командних змаганнях» [73, 174]. 

Отже, ігри такого типу мали таку послідовність в організації та 

проведенні: спочатку обирався князь, який отримував особливий статус, а 

потім на нього покладалися певні громадські обов’язки, які він змушений був 

виконувати. Сильні, вольові люди разом з їхніми виваженими, корисними 

громаді вчинками, завжди були взірцем для підростаючих поколінь. Саме такі 

люди-герої є представниками добрих сил («добродії» [99]) в українських 

народних казках, легендах, учасниками подій, які поширюються у переказах, 

творцями нашої «живої» історії, виховують покоління у дусі патріотизму. 

Народні дитячі ігри з домінантою силових вправ забезпечують впевненість у 

собі, витривалість тіла й духу, переконаність у здатності оберегти себе та в 

майбутньому захистити свою сім’ю, родину, рід і Батьківщину в разі потреби. 

Якраз ігри такого характеру формують базу підготовки дитини для 

цілеспрямованих тренувань і випробовувань у дорослому житті. За їх 

сприяння у колективі виявлявся і виростав лідер, якому в подальшому 

доводилося стверджуватися в наступних діяннях. Уже в ігрових ситуаціях як 

календарно-обрядового, так і родинно-обрядового характеру, ці ж лідери 
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обиралися у «ватаг», «беріз», від керівної ролі яких залежали стосунки між 

членами гурту як усередині, так і поза його межами. А ще, наприклад, за їх 

участі, відбувалося усвідомлення і становлення молодшими членами свого 

місця у колективі, їхнє зростання. Низка змагальних (силових) ігор, у яких 

засвідчували свою силу, спритність та витривалість парубки, генетично тісно 

пов’язана з обрядом переходу, що здійснювався на ігровому рівні. 

Перебування людини на землі постійно залежало від взаємовідносин її із 

оточуючим світом, спроб його осягнути та підкорити. Таке бажання 

переслідує її усе життя, починаючи ще з дитинства. Влітку, випасаючи тварин 

у лузі біля водойм, діти намагалися пізнати водяну стихію, що проявлялося у 

їхніх іграх та забавах. Здебільшого це були ігри на воді, які мали змагальний 

характер і виконувалися колективно. Такі ігри сезонно-повсякчасні, й однією з 

умов їх проведення є наявність водойми. У теплу пору року вода достатньо 

прогрівалася сонячним промінням і ставала температурно придатною до 

тривалого у ній перебування, особливо для дитячого організму.  

Традиційно купатися дозволялося від весняного свята св. Миколая (22 

травня) і до св. Іллі (2 серпня). Народна мудрість так говорить: «До весняного 

Миколи не можна купатися ніколи, бо з чоловіка верба виросте», а ще: 

«Купатися можна тільки до Іллі. Так як після цього свята вода вважається 

нечестивою, можуть водяники на дно забрати» (див.: додаток Т, № 9) або 

кажуть, що «Гилько в воду всцявся і може щось на шкірі висипати». 

Улюбленими вправами на воді були: доганялки, пірнання, плавання 

наввипередки тощо, які мали здебільшого змагальний характер.  

Збадьорюючим вигуком у дітвори ввійти у воду та розпочати боротьбу 

були слова: «А хто води лякається, Хай в кориті купається» (див.: додаток Т, 

№ 11). За умовами гри «Хто перший» гравці змагалися, «хто швидше 

перепливе річку (якщо невелика) або до середини допливе (якщо річка 

завелика)» (див.: додаток Т, № 9). Ця гра поєднала у собі швидкість, силу, а 

одночасно сприяла загартуванню тіла водою. Своєрідним тренуванням 
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дихальної системи є примовка до гри «Баба сіяла горох»: «Баба сіяла горох і 

сказала діду: «Ох!» (див.: додаток Т, № 10). Після неї «діти всі разом 

занурювалися з головою у воду і намагалися якнайдовше пробути під водою. 

Програвав той, хто найперший виймав голову з води, а вигравав, хто 

найдовше був під водою. Ці дії повторювали декілька раз. Хто набирав 

найбільшу кількість очок, той і виграв» (див.: додаток Т, № 10). У значній 

кількості записів, що засвідчує її популярність серед дітей, є гра «Жабки» або 

«Перевозити бабу». Діти, чергуючись, по одному «кидають плоского камінця 

по поверхні води так, щоб він відбивався від поверхні водойми. У кого 

камінець більше плискав по воді, той переміг» (див.: додаток Т, № 2), 

«Скільки разів камінець підскочить над водою, стільки гравець «перевіз баб» 

(див.: додаток Т, № 1). 

Традиція ігрової фантазії дітей-пастухів забезпечила у нашому 

дослідженні виокремлення окремої групи ігор із використанням тваринних 

екскрементів, що найбільш яскраво характеризує їх часопроведення. Окрім 

безпосереднього практичного застосування пастухами тваринних 

екскрементів (зі слів респондентів, у прохолодну погоду, вступивши у 

«свіжий» коров’ячий послід, можна було зігріти босі ноги або розпалити 

вогнище за допомогою уже висохлого), вони використовувалися у грі 

«Гімнячки» (див.: додаток Ш, № 7). На пасовиську діти знаходили місцину, де 

було багато «несвіжих» висохлих тваринних екскрементів, і за допомогою 

лічилки обирали того, хто мав їх ловити. Інші ставали кожен на окремий 

гімнячок» (див.: додаток Ш, № 7), «камінь чи щось вище землі» (див.: додаток 

Ш, № 6), «втікаючий стане на якесь підвищення (пеньок, колоду, камінь)» 

(див.: додаток Ш, № 4). Як і у грі «Гімнячки», так і у «Хто вище» і «Вище 

землі», за її умовами: «Той, хто ловить – ходить по землі… Якщо ти на землі і 

до тебе доторкнувся той, що ловить, ти стаєш на його місце. Гра 

продовжується, але учасники не мають стояти на одному місці, а повинні 

періодично перебігати з місця на місце, щоб дати змогу доторкнутися до них 
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тому, хто ловить» (див.: додаток Ш, № 6). Більш осучаснений варіант 

вищерозглянутих ігор часів активної роботи піонерських вожатих (за часів 

Радянського Союзу значний пласт традиційної дитячої ігрової культури був 

ідеологічно по-новому «освоєний») є гра «Повінь». «Діти стають в коло, 

присідають і вдають, що сидять. Одна дитина «вартівник» ходить всередині 

кола, сторожить, згодом кричить: «Повінь – рятуйтеся!». Усі діти розбігаються 

і шукають місця вище землі (підлоги). У цей час «вартівник» ловить дітей. 

Спійманою вважається та дитина, яка не знайшла собі місця вище землі чи 

підлоги. Ця дитина стає наступним «вартівником»» (див.: додаток Ш, № 8). 

Гуртовий характер гри створює передумови для подальшої громадської 

трудової діяльності, сприяє прояву і розвиткові індивідуальних здібностей 

дитини, у деякій мірі є чинником подальшого формування її долі, сприяє у 

переродженні фізичних та психологічних вад.  

Отже, прості за способом проведення пастуші ігри із використанням 

підручних матеріалів були однією з основних ланок системи народного 

виховання, які допомагали батькам дбати про здоров’я та фізичний розвиток 

дітей. А запорукою здоров’я були: праця, рух, свіже повітря, вода тощо. 

Проводжаючи у поле, мати просила старших хлопців-пастухів, щоб вони 

навчили пастушків-перваків «грамоти». Першим уроком було завертання 

худоби, а з часом менші, засвоївши ази науки, відмовляли у таких послугах. 

Наступав етап – старші дозволяли молодшим брати участь у їхніх іграх, де, 

звісно, програвали останні. Як фант, знову ж було те саме завертання чи інші 

забаганки. До непіддатливих і хитрунів застосовували покару теж у вигляді 

гри, яку організовували старші пастухи у змові з іншими меншими. 

Домінантними тут виступають мотиви полювання. Однією з таких ігор 

виховного характеру є «Полювання на зайчика» (див.: додаток Ш, № 2), суть 

якої полягає в тому, що старші пастухи знаходили свіжий коров’ячий послід, 

якого маскували травою, квітами, навколо нього городили камінцями (коло 

50-60 см діаметром), залишаючи невеликий прохід. Хтось із гравців 
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обирається «мисливцем», інший стає на четвереньки (точка дотику людини до 

землі – коліньми і руками) над залишеним проходом, утворюючи таким чином 

арку-ворота, в яку має забігти «зайчик», ховаючись від «мисливця» у хатку. 

Інші, окрім одного (той, що вже наперед вибраний у змові учасниками гри на 

роль «зайчика»), є «селяни». Під голосні вигуки «зайчик» тікає від 

«мисливця», який намагається його наздогнати. Набігавшись, «зайчик» 

вскакує під аркою у хатку і псує свій одяг (коли «Зайчик» пролазить під 

аркою, той гравець, що служить за арку-вхід, ще й налягає на «Зайчика» вагою 

тіла). У такий спосіб відбувається ініціація (переродження) гравця. «Згадаймо 

в цьому зв’язку звичай так званих «примітивних» народів, у яких чужинець, 

перш ніж бути допущеним у плем’я, мусив пролізти між ногами у жінок і 

таким чином народитися вже як свій» [73, 184]. 

В іншому варіанті: «Знаходили свіжий гімняк. Сідав хтось на землю так, 

щоб гімняк був посередині між ногами. Коліна накривали жакетом. «Вовк» 

гонить «Зайчика». Потрібно добре його загнати, а тоді кажуть: «Ану, зайчик, у 

будку», а той, не знаючи, з розгону хоче сісти на руки. Різко забирається 

жакет, і той сідає у тваринні екскременти. Таким чином, подолання межі 

«чужий»-«свій» забезпечувало входження новачка у колектив пастухів і 

давало можливість учасникові гри віднайти себе та зайняти місце у соціумі. 

Прагнення першості у колективі та швидкої ініціації змушували гравців-

першаків погоджуватися виконувати роль псевдокороля чи царя в іграх «Гра у 

царя» (див.: додаток Ф, № 1), «У короля» (див.: додаток Ф, № 3), які 

зорганізовуються (потайки) старшими пастухами. 

Хлопці на пасовиську обирали когось, хто ще не знає правил цієї гри 

(здебільшого найменших), на роль «Царя». Садили його на камінь, робили 

йому трон, корону з квітів, гілочок дерева. Далі приходили до нього, 

кланялися, а він командував, кому завернути корову чи ще якісь забаганки. 

Усі ці дії сприяли входженню його у роль «Царя». Потім один із гравців, 

вимастивши перед тим руки в тваринний послід і тримаючи їх позад себе, 
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підходив до «Царя» і обнімав його зі словами: «Ой, ти царю, наш царю, як ми 

тебе любимо». Якщо гравець-«Цар» розплачеться, то підтвердить свою 

неготовність піднятися щаблем соціальної драбини (див.: додаток Ф, № 1). 

Або ж «старші пастухи знаходили коров’ячий гімняк та прикрашали його 

травою, квітками, роблячи такий собі трон (все робилося потайки). «Королем» 

може стати той, хто швидше сяде і приміряє трон, при цьому підстрибує та 

повторяє: «Я король! Я король!». Збиралися разом, старші нібито намагалися 

підбігти і сісти першими, але «першість» тут надавалася малим, які перший 

рік пасуть. Одному було прикро, а всі реготали з нього» (див.: додаток Ф, № 

3). 

Здебільшого із використанням тваринних екскрементів утворилися ігри-

збитки, або, як ще їх називають окремі респонденти, – «дурні» ігри. Та попри 

деякі прикрі кінцеві «результати», вони ставали традиційними ініціальними 

ритуалами, через які «приймали» у пастухи, так навчали поваги до старших 

пастухів, так провчали і повчали недисциплінованих і гордовитих дітей. Таке 

ставлення старших пастухів до молодших аж ніяк не можна вважати зверхнім. 

Це була своєрідна пастуша школа, неписана грамота якої виявлялася і пізніше 

у поведінці молодої людини, яка перебувала вже у парубоцькому товаристві. 

Швидше здобували повагу старших ті, котрі мужньо, стійко та терпляче 

засвоювали цю «грамоту». Дитина приходила у світ пастуха, вона у ньому 

знаходила своє місце, зростала та вчилася жити. 

Зазначимо, що усталена традиційність слідування правилам гри, навіть з 

елементами шкоди, не стала причиною їх зникнення, а навпаки, у часи їхнього 

розвитку були відомими та популярними серед пастуших гуртів. 

Використовуючи ігрово-наказовий («каральний») спосіб, старші пастухи 

не тільки виховували підростаючих, а таким чином передавали їм у спадок те, 

чого колись навчили і їх. Отже, трансмісія ігрового репертуару пастухів була 

лінійною (від старших – молодшим) та інтегральною (передача знань 

відбувалася в фольклорній групі пастухів). Ігри такого характеру ввійшли до 
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народно-педагогічної спадщини українців, зокрема подолян. Ареал їх 

поширення засвідчує популярність серед громади пастухів, водночас 

специфікою передачі наступним поколінням є усність та приналежність до 

касти пастухів.  

Діти, перебуваючи на пасовиську, частково виходили з-під контролю 

старших. Тут для них відкривався широкий спектр пізнавально-дослідницьких 

і пошукових моментів, що складають ще один характерний підрозділ їхніх 

ігор та забав – пустощі. 

Спостерігаючи за старшими членами громади, хлопчаків особливо 

привертала зброя і звук почутого пострілу та, не маючи за віком ніяких прав 

на такий прояв, пастухи по-своєму наслідували їх дії, придумуючи свої ігрові 

варіанти відтворення сприйняття баченого. 

Використовуючи порох, «позичений» у когось з мисливців, чи інші 

доступні компоненти, хлопчаки виготовляли різного роду вибухівки. Гордістю 

старших пастухів були зроблені ними на зразок козацьких пістолів 

«самопали», з яких можна було стріляти на враження. Менші ж хизувалися 

гучністю пострілу зі «самострілів» (зігнута підковоподібно велосипедна 

шпиця із закрученою навпаки головкою, у яку накришувалося сірки з сірників 

і вставлявся прив’язаний на мотузці відповідного розміру цвях, при ударі ним 

до чогось твердого лунав постріл). Або з допомогою цвяха у пеньку дерева 

твердої породи робили неглибокий отвір, куди насипали порох, сірку і 

затикали тим же цвяхом, по якому били каменем. При цьому було чути 

постріл.  

Із розвитком промисловості з’явилися нові матеріали, які 

використовували пастухи для того, щоб відчути силу звуку пострілу, зокрема, 

існує багато забав-пустощів із застосуванням карбіду, аміачної селітри, 

марганцівки. 

У повоєнні часи окрім дитячої «Гри у війну» з «нашими» і «німцями», 

коли земля зберігала у собі значний смертоносний арсенал відгомону 
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недавнішніх подій, популярними були такі розваги дітей на пасовищі, як 

кидання у вогнище покинутих боєприпасів, добування з них вибухових 

речовин тощо, що неодноразово призводило до трагічних випадків.  

Стрільба з лука чи рогатки, метання палиці, каменя, сокири, ножа у ціль 

є не що інше, як спадковий прояв у дітей-попасичів духу предків – воїнів і 

господарників. 

У давнішні часи такий потяг до холодної чи вогнепальної зброї як 

основи захисту від ворогів, а також харчового забезпечення спільноти (коли 

створювалися і діяли спеціальні школи, де старші члени громади ділилися 

своїм досвідом, навчали молодь володіти зброєю), мав би належну позитивну 

оцінку. Проте сьогодні, в умовах перебування пастухів на пасовиську, процес 

передачі такого «досвіду» проходить стихійно і має негативний характер, так 

як у багатьох випадках може зашкодити здоров’ю учасників забави. 

Ігровий репертуар, зафіксований на межі ХХ–ХХІ століть на Поділлі, 

демонструє контамінаційні процеси та модифікації на рівні персонажно-

образної парадигми. Сучасні ігрові функції мають характер вікової 

соціалізації, інтеграції представників різних територіальних груп; засвоєння 

ігрового тексту здійснюється шляхом лінійної трансмісії. 

Зазначимо, що з розвитком ведення осібної форми господарювання 

питання навичок колективного добування їжі майже зникла, проте, як бачимо, 

генетичний зв’язок поколінь не втратився, а проявляється у ніким не 

примушуваних ігрових моментах дітей, зокрема пастухів. Специфіка усної 

традиції дітей-пастухів вимагає безперервної передачі з покоління в 

покоління. Та попри різні урбанізаційні зміни у суспільстві дитячі ігри 

пастухів займають особливе місце у дитячому соціумі через простоту в 

організації та проведенні. 

Отже, як засвідчують витворені віками ігри дітей-пастухів, вони 

успадковувані від старших, які творили нові варіанти і придумували самі ігри 

та розваги із залученням тих природних матеріалів, які оточували їх і були 
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підручними повсякчас, а це розвивало їхню увагу, спостережливість, єднало з 

природою, виховувало характер і гартувало дух. 

Сьогодні будь-яку іграшку, гру можна придбати в магазині, але вона 

створена не дитячою фантазією і їхнім сприйняттям баченого, а дорослими, 

тим самим руйнується духовний зв’язок поколінь. 

Ми не заперечуємо стрімку еволюційність культури як дорослих, так і 

дітей, проте втрата зв’язку між поколіннями, що спричинена соціально-

економічними, політичними умовами в країні, а також монополістичними 

впливами ззовні (ввезення та масове зомбоване розповсюдження 

недоброякісної, а що найголовніше супротивної для дитячої ментальності 

ігрової культури), нав’язування ними свого бачення проведення українськими 

дітьми дозвілля, має неабиякий негативний вплив на збереження та передачу 

витворених віками традицій ігрової культури подолян і загалом українців. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

ІГРОВИЙ СКЛАДНИК ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРУ ПОДІЛЛЯ 

Розділ присвячено дослідженню аспектів ігрового фольклору 

подільського краю у родинно-обрядовому комплексі, зокрема весільному та 

поховальному. Розглянуто близько сотні ігрових текстів з акцентуацією на 

варіантність, рольову семантику та регіональну специфіку. 
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2.1. Весільні ігри подолян: інклюзивний характер та своєрідність 

сюжетики 

Досліджуючи ігрові родинні звичаї подолян, звернемо увагу на особливе 

родинне обрядодійство – традиційне українське народне весілля. 

Опрацьовуючи народознавчий питальник «Фразеологія основних українських 

обрядів», який є одним із напрямів пошуково-збиральницької роботи 

навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, ми зафіксували, що на 

запитання як називають весільний обряд? (справляти весілля; стати на 

рушник; грати весілля) у більшості випадків збирачі-дослідники фіксують 

відповідь мовлян подільського регіону – грати (зіграти) весілля, зіграти 

свадьбу (свайбу). Зауважимо, що стійкість названих фразеологізмів найбільш 

переконливо відображає зміст відповідей респондентів. 

Розглянемо підґрунтя цього поширеного вислову. Пройшовши всі етапи 

змужніння, хлопці і дівчата перед старшими членами колективу виявляють 

свої найкращі риси – кмітливість, енергійність, вміння організовувати інших 

тощо. Саме тоді, на їхні міркування, пропозиції зважали не з дитячої примхи, а 

з поваги до них. Тоді й розпочиналося доросле життя, яке покладало на них 

певні обов’язки, а також надавало деякі привілеї. Молодь отримувала дозвіл 

на дорослі зібрання, під час яких разом з піснями, танцями, розважалися 

іграми, що було першоосновою формування сімейних пар. Як слушно зазначав 

професор Хв. Вовк, така форма спілкування «селянської молоді на Україні … 

не має в собі нічого обрядового, але надзвичайно тісно зв’язана з розумінням 

весільних звичаїв … вони і є місцем ближчої знайомости між молоддю, 

знайомости, що провадить до шлюбу» [37, 195]. Вечорнича хата з її гуртовими 

заняттями, іграми, обрядами, піснями, спільною вечерею тощо була немов 

вступною частиною майбутнього сімейного життя. 

Ігри календарного циклу (весняного, літнього, осіннього, зимового) 

своїм змістом і формою організації та проведення теж спрямовані на 
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формування сімейних пар, адже умовами багатьох ігор молоді є попарне 

різностатеве водіння хороводних танців, виявлення симпатії одне одному, 

вибір уподобаного члена гри. Велике емоційне підняття мають ігри 

Великоднього періоду. «Недарма великодні ігрища вважали у народі 

справжнім ярмарком наречених», – наголошує О. Курочкін [155, 168]. 

Для української хліборобської нації рік умовно закінчувався восени, 

коли було зібрано врожай, вільного часу більшало і вінком, усіх ігрищ 

молодих пар були весілля. Таке ставлення до забезпечення річного прожитку 

своєї сім’ї, родини відповідно і визначало пору та час проведення цієї 

родинно-обрядової події. Порушення, відхід від усталених у суспільстві норм 

поведінки засуджувалося громадою, про що на Поділлі говорять: «Люди 

жнуть, косять, а дурні на весілля просять». Отже, забави, які довгий час 

розігрувалися молоддю, трансформувалися в одну драматичну гру – весілля. 

Сучасний весільний обряд, як зазначають дослідники, пройшовши 

великий проміжок часу, майже не зазнав змін. Проте, розглядаючи його етапи, 

а саме: передвесільний, власне весільний і післявесільний, помічаємо значне 

зменшення фрагментарності, що й спричинило зменшення кількості головних 

учасників ігрового дійства. 

Ще з самого початку, тобто змовин, засилання старостів (ігрова 

майстерність старостів у момент сватання є запорукою значного відсотку 

умови далі продовжити грати весілля), хлопець і дівчина розпочинають гру. 

Вік учасників не має обмеження.  

Молодий і молода стають головними дійовими особами, відповідно на 

них і покладається обов’язок роздавати подальші ролі іншим учасникам, котрі 

їх заслуговують і у відповідний момент мають виконати. Весілля – 

упорядкована гра, яка за етикетом і суспільною мораллю українців не 

повторюється, тобто грається тільки раз у житті, хоча трапляються прикрі і не 

бажані винятки. 
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Отримавши ролі, старости, весільні батьки, дружби, світилки та ін. 

виконують незвичні для буденного життя завдання, а це і є усвідомленими 

колективними символічними діями, здійснюваними з нагоди найвагоміших 

подій у житті людини. Узагальнено можна стверджувати, що основна частина 

весільної гри – це і є код продовження людського роду, власне весілля – 

народна гра з узвичаєними правилами і нормами поведінки її учасників. Усі 

учасники гри мають виконувати визначені ролі. 

Від моменту «договору» і до «комори» триває основна гра – весілля 

(Кам’янець-Подільський район). Проте, як і часто буває у житті, участь у грі 

беруть не всі, частина залишається спостерігачами. Так як на весіллі головні 

ролі вже роздано, то щоб не залишатися пасивними глядачами, гості грають у 

свої розважальні ігри, додаючи веселості події (під час весілля у центральній 

грі виконавці ролями не міняються і не замінюються). На Поділлі, окрім 

традиційного запрошення на весілля, тобто на веселість, можна почути: 

«Запрошуємо на забаву», тобто на гру. 

Беручи до уваги обрядово-ігровий аспект зауважимо, що саме ігри, які 

виконуються на весіллі, мають за мету розвеселити гостей, а у своїй семантиці 

підтверджують саму назву події. Зазвичай, враховуючи при цьому вживання 

специфічних для кожної місцини напоїв, котрі мають міцність, розпочинається 

ще більш емоційне піднесення тієї веселості, коли до основної гри 

підключаються саме локальні узвичаєні весільні ігри. Смисловою значимістю 

їхнього проведення є підсилення сприйняття назви події, враховуючи 

споконвічні традиційно усвідомлені моменти проектування подальшого 

щасливого шлюбного життя і продовження роду.  

Зафіксовані подільські весільні ігри зберегли релікти первісної магії, 

спрямованої на прогностику парування та репродукції. Відповідно, 

виокремлюємо ігрову сюжетику:  
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1.  групові ігри, рольове завдання учасників яких пройти випробування на 

фізичну та інтелектуальну спроможність («Циган», «Яблуко», «Каратута», 

«Каперуша», «Гандзя»);  

2.  групові ігри, рольове завдання учасників яких бути обраним, знайти 

пару («Віник», «Танець з віником», «Флєшка», «Вишита хустка», «Бояри»); 

3.  групові ігри, учасники яких діють парами і спільно виконують ігрове 

завдання («Голубка», «Голуб і голубка», «Танець з макогоном»). 

Ігри, які відносяться до першого сюжетного типу, характеризуються у 

сучасному побутуванні відсутністю чіткої гендерної рольової стратифікації, 

хоча окремі респонденти наголошують, що в минулому рольова домінанта 

належала чоловікам; зусилля гравців спрямовані на подолання ініціальних 

щаблів соціалізації. Наявність певних відповідників цих ігор у молодіжних 

осередках дошлюбного спілкування прямо потверджує прогностичну мету – 

набути знань і навичок та продемонструвати свою спроможність перебувати у 

певній групі (образ-персонаж гри «Каратута» номіновано «отаман», що 

суголосно з номінуванням ватажка молодіжної громади). Учасник, який не 

впорався з ігровим завданням, виходить із гри або й отримує покарання. Так, 

показовими є ігри «Каратута», «Ремінець», «Каперуша», «Циган», участь у 

яких беруть тільки дорослі, переважно чоловіки. Ігровий сюжет рухає 

персонаж-«отаман», який задає ритм, інші ж учасники гри виконують його 

вказівки чи імітують його рухи. У разі невправності гравця на нього чекає 

покарання («можуть обиратися і «судці», котрі вершать суд і призначають 

«кару»») – удар ременем, що є сюжетною розв'язкою.  

Етимологія називання таких ігор є прозорою: назви «Каратута», 

«Ремінець» засвідчують покарання як обов'язковий елемент гри. 

Погоджуємося з відомою версією щодо назви гри «Каперуша» (від нім. 

kopieren – копіювати), оскільки ігрова сюжетика побудована на наслідуванні 

«взірця». Однак, беручи до уваги семантику лексеми «капер» у значенні 

«іновірець», «інородець» (варіантний відповідник – гра «Циган»), «порушник 
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звичаєвого права» (фразеологізм «ви капери чи запорожці?»), а також 

частотність вживання на Поділлі лексеми «капарити» із семантичним 

навантаженням «псувати», «руйнувати еталон», «невдало копіювати», 

висловлено припущення, що ігри такого сюжетного типу містять звичаєві 

рефлексії покари за недотримання правових норм (поведінкового еталону).  

Характерною на вигадку є весільна танкова гра «Каратута», зафіксована 

в с. Пробіжна Чортківського району Тернопільської області (див.: додаток Г.В, 

№ 2), «Ремінець», записана в с. Сорока Гусятинського району Тернопільської 

області (див.: додаток Г.В, № 8), «Ґандзя», записана в с. Сокиринці 

Чемеровецького району Хмельницької області (див.: додаток Г.В, № 16), гра 

«Вербунка» [260, 299 – 300], що майже однотипні щодо форми проведення.  

Як зазначають записувачі гри «Гандзя», «Каратута», «Ремінець», у цих 

іграх за ведучого, отамана, обирається ініціативний, дотепний чоловік, проте 

може бути і «жінка спритна». Учасники гри розташовані один за одним, 

позаду ведучого і під музику виконують все те, що каже чи робить він. Якщо 

хтось не повторить його дію або зробить, але не так, отримує удар ремінцем. 

Наслідуючи рухи і дії ведучого, учасники гри творять символічний колообіг 

життя. Все на світі повторюється – і рухи, і дії, одні покоління помирають, 

інші народжуються, і так безперервно. Зауважимо, що ця гра побутує на всій 

Галицько-Подільській території у багатьох варіантах.  

Переважна більшість ігрових текстів другого сюжетного типу 

виконується із залученням ігрової атрибутики. Зокрема, багатоваріантною є 

гра, в якій атрибут – віник – «заміщує» пару одному з гравців. У нашій роботі 

такий ігровий атрибут коментується як символічний антагоніст ритуального 

атрибуту весілля – «гільця» (гравець «із віником» програє), що, за народною 

аксіологією, демонструє цінність інституту шлюбу й, водночас, ідею 

змагальності у завоюванні пари. У варіантах ігрового тексту «Флєшка» вибір 

пари здійснюється відповідно до давніх магічних практик – ворожіння: віра в 

те, що «суджений» дається Долею, продукувала численні способи її 
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розпізнання (кидання чобота, вінка, дослухання до голосів тощо). У грі ж 

функцію «компасу Долі» виконує ігровий атрибут-пляшка. Пісенний субтекст 

ігрового тексту «Вишита хустка» («Вишита хустина / На чотири кінці // Кого я 

вірно люблю // Стелю під колінця // Кого я вірно люблю // Ще раз поцілую // 

Вишиту хустину / Єму подарую» (див.: додаток Г.В №23) має увиразнену 

шлюбну семантику і є складником весільного обрядового комплексу. Гра 

«Бояри», учасники якої вишиковуються у два ряди один напроти одного, 

«ходять один до одного в гості» й «обмінюються» хлопцями і дівчатами («1 

ряд. Бояри, нам ось цяя нужна. Молодії … –2 ряд. Бояри, а ми її не дамо. 

Молодії … –1 ряд. Бояри, а ми вам хлопця дамо. Молодії …» (див.: додаток 

Г.В №20)), містить релікти екзогамного шлюбу.  

Із зібраних матеріалів рукописного фонду лабораторії етнології, які 

стосуються відповідей на питальник «Народні ігри та забави», помічено, що 

найбільш поширеними весільними іграми є: «Перекоти яйце», записана у 

с. Бабино Старосинявського району Хмельницької області (див.: додаток Г.В, 

№ 3), «Танок з яйцем», записана у цьому ж селі (див.: додаток Г.В, № 5), 

«Танець з віником», записана в с. Королівка Борщівського району 

Тернопільської області (див.: додаток Г.В, № 12), в с. Кульчини 

Красилівського району Хмельницької області (див.: додаток Г.В, № 13). 

Сучасне гумористичне сприйняття вищеназваних ігор полягає в тому, 

щоб яйце не розбити або не роздушити при перекочуванні його дівчиною-

партнеркою з однієї штанини хлопця в іншу, чи утримуванні яйця танцюючою 

парою лобами. 

Яйце вважається одним з найдавніших символів – «символ зародження 

Всесвіту, … цілісності» [248, 252]. Воно уособлює життя, сонце. Яйце має 

зародок життя і символізує у весільному обряді початок нової сім’ї. Звісно, що 

розбити його у такий момент прикро і ганебно для себе та зневажливо для 

молодих. 
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Один із перших дослідників весільної обрядовості Й. Лозинський 

вказував, що подекуди поряд із випеченими птахами, випікають яйця або 

запікають їх у короваї: «Тиї яйця спеченії служат заслюбленим за присмачок і 

за знак будучної множности (тобто плідності)» [160, 200]. Визначальним тут є 

не тільки яйце, а й курка (курка-несучка), що є символом плодючості. 

Важливо підкреслити, що запрошенні гості на весілля приносили в дарунок 

серед всіх інших обов’язково курку, якою частували гостей у післявесільний 

період. У фондових записах лабораторії етнології наявні осучаснені варіанти 

гри «Перекоти яйце», коли замість яйця учасники послуговуються помідорою 

(Теофіпольський район) або склянкою горілки (Чемеровецький район). 

У весільних забавах використовуються й інші атрибути. Вони не 

випадкові, а несуть ідею продовження людського роду. На Поділлі поширений 

такий фразеологізм: «будеш ходити (гуляти) до нових віників». Це стосується 

хлопця (або й дівчини), які довгий час не одружуються. А ще цей вислів є 

однією з форм прокляття. У першому трактуванні віник символізує 

холостяцьке життя. Танцюючи з віником у грі, коли решта учасників мають 

пару, потрібно якомога швидше передати його в інші руки і взяти собі пару. 

Якщо ж грають і одружені, то теж стараються позбутися його, щоб не 

накликати шкоди своєму сімейному життю. Люди «вірять, що старим віником 

можна накликати хворобу (особливо безсоння і нічний плач дитини), сварки. 

Його підкидають у хату, на город, перекидають через дах, підкладають у 

«візок» молодого і молодої, «щоб усе життя сварились», кидають услід людині 

для «наведення причини» [38, 75]. 

Проте, як ми спостерігаємо в одному із варіантів гри «Танець з 

віником», особа, котра аж чотири рази підряд під час гри залишається з 

віником, мусить задобрити громаду, виконавши завдання жертовного 

характеру, тобто «фант», яке загадують учасники гри чи музики. Як колись, у 

язичницькі часи, люди зверталися за допомогою до друїдів, несучи пожертву, 

так і учасник, який програв, виконує «фант-пожертву» музикантам, 
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задобрюючи їх для подальшої гри. Зазначимо, що музики володіють магією 

психологічного впливу на людей і мають здатність керувати громадою. 

«Музикант («музика»), вважали в народі, може дати «дання», бо знається з 

чортом», – вказує З. Болтарович [24, 156]. Ліками, що можуть допомогти, є 

«непочата» вода. «Така вода може врятувати навіть від «дання» – за умови, що 

хворий знайде доброго музику, принесе правим чоботом з його ноги води, 

добра баба примовить цю воду, і він вип’є» [24, 155]. 

На весіллі заповзяті хлопці, любителі перевірити свою вдачу беруть 

участь у грі «Танець з пляшкою», записану в с. Посухів Тернопільської 

області (див.: додаток Г.В, № 27). Під ритмічну музику, танцюючи у колі, 

хлопці передають з рук у руки пляшку горілки, келих і кільце ковбаси. На 

кому зупиниться музика, той має випити горілку і закусити ковбасою. Буває, 

що музиканти обирають одну «жертву», і як «догодять» зо три рази, то 

гравець «вибуває» з гри. Показовий в цьому плані стандарт своєрідного 

змагання, суть якого полягає в тому, щоб, хизуючись своєю витривалістю, 

випити на людях якомога більше, співзвучний із гуляннями запорожців після 

військових походів, у яких козак виявляв особливого роду молодецтво. 

Такі святково-ігрові дії, як зазначає О. П. Івановська, «ставлять героя 

обрядодії в нестандартну позицію, активізують розвиток і прояв його явних і 

прихованих потреб» [120, 141]. Своєю «живучістю» ігри завдячують тим, хто 

їх розшукує, записує, а ще більше тим людям, які фіксують їх у своїй пам’яті, 

є їх організаторами і майстрами-виконавцями. Так, у монографічному 

дослідженні Г. Танцюри «Весілля в селі Зятківцях» зазначено, що «весільні 

гри, подані тут, досить популярні. Найкращими виконавцями були: Микола 

Лесь (Лісовий ) і Андрій Тилимонович Важейло (їм було під 50 р.). За ці гри їх 

спеціально просили на весілля. Микола Лесь, хоч і зовсім глухий, але 

артистично виконував ролі Шевця, Попа. Андрій Важейло – ролі Мельника, 

Шевця, Смерті» [260, 389]. 
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Ігри третього сюжетного типу («Голубка», «Голуб і голубка», «Танець з 

макогоном» та ін.) містять мотиви, що розгортають мотифему шлюбу: образи-

персонажі творять дуальну єдність («голуб-голубка»); ігрове завдання полягає 

у підтвердженні спроможності «бути в парі» («Голубки мусять відшукати обув 

свого голуба»); акціональний ігровий текст відтворює основні етапи 

подружнього життя («Кожен голуб має принести своїй голубці якусь гілочку, 

папір чи ганчірку. Голубка сідає на це, ніби на гніздо»; «голубка розчісує 

голуба»; «голуби клякають на коліна і цілуються»; «голуб заколисує голубку»; 

«голубка одягає голуба в якомога більше речей» – див. додаток Г.В, № 7, 18).  

Сучасне весілля здебільшого зберегло давні оргаїстичні рефлексії, які 

виявляються в ігрових інклюзіях (ігри з яйцем, макогоном тощо) і нині 

сприймаються у розважальній площині.  

У рукописних фондах навчально-наукової лабораторії етнології 

зберігається запис весільної «Гри з макогоном» (див.: додаток Г.В, № 21), яка 

зафіксована безпосередньо у момент її «живого» відтворення. Надзвичайно 

емоційну гру, яку ставив на весіллі її знавець і популяризатор Віктор Мельник 

(м. Кам’янець-Подільський), який перейняв її від свого діда – весільного 

музики. Гру проводять після першого застілля під час танців. Вік учасників – 

молодь та старші (з боку молодої – жіноча шеренга, молодого – чоловіча, 

кількість – парна). Головним атрибутом, яким користується організатор, є 

макогін. У ритмі веселої музики, здебільшого «польки», макогін без допомоги 

рук передається з однієї шеренги в іншу (спочатку з позиції «макогін на плечі, 

притиснений головою», далі – «макогін під пахвою» і «макогін між ногами»). 

Ігрова поведінка учасників має еротично-символічний характер. Макогін 

символізує чоловічий статевий орган, що є вираженням фалічного культу. Під 

час виконання прадавнього весільного танцю «Журавель» дозволялися жести 

й поведінка, які в інший час були б оцінені як відверто аморальні й 

непристойні. 
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До цього часу на території досліджуваного нами етнорегіону 

зберігається звичай викрадення молодої, який своїм корінням сягає часів 

племінних відносин, коли свою майбутню дружину хлопець «умикав», судячи 

з літописної інформації, під час літніх «ігрищ біля води». Нерідко це ставалося 

за змови із «жертвою» або ж і з відома її сім’ї. Не залишив поза увагою такі дії 

Гійом Левассер де Боплан у праці «Опис України, кількох провінцій 

королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь 

Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн» [27]. 

У розділі «Як селянин може одружитися із шляхетною панною» він з цього 

приводу пише: «Всі села на Поділлі та Україні оточені гайками зі сховками, де 

влітку селяни переховуються від набігів татар. Ці лісочки простягаються на 

добрих півмилі в ширину, і хоч селяни тут є майже кріпаками, однак вони 

здавна користуються правом і привілеєм викрадати під час загального танцю 

шляхетних дівчат, навіть дочок свого пана. Але парубок мусить зробити це 

кмітливо та спритно і втекти в сусідній гай, де повинен перечекати двадцять 

чотири години і сховатися так, щоб їх не знайшли. Лише тоді йому все 

пробачать. Якщо викрадена дівчина бажає вийти за нього заміж, під страхом 

смертної кари він змушений погодитись на це; якщо дівчина цього не бажає, 

йому дарують його злочин і ніхто не має права переслідувати його за це чи 

карати […]. Однак, щоб викрасти шляхетну дівчину, є багато ризику. 

Силоміць узяти її, втекти на очах усіх присутніх і втекти так, щоб не зловили 

(тут треба мати добрі ноги), було б дуже важко, якби не домовився попередньо 

з тією дівчиною» [27, 75]. 

Дії ритуально-символічного характеру мають своє продовження і в 

сучасному родинному обряді – подільському українському весіллі, зберігаючи 

первісне смислове навантаження, підсилене ігровою ситуацією. Наприклад, 

респондент зазначає: «Коли вкрали наречену, то старшій дружці і дружбі 

назначають покарання. Дружку ложать на стільці і по ній (по її тілу) 

розкладають цукерки, які дружба має з закритими очима знайти і з’їсти. Але 
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замість дружки, коли дружбі закривають очі, ложать хлопця або чоловіка і 

дружба шукає цукерки по чоловіку» (див.: додаток Г.В, № 58). Інший 

коментатор ігрової традиції зауважує: «Старости викрадають наречену, 

залишивши при цьому її черевичок, а наречений має віднайти наречену. 

Старости в свою чергу потребують викуп із нареченого. Наречений віддає 

викуп, який потребували старости, і вони тоді віддають наречену» (див.: 

додаток Г.В, № 56).  

У більшості подільських селищ на другий день весілля, у понеділок, 

коли основна гра закінчилася, слідує її продовження, насичене не менш 

цікавими ігровими моментами. По-різному на Поділлі називають таке дійство: 

«понеділкування», «поправка», «складчина», «хлібини», «чоботи», «кури». 

В. Борисенко зазначає, що «подекуди заключний день весілля називався ще 

«потрусинами», бо гостювали у цей день, як правило, в складчину, 

«витрушуючи» на стіл усе, що залишилось із весільних приготувань» [28, 

228]. Семантика назви досить прозора. У понеділок – «весілля на виворіт», 

«дурне весілля», «весілля для сусідів», «на посміховисько», аби забавити 

найближчих гостей (рідню, сусідів–учасників весільного дійства). Також може 

завітати сільський дотепний дядько-жартівник зі словами: «Десь я вчора тут 

забув свою кепку (чи шапку)».  

Головними героями-персонажами понеділкової забави є «молодий» і 

«молода» або «дурна молода», «перебрані», «цигани». Ролі «молодих 

навпаки» виконують вдалі до різних «фокусів» гості (буває, що їх спеціально 

запрошують на весілля). «Молодий» – це малого зросту повненька жінка в 

чоловічому вбранні; «молода» – високий, худий чоловік, одягнений у жіноче 

на зразок молодої, у фаті. Обоє загримовані так, щоб не впізнати. У такому 

маскараді гра має неабиякий успіх і веселість. Як засвідчують фондові 

відеоматеріали лабораторії етнології, а також власні спостереження автора, 

«молоді» у супроводі гостей забавляють односельців. У багатьох випадках 

обов’язковим є демонстрація чоловічих принад (велика морква, кукурудза із 
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двома буряками чи картоплинами), що є атрибутами фалічного символу, 

«уособлення плодючості, творення» [38, 554], які начіплюють на одяг 

«молодого» в сороміцьких місцях. Спілкування виконавців ролей має 

переважно невербальний характер, що пояснюється завданням створити образ, 

який мав би загадковість. Іноді гравці перемовляються імпрованізованою, 

незрозумілою, емоційно-навантаженою лексикою, адже саме вона підкреслює 

зовнішні ігрові сторони та має комічний ефект. 

Ще у 20-х роках XX ст. академік М. Грушевський, солідаризуючись з 

Хв. Вовком, вказував, що на перешкоді дослідженням оргіастичного елементу 

весілля ставали різноманітні цензурні заборони. За допомоги сучасної 

фіксувальної техніки маємо більше можливостей володіти таким 

малодослідженим матеріалом. 

Чоловіки, «поправивши своє здоров’я», у понеділок «підносять на ура», 

посадивши на стілець, по черзі рідних молодих, кухарку, при цьому 

запитують, що вони дають. Вимагаючи символічний викуп, хлопці підкидають 

їх угору до тих пір, поки не почують позитивну відповідь. Буває так, що вони 

опираються, то тоді їх можуть перекинути зі стільця або навіть вкинути в 

річку. 

Така форма забави є подякою і шаною тим, хто найбільше подбав про 

успішне проведення весілля. Подібне нагадує про давню поведінку людей у 

разі гарного збору врожаю чи полювання. Отже, за все добре потрібно 

дякувати, що своїм корінням сягає у глибину віків.  

«На Кам’янеччині, – за спостереженням В. Борисенко, – до 30-х років 

ХХ ст. зберігався давній обряд очисного характеру – вивезення від молодих 

«біди». Брали куль соломи, одягали на нього старий, непотрібний одяг і 

носили по селу на драбині, кидаючи тою «бідою» в ями або й у воду, а 

повернувшись додому, спалювали біля воріт. Люди вірили, що тепер у 

молодій сім’ї не буде лиха» [28, 228]. У с. Посухів (Тернопільщина) до цього 

часу на другий день справляють із самого ранку «весілля для сусідів», 
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«доставляючи» на драбині прямо за стіл того, хто проспав «сонного, в чому ти 

спиш». Дорогою, якщо є така можливість, можуть вкинути в калюжу чи навіть 

річку (див.: додаток Г.В, № 26). 

Отже, у процесі визначення сутності семантики фразеологічного 

вислову «грати весілля» помічено його активне використання мовцями 

етнорегіону Поділля. Це підтверджує наші міркування про те, що від початку 

весільного дійства і до його завершення відбуваються добре організовані, 

розгорнуті ігрові забави, які в своїй основі спираються на віками 

упорядковану та збережену традиційність. 
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2.2. Ігрова основа весільної «перепустки» на Поділлі 

Ігровий простір весільної перепустки зосереджений навколо мотифеми 

ініціального переходу. Фольклорні ж матеріали, зафіксовані на межі ХХ–ХХІ 

ст., свідчать про втрату цією обрядодією первісної звичаєвої ритуальної 

функції і набуття нею ознак ігрового тексту: респонденти часто вживають 

дієслово «грати» (тобто, відтворювати «уявну реальність») й акцентують на 

розважальному значенні весільної перепустки у сучасному побутуванні. 

Ігрове протистояння учасників містить діалогізовані традиційні 

формули з високим коефіцієнтом імпровізації («Десь там наша наречена, десь 

там наша молода! – Платіть гроші – буде вам молода хороша!») та мотиви 

підміни (наприклад, замість нареченої виводять замаскованого персонажа), що 

потверджує ігровий характер обрядової дії. 

У центрі уваги – основні поступальні моменти весільних перешкод, 

організовуваних переважно парубками (часто й дітьми, старшими людьми), 

які не були запрошені на святкування. 

Серед населення досліджуваного етнорегіону побутують локальні назви 

весільної перепустки: перепона (Чемеровеччина); перейма (Хмельниччина); 

ворітна; «робити браму»; торг за дівчину, право на яку мали всі молоді хлопці 

цього села (Хмельниччина); плата за наречену (Дунаєвеччина); викуп за 

майбутню дружину (Дунаєвеччина); переклад, викуп за те, як вони (хлопці з 

вулиці) прикрасили ворота (Віньковеччина); «жива загорожа» 

(Хмельниччина) та ін. У процесі їх здійснення незапрошені на весілля діти, 

парубки, рідше дівчата, старші люди з села нареченої вимагають викуп у 

вигляді грошей, напоїв, їжі тощо. Розігруючи своєрідні міні-сценки, перепони 

робили на роздоріжжі (коли молодий іде до молодої; коли весільний поїзд 

повертається від «розпису», шлюбу), за три хати до будинку нареченої, у 

воротах молодої, за хатнім порогом нареченої тощо. Тут, вочевидь, 

визначальним виступає дотримання прадавнього розуміння ініціального 

переходу (та й єднання) через «межу» майбутнього подружжя.  
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Для влаштування весільних перепон (перегород) використовувалися 

різного підручного і доступного виду вироби з побутового вжитку: стілець, 

лавка, палиця, драбина (колись їздили возами) та зумисно (пов’язані з 

обрядом) виготовлені предмети, наприклад: «ворота», «зроблена з соснових 

гілок і прикрашена весільною атрибутикою брама», сніп житнього колосся, 

«коляда» (букет, що складався з пшениці, жита (обов’язково), живих або сухих 

квітів, червоної калини і барвінку) тощо. Звісно, кожен із них, використаний 

під час весільної перепустки, має певну вивірену традиційною звичаєвістю 

узаконену символіку, яка є важливою світоглядною інформацією. 

Для того, щоб молодий легше подолав усі перепони дорогою до 

нареченої, його благословляли батьки, обсипаючи на щастя пшеницею, житом 

і дрібними грішми. До воріт його проводила мати у вивернутому догори 

вовною кожусі (в архаїчній свідомості хутряний одяг і овеча вовна тісно 

пов’язувалися із символікою щастя, багатства, продовження роду [157, 76]), з 

побажанням успіхів і багатства. Світилки співали:  

Обсип, мати, вівсом, 

Червоною калиною, 

Кропи свяченою водою,  

Долею щасливою [260, 146]. 

На Поділлі до цього часу під час весільного обряду приказують: «Який 

кожух волохатий, такі щоб молоді були багаті» або ж поширене традиційне 

побажання: «Щоб як кожух волохатий, такий був зять багатий», або «Як цей 

кожух мохнатий, так буде зять багатий», яке свого часу зафіксував 

П. Чубинський у «Трудах…» [270, 300]. О. Курочкін, досліджуючи 

використання кожуха у весільному обряді, зазначає, що «обсівання вівсом і 

вивертання кожуха різнозначні у своїй магічній семантиці. Звідси традиційне 

побажання: «щоб овес родив такий густий, як вовна на кожусі» [157, 78]. 

Символіку традиції обсипання зерном молодих М. Сумцов порівнює з дощем, 

який падає та живить землю: «Як хмара дає землі багатство, проливаючи на 
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неї свої дощові скарби, так символ хмари дає багатство і народження дітей 

молодим» [258, 90]. У записі, зробленому на Хмельниччині, знаходимо: «мати 

білою хусткою з хлібом випроваджує сина за ворота, дає йому дві житні 

хлібини під пахви, а він їй тричі кланяється. Йдучи до хати дівчини, молодий 

тримає один кінець білої хустини, а старша світилка – інший. З молодим іде 

староста, несучи житній хліб. Музики грають марші, танцювальні мелодії, 

дружби співають, свашки пританцьовують» [141, 41 – 42]. 

Учасників весільного поїзда (поїжджан), виряджаючи у дорогу за 

молодою, частували. Традиційно поїзд збирався з непарною кількістю 

учасників (найближчі родичі, хлопці, світилки, свашки, старости), щоб парою 

стала наречена. Весільні чини мали виконувати певні функціональні ігрові 

ролі, від їх вправності залежав успіх проведення дійства, а також майбутнє 

молодої пари. У весільній драмі персонажі, пов’язані з дією, виголошують 

певні тексти, здебільшого це діалоги ігрового характеру, які зберігаються у 

пам’яті. З цієї причини у певних межах дозволяється імпровізація в прозових 

діалогах, проте не є бажаною в уснопоетизованому мовному «протистоянні». 

За традиційним «сценарієм», свашки, дружки і світилки «коментували» 

співами етапи процесу перейми. Зазначимо, що весільний «театр» не зберігає 

писаного сценарію, однак дія відбуваєтьсяза певним порядком (бажано, щоб 

фунцію режисера виконувала особа, яка має авторитет, є лідером у колективі, 

до якої дослухаються і яка знається на традиції проведення обряду). 

Як стверджує дослідниця весільної обрядовості подолян 

В. К. Борисенко, на Хмельниччині «у весільних піснях дається характеристика 

весільних гостей молодого: староста-говорун, сваха-балачка. Біля хати 

дівчини дружки зі свахами переспівувалися:  

Дружки: 

Ой чого ви приїхали по дівку? 

Чи маєте в возі горілку,  

Чи маєте старостоньку говоруна, 
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Чи маєте боярина скакуна, 

Чи маєте світилку співачку, 

Чи маєте сваху балачку, 

Чи маєте музики органи, 

Щоб нам хороше заграли? 

Свахи: 

А ми до вас приїхали по дівку, 

І маємо у возі горілку,  

І маємо старостоньку-говоруна, 

І маємо боярина-скакуна,  

І маємо світилку-співачку, 

І маємо сваху-балачку, 

І маємо музики-органи,  

Щоб нам хороше заграли» [28, 224]. 

Із боку молодої перепону чинять свати, дівчата та старша дружка, які 

виступають її охоронцями: 

Намова, Наталко, намова. 

Поставили сторожоньку край двора. 

А ми цеї сторожоньки не боїмось. 

Ми до цеї сторожоньки становимось. 

А ми цю сторожоньку розженемо, 

Таки тебе, молодую, візьмемо [260, 150]. 

На думку О. П. Івановської, «весільний фольклорний текст містить 

багато ігрових конфліктів, які, в принципі, передбачають мирну розв’язку. 

Учасники весільної драми перетворюють уявні конфлікти на справжні й таким 

чином засвоюють традицію» [120, 276].  

Особливою повагою користуються батьки молодят – (свати), які згодом 

ініціюються у тестя і тещу та свекра і свекруху:  

Ой свату наш, свату! 
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Пускай нас у хату. 

А ми тобі не докучимо, 

Тільки шати пересушимо. 

А в нас такі шати, 

Щоб Наталку взяти [260, 151 – 152] чи: 

Вийди, тещенько, вийди, 

Не чини собі кривди 

Та стань на помості,  

Проси до хати в гості [260, 152]. 

Зазначимо, що усталеність текстового супроводу перемовин зберігає 

сюжетний стрижень обряду, відповідно вимагає від учасників дотримуватися 

правил передачі святково-ігрового досвіду наступними поколіннями. 

Розуміння двох сторін неминучості позитивного вирішення виниклої 

проблеми дозволяє одній з них застосовувати жарт у звертанні, підсилюючи 

смислове навантаження події. 

А в нашого свата 

З верби, з лози хата, 

А з триня одвірки: 

Пускайте до дівки. 

Та бояться пустити, 

Щоб не розвалити. 

Ой дивно нам, дивно. 

Що тещі не видно. 

Чи чобіт не має? 

Чи в постоли взувається? 

Чи кожуха позичає? 

Та до зятя прибирається? [260, 152]. 

Водночас з гумором розкриваються й інші показники ігрової ситуації, 

орієнтованої на створення святкової атмосфери. 
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Ще з моменту договору батьки наречених вступають у «змову», 

спрямуванням якої є дозвіл на продовження роду, веселість та обов’язок 

допомогти зруйнувати перепони до єднання молодої пари: 

Рубай, свату, двері, 

Рубай ще й одвірки, 

Рубай ще й одвірки, 

Пускай нас до дівки [260, 154]. 

Визначальною тут є народна дипломатія учасників весільного «поїзду», 

які, враховуючи особистісні риси кожного, дотримуються локальних правил 

проведення перемовин. Показником позитивного вирішення ситуації є 

діалогічні механізми, що «починають діяти у безпосередньому контакті 

учасників фольклорної ситуації» [120, 272]. 

Приїхавши до молодої, найперше виходили свати та їхні дружини, що 

беруть участь в ігровому протистоянні, наприклад: «Чи сюди ми приїхали, де 

живе та сама дівчина, що забрала серце нашого молодого хлопця?». У разі 

позитивної відповіді молодому і сватам, які залишалися представниками 

молодого ще зі сватання, ставили «перейми». Вважалося, що чим сутужніше 

буде шлях, що проходить молодий до своєї нареченої, тим легше їм буде жити 

далі удвох. Ярмо бояр і сватів – це викуп молодої (с. Голгоча Підгаєцького 

району Тернопільської області). Дослідниця М. Маєрчик помітила, що під час 

проведення усіх етапів весільної драми найбільша активність чоловічої 

половини проти жіночої виявляється у момент переймання весільного поїзда: 

«Така активність акумулюється в тих фазах, які передбачають деструктивні 

ритуальні дії – бешкети, перешкоди, перепони, переймання, сороміцькі 

ігрища. Наприклад, етнографічні записи родинної обрядовості свідчать, що 

чоловіки та парубки є ведучими в таких обрядах, як переймання весільного 

поїзда, «циганщина», на нічних забавах при покійникові тощо» [177, 66].  

Коли молодий іде за молодою перед шлюбом, «то його переймають 

спочатку хлопці, потім сусіди і рідні, які вимагають викуп за молоду. Хлопці 
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виносять на вулицю столи і стільці і перекривають дорогу. Вони вимагають у 

молодого викуп (гроші або добрий могорич). Як правило, молодий дає 

могорич, але бувають випадки, коли він разом із своїм почтом розкидають 

стільці і столи і йдуть далі» (с. Завалійки Волочиського району Хмельницької 

області). Як засвідчують респонденти із с. Заставці Монастирського району 

Тернопільської області, «Причепурившись, молодий зі своїми дружбами 

(найбільше 4) та з гостями йдуть чи їдуть, в залежності звідки молодий, по 

молоду. В цей час хлопці нашого села збираються недалеко від дому молодої, 

роблять браму, переважно з ялини, у вигляді букви «П», гарно прикрашають її. 

Готують стіл з їжею. Браму кладуть посеред дороги, біля неї – стіл. Хлопці 

спиняють молодого, розпитують його, хто він і чого прийшов. Щоб пройти, 

молодому потрібно дати такий викуп, який вимагають хлопці (певну кількість 

горілки). Між хлопцями і гостями довго тривають торги, а тим часом один із 

хлопців переодягається за молоду, накинувши на себе білу вереньку. Коли 

молодий згоджується і дає викуп, тоді хлопці виводять переодягнену молоду. 

Звичайно, молодий каже, що це не його наречена і відмовляється брати собі 

цю молоду. Тоді хлопці прибирають стола, браму відносять до молодої на 

подвір’я». Із дослідження В. Войтовича дізнаємося, що «у стародавні часи 

проходження через арку означало нове народження» (створення нової сім’ї, 

продовження роду), а також брама-арка символізувала небесне склепіння, яке 

втілювало ідею руху світила: «Сонце, що сходить, Сонце опівдні і Сонце, яке 

заходить, – ранок, полудень і вечір» [38, 16], або ж три віхи людського життя: 

народини, одруження та смерть. 

П. Медведик у фольклорно-етнографічному збірнику «Весілля. Народні 

звичаї та обряди», що є другою частиною історичного нарису «Село Жабиння 

на Зборівщині», подає інформацію про комедійну сценку за назвою «фанда», 

що означає «обман» або «підставна молода». Зі слів респондентів, цей звичай 

був популярним у цьому селі у 1909 – 1949 роках. Інтермедія відбувається на 

подвір’ї молодої, коли молодий вже заплатив «викуп» на воротах: «Молодого 
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повинна зустріти Молода і її батьки. Але вони не виходять деякий час, бо для 

розваги всіх гостей у «Весільну драму» вводиться невеличка сміхотворна 

інтермедія. Замість Молодої, виходить до Молодого комедійно зодягнена 

старша молодиця (або перебраний парубок): напудрена, розмальована, у 

віночку; замість вельону (фати), накрита білим полотном, одна нога в неї взута 

в чобіт, друга – у туфель, з парасолькою тощо. Вона всім розкланюється, 

прямує до Молодого, зупиняє його зразу ж перед ворітьми, просить Молодого, 

щоб її поцілував. Комедійно, патетично, бурлескно грубою мовою виявляє 

Молодому почуття свого кохання. Молодий відмовляється від неї, а вона 

намагається його обняти і поцілувати. На його захист стає дружба. Дружба і 

староста Молодої хвалять цю «фальшиву молоду», що вона дуже багата (має в 

себе козу і собаку), на личку, бачите, рум’яненька, молоденька, розумна (бо 

хоч до школи не ходила, але читає і рахує, вміє гроші порахувати, навіть до 

тридцять), а вже вона гарно вбирається, бачите, яке в неї вбрання, заморське 

взуття, захоплюється музикою – грає на бубон і т. п. 

Дружба Молодого, навпаки, гудить цю «фальшиву молоду». Каже, що 

Молодий її не знає і не хоче знати; що вона стара, беззуба, кривонога, 

довгоп’ята, довговуха, язиката сварлива; що її навіть цигани не купили б і т. д. 

На завершення цієї інтермедії «фальшива молода» крізь плач доводить, 

що її Молодий зрадив, осмішив між людьми, і вона на його подасть справу до 

суду за зганьблення її честі – йде до хати» [185, 36]. Розв’язка драми 

відбувається з появою справжньої молодої, яка розряджає атмосферу. 

Тут ми помічаємо схожість образу «підставної молодої» з персонажем 

календарної обрядовості – Різдвяної Маланки, яка теж на словах «велика 

господиня», а у житті у неї все навпаки. Такі дії ігрового-розважального 

характеру вчать хлопців бути пильними у виборі дружини. На Тернопільщині 

(Заліщицький район) для «переконання» у правильності обрання на другий 

день весілля, зранку, близькі родичі («ті, що прийшли на миття посуду») 

розсипають по хаті або на подвір’ї сміття задля того, щоб нова господиня 
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показала свою вправність. Зауважимо, що традиція «упізнавання нареченої» 

поширена на всій території Поділля до сьогодні і не тільки в момент «першого 

побачення» (бачити наречену, одягнену в весільний стрій, ще до одруження, 

вважається поганою прикметою). Особливо яскраво вона представлена в 

ігровому дійстві під назвою «Викрадення молодої». Під час весілля після 

викрадення молодої «дружби підходять до молодого і кажуть, щоб він виконав 

кілька завдань (тоді й відпустять її). Закривають йому очі і зав’язують руки і 

підводять різних жінок. Він цілує в щоку (якщо відчуває, що це його дружина 

і в губи). Помилився – випиває» (див.: додаток Г.В, № 57). 

Наречений з дружбами та близькими родичами, взявши гроші 

(національні, не національні, справжні, фальшиві й такого ж роду монети) іде 

до нареченої (додому). При вході у її дім має бути брама, зроблена з соснових 

гілок, прикрашена весільною атрибутикою. Друзі та родичі молодої стоять 

біля брами та забороняють молодому (нареченому) без викупу йти на подвір’я 

та дивитися на наречену, яку у той час заховали. Суть торгу полягає у тому, 

щоб родичі нареченої найбільше вторгували, а наречений мусить зробити так, 

щоб найменше потратитися. Цей процес наповнений дотепними жартами, 

цікавими й несподіваними дійствами. 

Із записів О. Зьомко, учасниці двадцятої етнологічної експедиції, яка 

проводилася на території Дунаєвецького району Хмельницької області, після 

того, як наречений віддає останні гроші за наречену, дружки нарешті 

показують йому майбутню дружину. Та щоб зробити свято веселішим, часто 

насправді приводять переодягненого у наречену веселого молодика з 

кумедними весільними атрибутами та одягом. Наречений не признає підміни, і 

тоді до нього виходить справжня наречена. 

Зазначимо, що організація перешкод молодому дорогою до молодої чи 

вже сімейній парі у день весілля зобов’язує громаду здійснювати соціальний 

контроль за знаннями молодої пари традицій певного населеного пункту, їх 

дотримання, а головне – те, що непорушне виконання усіх звичаєвих норм 
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забезпечить у майбутньому їхнє щасливе сімейне життя та продовження роду. 

Однозначно такі дії підвищують соціальний статус одружених. 

М. Маєрчик, звертаючи увагу на гендерний розподіл функцій і ролей у 

ритуалі, наголошує: «Зрештою, не такі численні чоловічі тексти в ритуалі (при 

сватанні, під час весільної прощі та приказуванні дарів, при перемовах з 

протилежною партією біля воріт і під час переймання поїзда парубками, 

прощання з покійним) завше є довільними, «авторськими» [177, 69]. Натомість 

дослідниця виокремлює важливу роль дівчини/жінки в ритуалі як берегині 

усної традиції. Вона пише: «Нині основними носіями знань про українську 

ритуальну традицію залишилися переважно жінки, вони утримують у пам’яті 

сотні нюансів вже не виконуваних обрядів і відповідні обрядові тексти, навіть 

тепер, коли ці тексти вже вийшли з ужитку» [177, 68]. 

На Теофіпольщині «по дорозі до молодої молодого зупиняли кілька 

разів. Спочатку нареченого зупиняли, переливаючи дорогу водою з відра. У 

руках вони тримали невеличкий сніп жита, перев’язаний червоною стрічкою. 

Молодий зупинявся, і один із його боярів, переважно старший, викупляв цей 

сніп, а потім пропонував чарку горілки, на що, звісно, погоджувалися. Робили 

це переважно люди старшого віку. Коли молодий підходив до оселі нареченої, 

його чекала ще одна перепона. У воротях ставили лавку, на якій стояла якась 

неглибока тарілка для грошей. Це робили парубки, які жили на вулиці 

нареченої. Щоб пройти, молодий мав дати гроші або пляшку горілки, інколи і 

те, і інше» (с. Лютарівка Теофіпольського району Хмельницької області). 

Характерною ознакою подільського весілля є використання обрядового 

атрибуту, наприклад, гільця, яке виготовляли з гілки вишні або молодої 

ялинки чи сосни та прикрашали паперовими стрічками, штучними квітами. 

«Гільце – символ молодого розквітлого життя, символ любові, поєднання 

земного і небесного, чоловічого і жіночого начал, символ багатства, 

плодючості. Як співається у весільній пісні, гільце в’ють «вівсом, червоною 

калиною … долею щасливою» [141, 19]. Його оздобленням займалися 
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світилки з боку молодого. «Коли молодий іде зі своїми гостями і дружбами до 

молодої, у воротях гостей молодого зупиняють і просять викуп. На подвір’я 

проривався один дружба з гільцем (прикрашене стрічками і квітами, 

ялинкою), яке чіпляють на дах хати або на високе дерево, і вимагає, щоб 

молодого з гостями пропустили, інакше він (дружба) скине гільце додолу або 

«вимагає викупу, жартівливо «погрожуючи» розтрощити молотком комин, 

покрівлю тощо» [141, 57]. 

У воротях тим часом гості з боку молодої торгуються із гостями, що 

прийшли, аби якнайдорожче продати наречену. Продаж відбувається між 

старшим дружбою, який «наосліп» дає гроші, і старшою дружкою (сестрою 

або подругою нареченої), яка ці гроші нерахуючи бере. Той дружба, котрий 

сидить на дереві або на даху, в свою чергу, теж вимагає викуп – певну 

кількість горілки, яку отримує, коли злізе донизу, і вже разом з горілкою 

виводить із хати наречену до воріт. Тоді молоді обертаються обличчям до 

батьків, які наливають по келеху горілки і благословляють. Наречені 

випивають трохи, а решту зі склянки виливають назад себе на гостей (і так 

тричі)» (с. Проскурівка Ярмолинецького району Хмельницької області). Таким 

чином, весільне деревце, почеплене на найвищому місці подвір’я молодої, 

служило символічним знаком того, що на подвір’ї дві сторони дійшли згоди, 

відбулося весілля та було орієнтиром для парубочої громади про закінчення 

дівування і перехід дівчини до стану жіноцтва. Закцентуємо увагу на 

календарній обрядовості, особливо зимового циклу (Анрія, Різдвяні свята), 

коли ватаги хлопців намагалися найбільше уваги приділити господарям, у 

яких були доньки на віддані. 

«У воротах молодого знову «перепиняють» хлопці. Вони перев’язують 

ворота перед свитою молодого, виставляють варту з одружених чоловіків, які 

допитуються, що за люди прибилися до їхнього обійстя, вимагають показати 

паспорт чи якийсь інший документ, жартують. Гості войовниче розмахують 

папірцями, руками, вимагають викуп. Після торгу парубок дає їм «на горілку» 
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і весільний поїзд молодого проходить на подвір’я. У народі вважають: чим 

коротша зупинка під час перейми, тим дужче має любити теща майбутнього 

зятя» [141, 42]. 

У Г. Танцюри читаємо: «Дорогою Миколу переймають хазяї чи парубки 

(жінки та дівчата не повинні переймати) з житнім хлібом чи житнім не 

обмолоченим снопом. Проминути, не викупивши перейми, ніяк не можна; це 

була б велика ганьба, за перейму треба заплатити. Молодик стає. Старший 

буярин здіймає йому шапку (кашкет). Молодик дякує за поздоровлення, 

платить за перейму, а хліб чи сніп віддає буяринові. Переймають ще хлопчики 

з хрестиками з житнього колосся. Молодик сплачує хрестики, віддає 

буяринові; він їх викидає на Наталчину хату, коли вже прийдуть до неї. Часом 

переймуть кілька чоловік (як довга дорога до молодої), так що буяри несуть 

кілька снопів, кілька хлібів, 10-15 хрестиків. На воротах молодика спиняють 

хлопці, які вимагають викуп за дівку – четвертину, а то й відро горілки. Після 

торгу, дійшовши згоди, молодик дає їм на горілку. Як до дівки довго й багато 

ходять хлопці і носять горілку, то на воротях буває велика буча. Хлопці ворота 

зачиняють, і як молодик не дає сплати (горілки чи гроші на горілку), то б’ють 

й буярів. Цим способом розганяють усе весілля. Як молодик наперед 

догадується, що йому на воротях «буде не з медом», то напрошує собі за 

буярів «бойових» хлопців і, коли мають іти до молодої, дає їм «грубу чарку». 

То вони тут йому помагають: рознесуть ворота в цури, а тих хлопців, що 

стоять на воротях, порозгонять, і молодик уже йде до порога вільно. 

Якщо ніхто не ходив і горілки не носив, а хлопці таки стоять на воротях, 

правлять горілки, то тоді молода виходить із-за столу, сама відчиняє ворота, її 

хлопці пропускають, вона їм каже: «Ти мені горілки не носив, що тепер дереш 

очі, – відійди!». Тоді молодик вільно йде до порога» [260, 149 – 150]. 

П. Медведик, вивчаючи обряд весілля у с. Жабиння на Західному 

Поділлі, характеризує ігрову ситуацію, яка є визначальною у подальших 

відносинах щодо першості керування сімейними справами. Розігрується ця 



 145 

сценка в момент входження молодого зі своїми дружбами та боярами під 

звуки маршу на подвір’я. «Молода, вбрана по-весільному, виходить з ґанку з 

дружбами і дружками, прямує до Молодого, але робить два кроки і 

зупиняється. Так наречені роблять кілька разів, тобто змагаються: хто з них 

підійде «першим», той «програє». Хто з молодих виграє, той, кажуть, буде 

верховодити у молодій сім’ї. Ця жартівлива гра, яка визиває усміх в 

оточуючих гостей, має глибокий морально-етичний зміст у сімейному житті – 

це «вміння уступати і прощати одне одному» [185, 36 – 37]. Зазначимо, що 

звичай змагання за визначення першості поширений і досьогодні є на всій 

території досліджуваного етнорегіону, але вже з використанням весільних 

рушників: хто з молодих ступить у церкві або РАЦСі на весільний рушник 

першим, той буде керувати в новоствореній сім’ї. В інших магічних діях 

молодий, заходячи до хати нареченої, має стати на порозі, якщо хоче, щоб у 

всьому була його перевага.  

Молодий давав викуп за майбутню дружину, а якщо не дасть викуп, то 

його обіллють водою. Якщо ж наречений хитрий, то він перший виллє воду і 

не дасть викуп. Поки молодий торгується, старший дружба повинен на хаті в 

димохід поставити гільце, з яким вони прийшли (Дунаєвеччина). 

Своєрідною перевіркою є випробування нареченого на кмітливість, яке 

проходить у формі хитромудрих прямих або непрямих запитань, що 

потребували відгадки. Зазначимо, що віра в магічну силу слова на сьогодні 

частково втратилася через невміння обох сторін вести римований діалог, чого 

вимагає жанр загадки. Натомістьу весільних обрядодіях кінця XX – початку 

XXI ст., за нашими матеріалами, з’являються нововведення у процесі викупу 

молодої, що пояснюється частковим відступом від локальної традиційності та 

привнесенням до неї новаційних форм. «Після викупу дружки загадують 

загадки, які молодий має відгадати, а також малюнки (відбитки рук, тіло в 

весільному платті, очі), на яких молодий повинен впізнати молоду» (смт 

Антоніни Хмельницької області). За варіантом, зафіксованим у смт Понінка 
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Хмельницької області, «Перш ніж зайти до хати, молодого перепиняє брат 

нареченої і пропонує йому обрати правильний вузол на мотузці, у якому 

схований згорнутий лист папірця, де написано дозвіл, щоб увійти до 

нареченої. У нареченого є кілька спроб. Серед вузлів знаходяться папірці, на 

яких написано, наприклад: щось від нареченої, щоб щось виконав (крикнути 

голосно, як він кохає свою наречену і багато іншого». Проте, як стверджують 

респонденти, у багатьох населених пунктах Поділля громада з осудом 

ставиться до тих, хто не дотримується усталених поведінкових норм. В 

окремих місцинах існують чіткі розмежування етапності у діях. Так, 

наприклад, у с. Наддністрянське Мурованокуриловецького району Вінницької 

області: «Перша перепустка – полягає у тому, що наречений приходить на 

поріг дому своєї, де його зустрічають весільні дружки і вимагають викуп. 

Якщо наречений відмовляється платити, він захоплює будинок «штурмом» і 

вдирається до кімнати. Але це ще не все. Він повинен знайти її. Наречена 

може сховатися під ліжко чи у скриню, а головне завдання молодого – знайти 

свою кохану. Друга перепустка – пошук «прапора». Наречений має знайти 

«прапор» – вильце чи вінок, яке сплела для нього наречена. Його ховають 

весільні дружки. Саме вільце за розмірами велике, тому для нареченого не 

дуже важко його знайти. Вильце слід ховати лише в будинку нареченої. Третя 

перепустка – переливають воду перед порогом нареченої – через цю воду 

наречений не має права переступати не заплативши. Четверта перепустка – 

дружки ховають «фату» («вінок») нареченої, сам наречений має знайти цей 

«вінок», викупивши його і вдягнути власноруч своїй нареченій на голову». 

Весільні перепони у вигляді викупу молодої влаштовують молодому 

також і запрошені гості: «Нареченого зустрічають гості молодої з хлібом і 

сіллю. Щоб пройти на подвір’я, його, знову ж таки, молоді хлопці, 

заставляють з’їсти без рук ту сіль, яка є на хлібові. Пройшовши цей тортур, він 

іде до хати» (с. Лошківці Дунаєвецького району Хмельницької області). 

Відзначимо в цьому випадку використання хліба й солі як ритуальних 
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атрибутів не лише в Україні, а й у багатьох інших слов’янських країнах, де 

символом дому є сіль, а достатку – хліб. Такі дії науковці називають «обрядом 

прилучення», де за піднесенням хліба-солі відбувається спільна трапеза, яка і є 

наслідком позитивного проходження нареченим усіх попередніх етапів. 

Далі виокремимо етап «подолання» молодим хатнього порога на шляху 

до молодої. «Дім та всі його частини є предметними кодами, які набувають в 

обряді екстраутилітарного смислу. Дім – центр власного світу, найбільш 

освоєна його частина. З цією ідеєю безпосередньо пов’язані актуальні, 

наприклад, для весілля мотиви порушення/не порушення кордонів 

домашнього та неодомашненого простору. В ритуалі дім постає «сценічним 

майданчиком» [120, 240 – 241]. Гості «переливають воду перед порогом 

нареченої – через цю воду наречений не має права переступати не 

заплативши» (с. Наддністрянське Мурованокуриловецького району 

Вінницької області). «Коли молодий уже заходив у хату, на порозі стояли 

дружки і знову вимагали грошей за прохід. Цього разу гроші давав молодий та 

старший боярин. Дружки називали точну суму, яку хотіли взяти, інколи брали 

стільки грошей, скільки давав молодий та старший боярин. Інколи молодий 

торгувався, щоб дати меншу суму, яку вимагали дружки» (с. Лютарівка 

Теофіпольського району Хмельницької області). У с. Хоптинці Городоцького 

району Хмельницької області «на порозі нареченого зустрічали мати з 

батьком, мати тримала образ, а батько хліб, він (молодий) три рази кланявся, 

цілував образ і хліб, і закручував маму в хустку, а батькові дарував сорочку».  

Отже, молодого очікує наступна перепона за хатнім порогом – це гості з 

боку молодої, переважно хлопці, які домагаються викупу за дівчину з їхньої 

родини чи вулиці. Подекуди їх називають «запорожцями». Щодо поняття 

«запорожці», то тут можна припустити, що основною перепоною у весільній 

перепустці виступають не ті козаки з-за Дніпровських порогів, а з-за хатнього 

порогу, які присутні на весіллі. 
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Г. Танцюра так пояснив назву «запорожці»: «Запорожцями називають 

(переважно хлопців) усіх тих, що непрошені стоять у сінях за порогом. Хатні 

двері, як правило, відчинені, й запорожці, співаючи побутових пісень, із сіней 

спостерігають за тим, що діється в хаті. Вечером запорожці називаються 

«головишниками» [260, 388]. Образ-символ порогу стає останньою 

перепоною, яку долає почет молодого, єднаючи молоде подружжя. У 

популярній на території Поділля весільній пісні «Куди б я не їхала, куди б я не 

йшла» дівчина на рівні подяки батькам, які її зростили, дякує воротам, «де 

стояла хлопців рота», та порогу як ініціаційним межам, що забезпечують зміну 

статусу індивіда у громаді: 

Куди б я не їхала, куди б я не йшла, 

Я б своїм порогам дякувала. 

Дякую вам, пороги, 

Що збивали хлопці ноги. 

Більш не будуть, не будуть (Хмельниччина). 

Поріг, за народним уявленням, служить кордоном, який відділяє сім’ю 

від оточуючого світу. Три рази вклоняється молодий гостям і порогу перед 

тим, як зайти до хати молодої. До цього часу існує обряд прощання померлого 

зі своїм домом, коли домовину при виносі з хати на цвинтар тричі вдаряють до 

порога хати. О. П. Івановська зазначає, що «звичай не передавати щось через 

поріг є кодовим текстом, бо доносить інформацію про непошану до духів 

померлих предків, попіл яких давні слов’яни ховали під порогом, або ж 

народний етикет забороняє вітання через поріг. Водночас у сьогоденні цей 

текст генерує інший смисл, пов’язаний із значенням межового простору, який 

може завадити сусідам чи друзям вільно контактувати, оскільки поріг завжди 

співвідносився із перехідною зоною між «своїм» та «чужим» світами, між 

культурним і диким, між позитивним і негативним. Тому над порогом або на 

порозі окреслюється зона маргінального, не включеного до двох 

співпросторів» [120, 242]. Ініціальні обряди, пов’язані з порогом, називають 



 149 

пороговими або обрядами переходу, тобто поріг – перехід не лише з одного 

простору в інший, а й з одного стану в інший. Усна народна традиція зберігає 

інформацію про ряд заборонених дій, пов’язаних з одруженням, у яких 

представлено хатній поріг, наприклад: «Не сідай на поріг – наречені 

порозбігаються», «Не мети до порога – позамітаєш старостам очі» тощо. 

Хатній поріг є свідком залицянь хлопця до дівчини, першого його 

ініціаційного входження у ролі жениха в дім нареченої, засилання старостів, 

що відображено в мовленні подолян фразеологічним висловом: «вже оббиває 

пороги». Також на Поділлі існує звичай-табу, який забороняє давати комусь 

щось через перепону, особливо через поріг, щоб не посваритися. У цьому 

випадку, вочевидь, збережена архетипічність світобачення наших предків 

стосовно шанобливого ставлення до порогу хатнього житла та сімейного 

прилучення до нього. 

Вимагання викупу за молоду продовжується й далі при весільному столі, 

за яким наречена узаконено сидить у своїй рідній хаті. Таку традицію свого 

часу зафіксував Г. Танцюра на Вінничині: «Теща вводить молодого до хати. 

Він зо всіма вітається. Микола, старости й старший боярин підходять до столу. 

За столом сидить Наталка з дружками. На тім місці, де має сидіти Микола, 

сидять Наталчині брати (як нема рідних, то двоюрідні) із прутами і вимагають 

викупу. Староста, старший боярин і Микола торгуються з ними. Брати, по 

намові свашок, зразу вимагають «сто карбованців», але після спускають на – 

пояс, пасочок, кашкет, ножик, чи й на кілька копійок. Староста наперед 

заготовляє викуп: наміняє нових копійок і по одній накидає при торгівлі. 

Молодик стоїть перед столом» [260, 156]. 

Бувало й таке, що узаконену подружню пару дорогою додому 

перестрівала зла людина з метою завдати різнорідних наврочень. Тому 

оберегового смислу набуває спів у виконанні дружок:  

Ой з дороги, вороги, з дороги,  

Не переходьте дороги. 
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Нехай перейде рідна мати, 

То не буде ні на кого нарікати [141, 39]. 

Відомі й такі дійства:«Після вінчання молодята виходять з церкви. По 

дорозі додому їх перепиняють чоловіки з двома відрами. Старший дружба 

повинен дати відкуп. Чоловіки, отримавши відкуп, відходять вбік. Молодята 

перевертають відра з водою і йдуть далі» (с. Турівка Теофіпольського району 

Хмельницької області). Подільська дослідниця віх людської долі С. Козяр 

наголошує, що «в окремих селах Підволочиського району на щастя молодим 

виливали дванадцять відер води, у кожне з яких молодий повинен був кинути 

декілька монет (У древніх слов’ян вода мала значення очищувальної стихії, 

яка, водночас, впливала на плідність) [141, 40]. У с. Гринчук Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області, коли молоді йдуть від шлюбу, 

старший дружба з найближчої криниці набирає відро води і переливає 

молодих. Перевертає відро вверх дном і чекає плати. Молодий кидає на 

перевернуте відро гроші (10 крб.), дружба гроші забирає, а молодий відро 

носком б’є чимдалі. Музика грає, і молоді, заплативши, рухаються далі. По 

дорозі ще можуть перелити сусіди. Викуп вже менший (2 – 3 крб.). У такому 

випадку молодий, б’ючи відро, тим самим руйнує перепону-кордон до свого 

сімейного життя. Знак-образ криниці тут є невипадковим, адже «криниця 

маркує не лише дошлюбні стосунки […], мотив зустрічі молоді біля криниці є 

домінуючим і в любовній ліриці, і в весільній пісні, бо ж криницю 

розглядають, як й інший водний переділ, межею світів (неодружених – 

одружених; померлих – живих – ненароджених), тому він розгортає мотифему 

одруження як переходу» [120, 229]. 

Подібне дійство можна спостерігати й сьогодні у м. Кам’янці-

Подільському, коли хлопчик виливає відро води поперек дороги, перевертає 

його посеред дороги і мовчки відходить на її окраїну. Це відбувається, як 

тільки повертається весільний «кортеж» із РАЦСу. У таких випадках машини 

зупиняються, звідти виходить дружба (тепер весільний свідок) і, спілкуючись 



 151 

із переливачем, платить йому (за домовленістю) «викуп», а той, отримавши 

бажане, забирає з дороги перевернуте відро, і весільний «поїзд» продовжує 

рухатися далі.  

«Коли молодий і молода повертаються від шлюбу, то по дорозі додому 

їх переймають хлопчики із букетами колосків або квіток. Вони стають посеред 

дороги перед молодими і вітають їх букетами, за які треба дати викуп. 

Переймати можуть квітами або снопом із жита чи пшениці, щоб завжди в них 

на столі був хліб. Найкраще, коли переймають снопом жита чи пшениці, це 

найцінніший подарунок» (Тернопільщина). 

Під час спілкування з респондентами вони часто наголошують на тому, 

що «дуже добре, якщо молоду пару переймають декілька разів. Переймають 

переважно хлопці, бо вони є символом добробуту. Дівчатам не можна 

переймати, тому що коли переймає дівчина, то буде невдача» (с. Цимбалівка 

Старосинявського району Хмельницької області). З цього приводу на 

Старосинявщині існує легенда, записана В. П. Наконечною від Р. П. Процюк, 

про дівчину, яка хотіла проникнути в дванадцять кімнат, у які можна було 

ходити лише чоловікам. Там Господь показував їм видіння, а дівчина одягнула 

штани, підстригла собі коси і стала йти з чоловіками. Їй голос промовляв: 

«Вернись, не гріши, бо умертвлю», – та вона не слухалася. Коли вона прийшла 

до дванадцятих дверей, то впала мертва. І з тих пір жінці не можна першій 

входити до хати чи переймати. Вона завжди повинна коритися чоловікові, 

який вважався хазяїном і символізував добробут». У с. Красноставці 

Чемеровецького району Хмельницької області навпаки, «коли молода і 

молодий повертаюся з церкви додому, їх переходять з відрами дві дівчини і 

переливають дорогу, щоб у молодих була чиста доля. Цю воду беруть з 

криниці на краю села в ніч з суботи на неділю. Зранку в цю воду кидають різні 

квіти, а якщо весілля взимку, то гілочки сосни чи ягід, які залишилися на 

дереві». 
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Зауважимо, що перелята вода символізує штучну межу, кордон, що 

сприяють в обряді процесу зміни соціального стану. 

Після шлюбу, отримавши Боже благословення, чоловік стає захисником-

оберегом своєї сім’ї, тому в його обов’язки входить відкуп (гроші, могорич) 

переливачам, а також «перенесення дружини через переляту воду» 

(смт Віньківці, Хмельниччина), виконуючи символічну роль перевізника та 

допомагаючи дружині швидше пройти момент ініціації. 

Такий давній звичай символізує захист наречених від злих сил та 

побажання добра й достатку. Переймали наречених односельці й сусіди, які 

виносили посеред вулиці ослін, вкритий рушником, а на ньому – хліб чи 

калач. Молоді вклонялися, цілували хліб, а боярин пригощав переймачів. Ще в 

30-х роках XX ст. на Проскурівщині (Хмельниччині) переймати молодих 

виходили хлопці й дівчата зі снопом необмолоченого жита, що є елементом 

більш ранньої обрядової форми. Молодий платив їм за це гроші, а сніп 

забирали бояри. 

На Хмельниччині, у с. Новолабунь Полонського району, вважають, що 

чим більше перепон у наречених, коли вони їдуть з церкви, тим краще у них 

буде життя. А хто намагався об’їхати перейми, то тому буде нещасливе життя. 

Перепона – перша перешкода у їхньому житті, яку вони легко мають здолати. 

Зазначимо, що подільський святково-ігровий фольклор зберігає 

поступальну локальну шаблонність, яка забезпечує традиційність в обряді з 

чіткою вказівкою на топонімічну назву. Так, у с. Плесна (Хмельниччина) 

основним та найголовнішими атрибутами весільної перепустки були коляда, 

хліб та сіль. Коляду (букет) виготовляли з колосків пшениці, жита 

(обов’язково), живих або сухих квітів, червоної калини і барвінку. Все це (хліб 

з сіллю та коляду) ставили посеред дороги на стілець, застелений весільним 

рушником. Якщо переймали молодих діти, то старости, бояри, дружки 

частували дітей різними солодощами, а також давали гроші. Старші хлопці та 
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дівчата, їх ще називали «хлопці-запорожці» та «дівчата-козачки», 

влаштовуючи перейму, промовляли такі слова: 

Здорові були, що нас не забули, 

Старого й малого 

Ще й Бога святого. 

Звичайно, щоб перепустка була цікавішою, бояри та дружки не відразу 

погоджувалися давати те, що забажають перепусники. Зазвичай, це 

супроводжується багатьма піснями та промовками, а дружки торгуються 

піснями: 

Ой які ж тут вулиці вузенькі, 

Які перепої тута частії 

Чи то на того кониченька вороного? 

Чи то на того хлопчину (ім’я) молодого? 

Чи то на тую дівчину (ім’я) молодую? 

Плесенська (невесела) голота 

Приперла до плота 

За жменю соломи не пуска додому. 

Пускайте нас, та не гайте час. 

Наші коні потомилися, 

Візниченьки пожурилися. 

На Бога ви гляньте,  

Нас додому пускайте. 

Далі ті, що перепиняють молодих, відспівують: 

1. Ой, що ж то за село, 

Що в нім невесело? 

Дружки не співають,  

Бояри не гопкають! 

2. Ой, казали бояри багаті, 

Ми думали справді багаті. 
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Возили пшениченьку продавати, 

Вкинули штири гроші,  

Той тії щербаті. 

Тут відспівують свахи зі світилками: 

3. Неправда, дружечки, неправда, 

Наші бояри багаті. 

Возили пшениченьку продавати, 

Щоб молодих викупляти. 

Вважається, якщо переймаючим нічого не дати, то будуть молоді «сухі».  

Після тривалих пісень і промовок бояри частують хлопців-запорожців та 

дівчат-козачок спиртними напоями та холодною закускою, а також дають 

гроші. Натомість бояри забирають хліб-сіль (даючи молодим, щоб поцілували, 

бо як говорять в народі, що від хліба відмовлятись не можна), а також коляду 

(Хмельниччина). 

Такі та інші весільні перепони мають природне поширення на Поділлі й 

тепер. Щоправда, відбулися деякі зміни в атрибутиці, наприклад, уже зрідка 

використовується необмолочений сніп жита. 

На Тернопільщині, у с. Заставці Монастирського району, наприкінці 

весілля, перед тим, як молодий має забирати молоду до своєї оселі, у нього 

вимагає викуп сестра або брат молодої, тобто в них молодий викуповлює свою 

дружину за певну суму грошей. В іншому випадку: «Мати, збираючи доньку 

до свекрухи, дає їй постіль, подушки, килими, рушники, особисті речі 

нареченої, калач чи коровай, образ. Усе це майно молодому слід викупити у 

брата (сестри) нареченої чи старшої дружки [141, 47]. Зауважимо, що 

вищезазначені дії фіксуються збирачами українських усних традицій на всій 

території Поділля у локальному вираженні. 

Г. Танцюра у праці «Весілля в селі Зятківцях» згадує про подолання 

гостями молодого іще однієї перепони, але вже без його участі. Дії такого 

характеру не є традиційними, проте вносять певний колорит в обряд. 
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Трапляються і такі випадки: «Як молодий малий викуп дасть хлопцям на 

воротях, то дорогою вночі треба сподіватись перейми від них. Вони засідають 

на дорозі з кілками. Тут буярам треба добре пильнувати і триматися купи. 

Коли сподіваються великої засідки, то тихенько без музик та свашок 

переходять городами. А як тим хлопцям надокучить чекати в засідці, то вони 

приходять до молодої, розгонять весілля, зчинять бучу, скандал. Буває, що 

молоді тікають вікном, а весілля кінчається пораненням» [260, 232]. 

Отже, аналіз малодослідженої святково-ігрової звичаєвості родинно-

обрядового характеру подільського краю засвідчує, що зі скороченням 

традиційних елементів проведення весілля звичай переймання молодого, 

молодих зберіг свою локальну своєрідність. Характеризується він усталеністю 

щодо назв, використання спеціальної атрибутики та вірою у захист наречених 

від злих сил і побажання добра й достатку. Помічено також і нововведення, 

спричинені міграційними процесами, а також частковою заміною ігрових 

ролей, наприклад, поява ведучого (тамади) тощо. Варто мати на увазі їх часову 

прадавність. Звичайно, у кожному етнічному регіоні України, навіть в окремих 

їх розмежованих населених пунктах, ми фіксуємо й інші унікальні 

інформаційні відомості. 
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2.3. Поховальна гра подолян: генеза мотивної парадигми  

Дослідження родинної обрядовості українців, а саме похоронних 

звичаїв, не було б вартісним без урахування доробку попередників, який 

ґрунтується на давніх етнографічних матеріалах та їх джерельній базі, 

фіксованих у час «живого» побутування поміж поселян.  

Як зазначає Зенон Кузеля, похоронні звичаї не одразу привернули до 

себе увагу дослідників, а, починаючи з 50-х років ХІХ ст., вже ввійшли у 

студії. До цього часу «перші наші етнографи [вибирали], або зверхній перебіг 

похоронного обряду, або характеристичні вірування, що могли бути схоплені 

принагідно і не вимагали більшої знайомості народного життя» [281, 133]. 

Поховальна традиція українців описана у фольклористичних розвідках 

І. Галька, В. Гнатюка, Б. Грінченка, О. Котляревського, Г. Купчанко, 

М. Пачовського, І. Свєнціцького, А. Свидницького, Є. Сіцінського, 

М. Сумцова, О. Торонського, П. Чубинського, К. Шейковського та ін. Зокрема, 

у четвертому томі «Праць…» П. Чубинського містяться відомості про те, що в 

Подільській губернії у домі покійника парубки (некровні родичі) заводять 

ігри: «б’ють лубка», грають Панфилія, Маланку тощо. 

Вагому допомогу в цій справі надавали дописувачі: вчителі, пересічні 

селяни, котрі на місцях збирали інформацію, даючи відповіді на питальники, 

які були запропоновані їм зацікавленими у вивченні цієї родинної звичаєвості 

науковцями.  

Ідея неперервності буття і зв’язку між світами закріплена у повір’ях, які 

транслюють заборону надмірної туги за небіжчиком: той, хто сильно тужить 

за покійною людиною, може дістати Перелесника «(летавець) – різновид злого 

духу, що, як зірка, падає з неба та відвідує людей, прибираючи вигляд рідних, 

близьких, коханих). Втілившись в її образ, Перелесник міг вступати у 

подружнє життя з живими людьми. Вигнати Перелесника з хати, де він 

оселився, дуже важко» [274, 223]. Повсюдно на Поділлі знані заборони 

надмірного плачу: «щоб померлий не повернувся, за ним не треба плакати, бо 
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«приплачеш»; бо мертвому важко носити сльози виплакані за ним; «не 

завертай плач додому» [110, 124]; «сеж відгуки віри в окреме життя небіщика-

духа, якого на тім світі стрітять рідні і приятелі і він оповість їм про горе 

живих і, взявшись за ручки з ними, може й у гості прийде» [230, 7]. Сум – це 

прояв психологічної реакції на втрату «проникнутої болем душі, що довгий 

час жила фізично і морально в нерозривній злуці з покійником» [52, 2].  

У поганських слов’ян хоронили покійників на полях, у лісах, пускали на 

воду (в ріку), виносили в гори, вірячи, що гори (а далі хмари) є оселею 

покійників. Про такий звичай ми дізнаємося із легенди про те, як відправляли 

старих людей на «лубку» в гори, та згадок про спуск померлих на низини для 

віддання їх землі. 

Такі поховання померлих у лісах, на полях переслідувалося церквою. 

Зенон Кузеля у праці «Українські похоронні звичаї й обряди в етнографічній 

літературі» зазначає: «Велика дискусія розвинулася приміром на тему, чи в 

нас у старину вбивали старців, «сажали на лубок». Першу звістку про се подав 

Шишацький-Ілліч у статті «Лубок» […], яка доступна нам нині в передруку 

Грінченка в 2 томі Етногр[афічних] Матеріалів […], де надруковано теж 

оповідання як «Син батька на лубку вивозив» […], а по нім Л. Литвинова, в 

статті: «Як сажали в старину старих людей на лубок» [281, 169], які викликали 

появу ряду статей, спростувань і дописів – і рішили справу негативно. У цей 

період здійснюються і невеликі за обсягом розвідки стосовно цієї теми: 

«стаття Славинського (про звороти «посадить на саночки» і «сажать на 

лубок») […], І. Абрамова «Як перестали вбивати стариків в Малоросії» […] і 

Н. Коробки «Малоросійська казка про вбивство стариків» [281, 169] та ін. 

Л. Дунаєвська та Х. Катаока підтверджують легітативність 

причинковості появи та поширення міфу про страту старих батьків дітьми у 

сиву давнину, ґрунтуючись на інформації японського письменника Січіро 

Фуказави в оповіданні «Легенда про гору Нара» (1956); М. Коцюбинського 

«Тіні забутих предків», Д. Фрезера «Золота гілка». «Про звичай фізично 
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знищувати батьків згадується в етнографічних працях ХХ ст., зокрема у 

німецького релігієзнавця Карла Клемента, російського етнолога В. Єрьоміної» 

[98, 18 – 19]. 

Інтерпретація легенди про те, як у давнину діти «вбивали» (виносили на 

лубку) своїх немічних батьків, котрі вже не могли виконувати ніякої 

домашньої роботи та були «зайвим ротом» у сім’ї, на сьогодні виглядає 

етнографічним «спогадом», що ще раз підтверджує значимість повноцінності 

сім’ї з усталеною формою колообігової передачі досвіду прожитого життя 

молодшим поколінням.  

Сам ритуал, здійснюваний ближніми, представлявся своєрідними 

прощальними проводами на «той світ», коли плач по ще живих був 

недоречним, тому й організовувалися веселі забави з метою не навіювати сум 

на провожатого.  

Звичайно, сама форма організації та церемоніальний момент її 

здійснення отримали назву від найбільш уживаного при такій потребі 

предмета «луб» (лубок) – кора певних розмірів, знята зі стовбура старого 

дерева чи, як звучить у мовленні, щось лубке, наприклад, недовиправлена 

шкіра тварин. 

До осучасненого обряду перейшли ті ж самі забави, які вже 

трактувалися, як оберегові дійства душі від злих духів і з метою розрадити 

родину та близьких. Одночасно з «лубком» використовувалися в різних 

місцинах інші природні матеріали: «на Верховині […] говорять, що перед тим 

замість саней при спуску труни з гір використовували дошку» [116, 12]; «як 

хата високо, на ґруни, що фірою годі звезти домовину – то її кладуть на 

«пласти» (галузи смерекові) і так поволи спускають у долину аж до дороги» 

[52, 246]; «домовину везуть або несуть. Вірять, що краще нести, «бо як везуть, 

то душа має ще рік пасти ту худобу, що везла її тіло» [52, 313]. 

«Звичай цей є загальний: труну везуть на санях і зимою і літом […]. Ця 

дія пояснюється не повір’ям, а практичною необхідністю, яка сягає глибокої 
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старини. Везти покійника на возі «по гірських дорогах «то і кості розтрясає», 

або взагалі «не може й рушитися». Мертвий потребує тиші і спокою, а віз при 

гірському спускові і кам’янистих, вимитих водою дорогах, не може 

забезпечити «останній путь, бо трясе і дурконить» [116, 12]. 

Є. Сіцінський у дослідженні «Особливості народних уявлень про 

загробний світ» зазначає, що «в деяких місцинах Поділля існує такий 

поховальний звичай, на сьогодні все більше випадає з практики. Тіло 

покійника везуть на кладовище на санях у будь-яку пору року..., і обов’язково 

волами; якщо покійник був заможним, то впрягають декілька пар волів. 

Селяни пояснюють, що везутъ покійникаа на санях тому, щоб «не струсити 

покійника, щоб йому було легше лежати», на волах, а не на конях потому, що 

«на конях всякі чорти їздятъ» [240, 353 – 354]. Продовжуючи розвідки з 

поставленої проблеми, Є. Сіцінський погоджується із твердженням 

О. Афанасьєва, що сани в такому випадку застосовувалися замість короба-

кори, а сани символічно могли служити замість похоронного човна (звичай 

хоронити покійника у слов’ян-язичників). Підтвердженням цьому є 

трактування – «із цього ж (із кори) [Уточнення наше – В. Щ.] робилися ладьї-

човни, що видно із спорідненого слова «корабль» (корабь – др. – славян., 

korab. – польск. и чешск.), що первинно означало ладью, зі словами «кора» і 

«коробъ»; чому померлі могли хоронитися в колодах-ладьях, зроблених з 

лубка, чи просто в лубках-коробах» [240, 360]. Відгомоном давньої 

поховальної традиції на Поділлі є назва саней – «залубні». Отже, в різних 

місцинах, незважаючи на їхнє географічне розміщення, прагнення живих 

забезпечити душі покійного швидкий та легкий перехід у потойбіччя, 

залишається останньою шаною. До цього часу в усній словесності подолян 

поширенні ідеї про те, що загробне життя знаходиться «на тому боці», 

відділеному від світу живих річкою, досягти якого можна тільки 

переправившись через неї на човні. Тому неправильним із мовної точки зору 

буде вислів «піти за водою», що означає безповоротність. 
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Ігрова практика у поховальній традиції Поділля зорієнтована, з одного 

боку, на легкий перехід душі померлого до потойбіччя, на його «воскресіння» 

(нове народження), «розважання», що також могло сприйматися як засіб 

охорони від смерті та забезпечення позитивного впливу мерця на побут 

живих, з іншого – щоб захиститися від смерті, «щоби домашнім журу 

уменшити». 

«Вечорами коло мерця є повно людей. Одні щось розповідають, інші 

згадують добрі діла покійника, або співають з дяком набожні пісні. В декотрих 

околицях остався ще вельми старий звичай «забав». Гуцули справляють при 

покійнику «грушку», на Поділлю – «лубок», на Уграх – «лопатку», а навіть 

інколи заводять хороводи та танці (в горах) – наче справдешні ігрища 

Гомерових Греків [203, 21]. Як варіант загальної назви «Лубок» – форми 

часопроведення біля покійного на [Лемківщині] номіновано: «чесати коні», 

«дупак», «йти на кукану» [52, 205]; на Гуцульщині: «прочохан» (лубок або 

лопатки) [281, 159]; «ко′са» (Надвірнянський повіт); «грушка» (Косівський 

повіт); «преветє» з волоського [грецького] […] – сторожити, пильнувати» 

(Бойківщина) [281, 152]; «привильність» (Закарпаття); «свіченє» (с. Волосянці 

Скільського повіта) [52, 227]; «посіжінє» [52, 52] (від того, що сходяться 

посидіти трохи біля померлого); «піти попрощатися; піти посидіти біля 

мерця» (Поділля).  

Власне збір біля покійного, маємо на увазі вищеперераховані форми 

назв перебування у вечірньо-нічний час у різних етнотериторіальних проявах, 

«Кузеля назвав його прощальним пиром, цілим дійством, у якому «не бракує 

сміху, забав і музики» [207, 64]. За слушним переконанням дослідника, метою 

ритуального перебування біля померлого з давніх часів було його сторопіння 

перед демонічними силами. Разом із тим обряд мав оберігати живих від 

недобрих впливів самого мерця.  

Вивчаючи родинну обрядовість, а саме поховальні звичаї карпатського 

краю, В. Гнатюк наводить зразки ігор дорослих «Лубок» та «Грушка», які 
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грали на похороні. З-поміж більше десятка варіантів цієї гри, яка представлена 

у збірнику «Народні дитячі ігри та забави пастухів із Поділля та околиць», 

упорядкованого на основі фондових матеріалів навчально-наукової 

лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, під загальною назвою «Лупака» респонденти зазначають, 

що її грають на Великдень біля церкви (Хмельниччина); на пасовищі 

(Тернопільщина); на привильність (поминки) (Закарпаття); в будь-яку пору 

року (Волинь); першого та другого вечора на «посїжіння» (перебування біля 

покійника) (Івано-Франківщина). Зразки ігор такого ж роду зафіксовані на 

території Поділля, описані П. Чубинським [270, 705]. та Є. Сіцинським [240, 

№ 9, 189 – 195; № 10, 208 – 217]. 

Священнослужителі забороняли такі ігри, адже «так, як тепер б’ють 

грушкою по плечах, так Жиди Христа били і питали «Вгадай!» і через то гріх, 

бо то звідси походить і ця забава. Навіть були такі випадки, що піп не хотів 

йти на похорон, як йому хто сказав, що там били грушки, або які забави 

робили» [52, 278]. 

А. Свидницький у праці «Залишки від часів доісторичних (Народні 

повір’я)» зазначає: «В Подільській губернії, на межі з Херсонською, існує 

забава, яку називають «лубок». Вона відноситься до парубочих ігор і в ходу 

тільки на похоронах, т. є. не під час самого похорону, а в тих домах, де лежить 

не похований покійник. […]. Грати в лубок називається «лубка бити».[…]. 

Додамо, що рушник, бачений ві сні, або полотно означає, за народним 

трактуванням, дорогу. В цьому випадку він, кажеться, служить символом 

дороги на той світ. Очевидно, що ця гра – залишок давньої тризни» [231, 513]. 

«Цей замітний звичай, що колись мусів бути загальним […], заховався ще до 

нині в повній чистоті лише в карпатських та прикарпатських сторонах та 

спорадично на Поділлю» [281,144]. 

«На лубок сходяться, щоби домашнім журу уменшити» [52, 311]; «щоби 

зробити веселість між людьми, бо тоді і домашнім легше стає на серці» [52, 
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266]; «під ніч сходиться молодь на лубок. Парубки і дівки, самі чужі, не 

кровні, беруть участь у забавах, котрі відбуваються у хаті, або у хоромах, 

відповідно до того, чи яка гра вимагає темного, чи освіченого місця» [52, 341]; 

«[…] дяк читає Савтирю [Псалтир], як на дворі бавляться, бо у хаті є також 

люди, що слухають читання. Це звичайно старі, побожні, та менше рухливі, 

або такі, що забава їм пусте» [52, 288]; «бавляться в боїску (сінях)» [52, 205]; 

«як хто хоче, то наймає дяка і той цілу ніч читає псалтирю і в такім разі 

молодь не грається» [52, 341 – 342]; «як ночує з п’ятнадцять або й більше 

бабів, а хтось читає, то слухають-слухають, а далі заведуть балачку. Нараз 

набере одна води в рот і прискає межи очі тій, що дрімає: то проганяє сон. 

Дають вечеряти і по чарці. Опісля знов згодом одна потягне другу за ногу по 

хаті, або хлюпає водою. А відтак знов дають по чарці і закуски, чи там капусти 

чи огірка, що-небудь, як побачать, що знов дрімають. Розказують те ж, як-то 

колись було за царя Добка, про панщину, а той, що читає – то читає собі» 

(Київщина) [52, 389 – 390]. 

Народна етика «дозволяє» виносити на обговорення інколи й з осудом 

того, що сталося тільки не з ними, але за їхньої участі. «На посижіння лише 

сходяться через те найбільше, щоби забавити і де є багато забавок, «там файне 

посіжіння було» – говорять між собою другої днини, а де не було забав ніяких, 

«то ні до чого було посіжіння. Там ніхто нічого не робив, дуже сумно було», – 

говорять поміж собою; шкода було навіть і йти на то посіжіння» [52, 277 – 

278]. 

У четвертомі томі «Праць…» П. Чубинського знаходимо: «В 

Подільській губернії приходять до дому покійника не лише жінки, але й 

парубки, чого нема ніде в Україні. При тім заводять парубки навіть ігри: б’ють 

лубка. Та забава відбувається тільки при похоронах… Грають також Панфилія 

і Маланку» [270]. Суть гри «Лубок» «полягає в тому, що хтось, хто грає, 

накривається тулубом так, щоб нічого не міг бачити. Другий гравець ударяє 

кнутом покритого – «б’є лубка» – і той повинен вгадати, хто його вдарив. 
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Якщо вгадає, на його місце йде той, хто вдаряв, якщо ж ні, його б’є хтось 

інший» [270, 705 – 706]. 

Давні ігрові форми, наведені О. Яворським з Ясельського повіту 

(Лемківщина), не відповідають сучасному розумінню ритуального 

поводження з тілом: «Для небіщика нема найменшої пошани. Вечером 

збираєся молодіж і виправляє страшні варварські жарти з трупом. Пр. тягають 

мерця за ноги і кличуть, щоби встав та бавився з ними, тягають за волося і 

питаються, чи відгадає, хто потяг, тягають стеблом чи галузкою з частинного 

дерева небіщикові попід ніс, скобочуть його, щоб засміявся і т. д. І все те дієся 

в очах рідні, котра одначе не може запротестувати проти того, бо не може 

ломати звичаю» [52, 210]. 

Така поведінка присутніх при померлому проектувалися задля 

покійника (на його честь), її можна розглядати і як акти, спрямовані на його 

«воскресіння» (нове народження), «розважання», що також могло 

сприйматися як засіб охорони від смерті та забезпечення позитивного впливу 

мерця на побут живих. У китайців, як підкреслюють дослідники, теж існує 

віра, «що в часі похорону довкола домовини кружляють злі духи, а щоб їх 

відігнати, підкаджують домовину пахучим зілєм, заводять ігри та трублять на 

дутих інструментах» [203, 31]. 

«Теперішніми часами, від коли проти цих забав виступили були 

владики, котрі ходили сюди по наших горах, Шиптицький, а найгірше 

Хомишин, зачали були попи й деякі попівські підлизні заказувати 

[забороняти] ці забави, але тепер вже ніхто того не слухає й робить знов так, 

як робили давніше забави» [52, 266]. Міфософічні уявлення предків зберігали 

усталені норми поведінки при похоронному обрядодійстві. 

Респонденти засвідчують, що забава «Плесканці», записана у 

с. Косівська Поляна Рахівського р-ну Закарпатської області (див.: додаток Г.П, 

№ 13), подібна до гри «Лубок». Вірування, «що померлий продовжує жити і 

по смерті з тими ж потребами – породило цікавий звичай – женити холостяка 
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по смерті, якщо женитися складає закон і необхідність земного життя, подібно 

необхідне і в іншому світі» [198, 61]. У подолян було вірування, що душі 

померлих, які не були одружені, по смерті будуть вічно скитатися. Тому над 

неодруженими померлим справляли весільні обряди. 

У передмові до «Похоронних голосінь», які зібрав І. Свєнціцький, 

П. Тарасевський зазначає, що «на рос. Поділлю є осібний обряд вінкоплетин, 

як на весіллю молодої, з відповідними голосіннями» [230, 6]. 

До цього часу в поховальній обрядовості українців, зокрема подолян, 

побутує правило одягати померлих неодружених  у святковий весільний стрій, 

так як це мало б відбуватися за життя. Таке своєрідне уподібнення смерті – 

весіллю, як на нашу думку, можемо підтвердити ще й присутністю в обох 

обрядах родинного характеру народних ігор, які можуть бути тестовими 

варіантами, схожими за формою організації, а також за наявністю антропо-, 

зооморфних та міфічних образів. Сама назва весілля походить від веселитися, 

відповідно і побажання присутніх прожити молодим своє сімейне життя 

весело, чого і зичать звичайно, душі померлого, щоб вона влаштувала своє 

потойбічне життя без суму, а отже, спричинення переходу душі у рай, якому 

притаманне веселе без земних турбот життя. 

Пісні, які виконуються на весіллі, не завжди веселого характеру, а от 

ігри, як буває повсякчас, ставлять собі за мету розвеселити гостей, що 

підтверджує походження самої назви. Таку ж семантику ми спостерігаємо, 

знайомлячись з іграми, які супроводжують вечірньо-нічне перебування біля 

покійника, вважаючи, що покійна людина була лише переселенцем на «той 

світ» і, можливо, це було своєрідним святкуванням цієї події.  

Так, у монографічному дослідженні «Весілля в селі Зятківцях» 

Г. Танцюра, фіксуючи весільний обряд, не оминув увагою ігри, присутні в 

ньому, та зазначав, що «весільні гри, подані тут, досить популярні» [260]. 

Представлена у його записі гра «Млин», у якій гравці відтворюють роботу 

механізмів млина (атрибути: лавка, стілець, цебер, перевернуті кожухи, борода 
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із клоччя та ін.), наслідування поведінки самого мельника, що викликає 

неабиякий сміх у присутніх, є аналогом похоронної гри «Млин», яку варіантно 

представив В. Гнатюк у праці «Похоронні звичаї й обряди», записаної не в 

одному населеному пункті карпатського краю [52]. 

У системі образів «в обрядах українського весілля та «посижіння» при 

мерці перед похороном та різдвяному колядуванні скрізь є образ «коня», якого 

здебільшого не маскували. За «коня» переважно обирали веселого дотепного 

чоловіка – аби з нього «було сміху багато. […], а сам похоронний сміх 

передбачав майбутнє відродження і слугував живим оберегом від 

представників потойбіччя й самої смерті. […]. У давнину був звичай ховати 

коня разом із померлим. Такий «кінь» мав перенести мерця у світ інший, 

служити господарю й там» [110, 241]. Зазначимо, що в ігровому фольклорі 

подолян дія механізму образної трансформації є яскраво вираженою. 

На Поділлі «Лубок» як давня гра при померлому представлена рядом її 

текстових варіантів і власне назви: «Ляшок», «Лапта», «Парун», «Гадалка», 

«Лопо», «Лупанка», «Лупак», «Лупко», «Сліпак», «Питка», «Стояка», 

«Жучок», «Кнєзь», «Хто підходив», які у сучасному побутуванні 

трансформувалися у дитячі ігри із сюжетною компресією. 

У простішій формі її організації та проведення не використовували 

предмети домашнього вжитку: праник, дошку, ряднину, верету, кожух та ін., 

що дозволяло грати її на вулиці, пасовиську та біля церкви на Великдень, як 

зазначають респонденти, а також має вираження у дитячих забавах. 

Дослідники похоронних обрядів наголошують на популярності на 

«посижінні» гри «Перстенець», «Обручка». У вищезгаданому збірнику 

«Матеріалів лабораторії етнології…» блок варіантів цієї гри засвідчено 

назвами: «Камінчик», «Гілочка», «Шпилька», «Кольцо на ліцо», «Кольцо», 

«До мене», «Перстень», «Гратись дзьоба», «Ключик», «Роздавати сірника», де 

діти, замість основного атрибуту – «кольца» на пасовищі, – користуються 

підручними матеріалами: сірник; кусочок трісочки (ключик); тонесенька 



 166 

паличка; маленька річ, частіше перстень; квасолина; камінчик; шпилька; 

маленька річ, яка може поміститися у долонях та ін. Мотифемною константою 

описаних ігрових сюжетів є тема переходу, яка реалізується через мотиви: 

«вгадати наступного» (сюжетний тип «Лубок») та «визначити наступного» 

(сюжетний мотив «Кольцо»).  

Ігрова атрибутика (перстень, шпилька, сірник, хустинка тощо) має 

високий ступінь семіозису: у поховальному обряді ці речі є своєрідними 

адаптерами, які «допомагають душі померлого оселитися на «тому світі» 

(рідні, родичі та близькі небіжчика кладуть їх у домовину, кидають у могилу 

тощо). 

«В Лавочнім (Бойки) беруть участь в забавах тільки парубки, а забави 

звуться: Лопатки бити, Ординанц, Медведя бити, Олії бити і інші, а в кожній з 

них мусить бути якась бійка, якась борба, хто дужчий, або хто проворніший» 

[203, 21]. Ігрові вправи похоронного обряду з перетягуванням супротивних 

сторін, які представляють темні й світлі сторони, – «Тягненє бога», «Ангілє 

кьигнут», «Бука тягнуть», «Кота тягнуть», «Бога і чорта» чи демонстрацією 

своєї сили та вправності: «Зв’язаний встане?», «Горілку пити», «Здоймає 

губами крейцар» та ін., повинні б забезпечувати охорону душі, яка перебуває у 

домі. Тому й ігри при покійникові обов’язково розігрувались у тому ж 

приміщенні біля тіла. Низка змагальних (силових) ігор, у яких засвідчували 

свою силу, спритність та витривалість парубки, можливо, генетично пов’язана 

з обрядами ініціацій, що у певні моменти зросту хлопчиків забезпечували ігри 

на вулиці, пасовищі. Відповідно й похоронна гра «лопатка» («лубок», 

«грушка»), від якої у багатьох місцевостях отримали назву зібрання біля 

мерця, первісно також мала ініціаційний характер. 

Досліджена нами перехідність ігор свідчить про дію механізму 

трансформації, що спричиняє міграцію з родинних обрядів у дитячі ігри та 

забави. Проаналізовані ігри та забави забезпечували спокій душі померлого та 

розганяли смуток у родині. 
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Прийняття християнства у Київській Русі не убезпечило чіткого 

розмежування усталеної як календарно-обрядової, так і родинно-обрядової 

звичаєвості. Утверджувався закон трансформації (перехід та накладання 

язичницьких поведінкових моментів життєдіяльності на нововпроваджені 

церковні закони), який діє і до сьогодні, що спричиняло відхилення від 

канонізованого церковно-християнського обряду та стало його паралеллю. 

Відбувалося змішування ідеологічної думки церкви з уже побутуючими 

народними етичними нормами. 

Беручи за основу дослідження попередників, Г. Галька, В. Гнатюка, 

Ад. Ізворина, О. Котляревського, І. Свєнціцького, Є. Сіцінського, 

М. Пачовського, П. Чубинського, Кл. Шейковського, К. Широцького, а також 

автентичний матеріал, зафіксований нашими сучасниками на території 

етнорегіону Поділля і його околиць, ставимо за мету простежити деталі 

похоронної звичаєвості, які по-різному доповнюють моменти обряду. Адже 

рідні, родичі та близькі покійного, турбуючись про його душу, дають у (на) 

церкву; кладуть у гріб (труну, трунву, домовину); кидають у могилу (яму) 

гроші. Важливо відзначити збереження сімейних, родинних і громадських 

традицій та їх передачу з покоління в покоління («так робила моя бабуся, мама 

і я так мушу робити»). Під тиском духовенства зникають деякі архаїчні 

побутові моменти, а звичай велить своє. 

Із похоронним обрядом в українців пов’язана віра в душу і потойбічне 

життя. Рідко, але з певних особистісних міркувань, «бажають» душі 

померлого «горіти в пеклі» (прокльони, які засуджує християнська мораль, 

акцентуючи на зворотності дії). Ментально так склалося, що проводжаючих 

хвилюють суперечливі думки про душу покійника, яка може потрапити під 

владу злих духів і вона страждатиме у пеклі або з їхньою вірою та допомогою, 

пройшовши безперешкодно ряд митарств, насолоджуватиметься у раю. 

На живих покладався моральний обов’язок полегшити долю померлих 

близьких, допомогти у їхньому переході у вічність і забезпечити їхнє життя в 
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обителі блаженства. Цей високий обов’язок народи забезпечують рядом дій, 

співвідносних з їхніми знаннями про потойбічне існування душі, про 

відносини світу мертвих до світу живих, живих до мертвих і смерті взагалі. 

Кожен народ уявляв собі загробне життя за зразком свого світосприйняття, 

відтворюючи його за звичними ознаками. 

Ці всі моменти відбилися в поховальних звичаях, мета яких – 

забезпечити померлому засоби щасливого існування, полегшити йому 

«перехід у нове житло і поселення в ньому». О. П. Івановська вважає 

поховальний обряд «складним синкретичним знаком […], що, фактично, 

становить семіотичний комплекс, закріплений у знакових константах» [120, 

230]. Далі вона стверджує, що «крім вербальної та обрядово-діяльнісної 

частини, семіотика поховання включає і набір знаків-речей […]. У 

поховальній обрядовості існує особлива категорія інвентаря: культові речі, які 

були покликані допомогти душі померлого адаптуватися на «тому світі» [120, 

230]. 

Своєрідним посередником у забезпеченні благополучного переходу 

душі від життя земного до небесного виступає церква. Вивчаючи похоронні 

звичаї українців, зокрема подолян, поет Себастьян Фабіан Кльонович у поемі 

«Роксоланія» згадує супровідний лист до св. Петра. Для облалаштування душі 

померлого там, на небі: «Доброго мужа прийми, що я за нього прошу. Душу 

впізнай, що листа цього буде мати з собою, З ласки своєї в садах райських 

притулок їй дай» [133, 274]. Такий лист клався у труну до померлого. І 

сьогодні «найперше, коли помирає людина, родичі дають гроші у церкву за 

упокій душі», – вважають на Теофіпольщині.  

Дослідник поховальних звичаїв язичницьких слов’ян О. Котляревський 

зазначає: «Со всевозможною заботливостью, часто мелочною, снаряжают 

простолюдины-Славяне своего покойника; особенно наблюдается, чтобы он 

был снабжен платком и монетою, первый привязывают на шее […] или за 

поясом, вторую влагают в руку мертвеца или завязывают в тот же платок. 
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Простолюдины по своему объясняют эти обычаи; они говорят, что платок [= 

полотенце] нужен покойнику, чтобы отереть лицо, запыленное долгим путем; 

а монета затем, чтобы купить место на том свете, или как плата ему за 

оставляемую собственность» [199, 210]. 

До сьогодні у поселян побутує звичай, «коли покійник знаходиться у 

труні, то рідні, кому щось дісталося від померлого у спадок (будинок, 

автомобіль тощо), має покласти у труну мілкі гроші, кажучи: «Я в тебе 

купляю». Це робиться для того, щоб не виникало проблем у користуванні 

отриманою річчю, – вважають у Кам’янець-Подільському районі. Також 

«гроші кладуть небіжчикові в кишеню його діти, віддаючи таким чином йому 

належне. Вони ніби платять йому за те, що він багато робив за життя» (звичай, 

поширений у Ярмолинецькому районі). 

У с. Бережанка (Чемеровеччина), як вказують респонденти, 

«покійникові кладуть коп’юрні гроші, для того, щоб відкупити усе надбане 

померлого. […] Тоді, коли кладуть паперові гроші, тихо, нахилившись над 

покійником говорять: «Я у тебе все купляю. Господи, упокій твою душу». 

Кількість куп’юр кожен кладе стільки, на скільки вважає нажите померлим». 

«Копійки кидають на домовину всі присутні на похороні для того, щоб віддати 

всі борги померлому. Навіть, якщо людина нічого невинна, вона повинна 

кинути, щоб потім не бути винною», – пояснюють у Дунаєвецькому районі. 

Цікавим є звичай класти в труну гроші, а саме сорок копійок: «В 

хустинку зав’язують монети, бо на тому світі людина має перейти сорок 

митарств, кожне митарство має копійку, треба заплатити». Сьогодні ж у 

деяких місцевостях у труну кладуть паперові гроші – двадцять гривень, але 

респондент зауважує, що «ці гроші не потрібні! Тільки треба по копійці, чи 

жовті чи білі, але ті гроші, при яких людина жила. А двадцять гривень там 

ніхто не буде розмінювати!!!» [166]. «В кишеню померлому клали сорок 

копійок по копійці рускими (монети, які були в обігу до розпаду СРСР), щоб 

душа могла відкупитися, проходячи 40 митарств» (Дунаєвеччина). 
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У Ярмолинецькому районі переконані, що «людина після смерті 40 днів 

перебуває у митарстві. Вона проходить 40 сферами. Кожного дня душа 

повинна заплатити 1 копійку, щоб перейти на іншу сферу. Тому померлому 

кладуть в кишеню 40 копійок». У с. Заставки (Хмельниччина) «для покійника 

в карман кладуть 9 монет (у більшості це по 10 копійок). Одні говорять, що це 

для того, щоб душа померлого могла пройти 9 воріт, а інші кажуть, що це для 

того, щоб відкупитися від митарства». Зауважимо, що «до труни кладуть свої, 

рідні, одначе отець не кладе до гробу дитини, чоловік – жінки, діти – батьків» 

[52, 216].  

У вищезгаданій поемі С. Кльоновича є опис Червоної Русі ХVI століття, 

де автор серед нечисленних рис язичницьких звичаїв подає інформацію про 

перевізну монету, яку сам священик давав покійнику в руки: «Піп, окрім 

цього, кладе небіжчику гріш невеличкий, / Щоб неблизьку свою путь легше 

він промандрував, / Щоб оплатив перевіз, ступивши на берег стігійський, / 

Щоб переплив до Богів, на Єлісейські Поля» [133, 274]. 

О. Котляревський зазначає, що дослідники та знавці похоронних звичаїв 

«Галько І., Менецій та Кленович С. правильно поняли последний стародавний 

обычай: это плата проводнику [Wudcy] и перевозчику небесному [Plawcy], 

который переправляет душу, через великий поток или воздушное море; что же 

касается платка или полотенца, которое дают покойнику, то можно полагать, 

что и его назначение было не иное; в самом деле, чем, как не полотном, мог 

заплатить покойник небесному перевозчику в ту эпоху славянской жизни, 

когда еще не существовало монеты как представителя ценности? […]. Платок 

употребляется, как обычный подарок – плата в других торжественных случаях 

жизни, при крестинах и свадьбе, и мы будем иметь некоторое право думать, 

что погребальный платок, полотенце или холст имели первоначально 

назначение служить платою, возмездием за труд небесного кормчаго. Обычай 

перевозной платы наблюдается почти у всех славянских племен» [199, 211].  
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У Красилівському районі (Хмельниччина) переконані: таку ж роль 

своєрідної плати виконує і хустка, якою накривають подушку (вона має бути з 

сіна тому, що пір’я на той світ не можна), «бо хустка дає дорогу». Зауважимо, 

що до цього часу зберігся звичай перев’язувати хустинками, рушниками руки 

тим, хто несе вінок, віко, труну та ін., як подяка померлого в лиці рідних «за 

те, що Ви потрудилися». 

Часто респонденти-співбесідники утаємничують деякі моменти. На 

запитання, чи кладуть гроші і для чого вони померлому на тому світі, 

відповідають: «Щоб заплатити за перевіз. – А хто перевозить? – Ну… – такий 

у чорному плащі з великим капюшоном, на лодці. – А хто він?» – 

співрозмовник змінює тему бесіди (Хмельниччина).  

«То вже роблять домашні і кладуть у пазуху вмерлому ґрийцар (розм.; 

крейцер – мідна дрібна монета, яка була в обігу на західноукраїнських землях 

за часів Австро-Угорщини) [Уточнення наше – В. Щ.], щоби мав чим 

заплатити перевізникові, як буде через ріку перевозити. Я не знаю, але так 

казали старі люди, що там, на тім світі,  треба через якусь ріку перевезти тим 

душам, – той там ще є якийсь перевізник» [52, 297]. На Поділлі про померлих 

говорять, що вони вже «на тім боці», тобто на другому березі річки, 

нагадуючи залишки давньо-слов’янських уявлень про потойбічне життя. Або 

ще: «Казали, що померле немовля три дні тужить за матір’ю, а потім ангели 

несуть його на «забутню річку» і дають там напитися води, після чого дитина 

забуває про матір. За повір’ям, цей світ віддалений від іншого Забудь-річкою, 

перейшовши через неї на 40-й день після смерті, людина забуває про все, що з 

нею було на землі. Річка пов’язана з ідеєю долі, смерті, страху перед 

потаємним, з природним відчуттям холоду і темноти, емоційним 

переживанням втрати, розлучення, чекання» [38, 423].  

Зазначимо, що образ річки та переправи через неї, її береги як 

протилежні світи є традиційними не тільки в українській, а й світовій 

культурі, що символізують межу, кордон, які потрібно перетнути. Саме через 
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це «образ річки не буває емоційно нейтральним, як не може бути емоційно 

нейтральним будь-який ініціальний акт» [120, 191]. 

Подолавши усі сорок митарств, для душі це завершальний етап, коли 

вона остаточно потрапляє в світ мертвих. Із розповідей респондентів 

м. Кам’янця-Подільського ми дізнаємося, що душа після свого «поселення» 

ще рік перебуває при обісті (подвір’ї). Тому, «коли роблять рік, то виходять з 

світлом (запаленою свічкою, що горіла за поминальним обідом) аж за ворота. 

Це проводжають душу. До року душа коло дому». 

Сучасний російський дослідник Альберт Байбурін у праці «Туга і страх 

у контексті похоронної обрядовості» доводить, що пиття води із Забудь-ріки є 

не що інше, як втамування жалю, адже «буквальне забуття протирічить 

характеру відносин між живими і мертвими в народній культурі (живі мусять 

пам’ятати мертвих і поминати їх, а мертві мусять турбуватися про живих). 

Тому в багатьох випадках забуття є простим синонімом позбуття від жалю» [9, 

102]. 

Пізніше під впливом християнських ідей провідниками і перевізниками 

душ стають ангели та апостоли. У мовленнєвих ситуаціях знаходимо 

підтвердження: «Він вже з ангелами розмовляє» або «домовляється з 

ангелами». Тому й до сьогодні, наприклад, залишається звичай одягати 

молодих неодружених людей у весільне вбрання, тим самим задовольняти 

потребу небіжчика, яку він не встиг здійснити при земному перебуванні.  

Життя в мініатюрі постає в уявленні подолян, адже гроші мають свою 

символічну цінність (закони куплі-продажу продовжують діяти і на тому світі, 

а гроші необхідні, щоб добре «влаштуватися»). Сила грошей втрачається на 

якомусь із моментів ще за життя людини. У цьому переконує тлумачення, що, 

«якби від смерті можна було би відкупитися, то той, що має багато грошей, 

жив би вічно», відоме від респондентів с. Гуменці Кам’янець-Подільського 

району. 
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Інколи люди вірять та доводять добрими справами, що за їхні вчинки на 

«цьому світі» безгрішній душі на «тому світі» не потрібно буде давати плату 

за перевіз: «Вона допомагала і дітям, і дорослим. За свою «роботу» баба 

Тетянка ніколи з людей ні грошей, нічого не брала. Часом вона приказувала: 

«Мені на той світ грошей не треба» [166, 278]. У Городоцькому районі люди 

вірять, що подання при житті милостині нужденним забезпечить їм плату за 

переправу через вогняну річку. В одній із поминальних пісень, записаних на 

Поділлі, йдеться: «Там при долині, при Сафатові, /Потекли річки вогнянії. / 

Перейшли через них душі грішнії, / А за ними душі праведні / А на зустріч їм 

святий Михаїл: / «Станьте душі, не вганяйтеся, / І за грішними не спішайтеся. / 

Бо для вас мости повимощувані, / Бо для вас свічі позасвічувані. / Бо для вас 

свічі позасвічувані, / І для вас царство приготовлене». / Питаються грішні 

праведних: / «Чим ви душі спасалися, / Що до царствія сподобалися?» / То 

Псалмами, то молитвами, / І ще тайними милостинями». 

Старші жителі, відчуваючи «свій час», усвідомлюють свою місію на 

«цьому світі» та проявляють безкорисливість характеру в різних життєвих 

ситуаціях, наприклад: «Я з собою на той світ не заберу»; «Все з собою на той 

світ не забереш», «Я в могилу то не покладу» та ін., що підкреслює найкращі 

риси української ментальності та служить взірцем зразок людських стосунків. 

«Як чоловік вмирає, то душа – як праведний іде до неба, а як трохи щось 

завинив, то до чистилища, а та, що гріхи має великі, то ходить по світі до 

страшного суду. Хто дуже слабує довго, то він тут уже спокутує свої гріхи. 

[і..] уже іде з душею чистою до неба» [52, 325]. 

«Дехто з родичів покійника кидає в могилу гроші. Це для того, щоб 

покійникові на тім світі було чим відкупитися, як не будуть пускати в рай, так 

щоб було чим підмогоричить стражу» [52, 414]. 

Своєрідну дорогу в «нове помешкання» освячує батюшка (хрестить 

свяченою водою могилу) перед тим, як опустять тіло, так само, як і під час 

освячення оселі живущим (новосілля, входини), підкреслюючи тим початок 
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життя у новій обителі. А труна, (трунва, домовина) служить перехідним та 

першим тимчасовим житлом, тому й «після того, як опустять гріб у яму, в 

могилу кидають гроші – це померлий купляє собі хату», – переконані на 

Дунаєвеччині. 

Також «копійки в могилу кидають для того, щоб задобрити духів 

(домових), які мешкають у землі, заплатити їм за використане місце». Такі дії 

перегукуються з ситуацією, коли роблять закладини фундаменту нової оселі та 

кладуть гроші в усі чотири кути, тим самим позначаючи територію, яку 

викуповлюють у домовика, а він у свою чергу зобов’язаний її охороняти.  

Після того, як опустили труну в яму, то «кидали за ним (мерцем) 

[Уточнення наше – В. Щ.] кілька грудочок землі, монети і примовляли: «Хай 

йому земля буде пухом…» [30, 230] або ж «рідні кидають землю, щоб не 

боятися і щоб покійник не снився (не приходив)», – пояснюють респонденти 

м. Кам’янця-Подільського. 

На Лемківщині, наприклад, «до трумни вкладали до недавна фляшку 

палюнки (горілки), а до ниї ще вкладають кілька шісток (здаєся, що одну 

корону), щоби небіщик мав чим на тамтім світі вкупити ся до «неба», – ніби 

заплатити сторожеви небесних воріт. Рівно ж місцями вкладають дуган 

(тютюн), хто курить, люльку і взагалі предмети, які небіщик найбільше любив, 

щоби не потребував вертатися з тамтого світа до них» [52, 210]. Усі ці 

переконання сформувалися та утвердилися в людській уяві через 

усвідомлення смислу транзитності одночасно з подоланням кордонів між 

життєвим та смертним локусами. 

Отже, пройшовши складні етапи утвердження, народний поховальний 

обряд постійно був заручником протистояння народних звичаїв церковним 

канонам (що актуально й сьогодні), радянській ідеології. Відчутне помітне 

втручання священнослужителів у народні традиції. Власне громада не може 

заперечувати священику, який переконує, що класти в гріб які-небудь 

предмети, продукти, особливо гроші, не можна, так як подібні звичаї є 
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залишками язичництва, а це означає ігнорування багатовікового народного 

досвіду українців. 
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ВИСНОВКИ 

За допомогою базового джерельного методу фіксації, паспортизації та 

систематизації матеріалів польових досліджень із залученням методу 

історичної реконструкції проведено текстологічне дослідження матеріалів 

рукописного фонду навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, у яких 

зберігаються записи народних дитячих ігор Поділля, результатів фольклорно-

етнологічних експедицій, здійснених упродовж 1992–2014 років на території 

досліджуваного етнорегіону – Кам’янець-Подільський, Чемеровецький, 

Дунаєвецький, Віньковецький, Волочиський, Новоушицький, Ярмолинецький, 

Хмельницький, Городоцький, Красилівський, Летичівський, Теофіпольський 

райони Хмельницької області, Борщівський, Чортківський, Гусятинський 

районів Тернопільської області. До аналізу залучено фольклорні ігрові тексти, 

представлені у вітчизняних фольклорних збірниках ХІХ–ХХІ ст., де вміщено 

зразки з досліджуваного в дисертації етнорегіону; матеріали з архіву автора, 

сформованого на основі власних польових досліджень. Джерельна база дала 

можливість здійснити системний аналіз локальної ігрової традиції Поділля в 

загальнонаціональному контексті в синхронії та діахронії, простежити 

контамінаційні процеси, образно-стильової та функціональної модифікації 

всередині парадигми святочно-ігрової реальності українців. 

Запропоновано авторське визначення фольклористичної категорії «гра» 

– уявна реальність, яка досягається внаслідок продуктивної творчої взаємодії 

двох і більше суб’єктів ігрової комунікативної діяльності у межах усталених 

(традиція) добровільно прийнятих умовних правил із обумовленим рівнем 

імпровізації (новація). А також уточнено поняття «ігровий текст» – 

«синкретичний комплекс, який передбачає єдність вербального, акціонального 

та предметного складників». Акцентовано на тому, що грі властиве чітке 

окреслення ігрового часо-простору та гендерного, вікового, соціального цензу 

учасників. 
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Доведено, що в ігровому фольклорі збереглися структурні елементи, що 

є відбитком ранніх періодів формування фольклорної свідомості подолян, 

зокрема виразно представлені архаїчні риси міфологічних персонажів, які 

підпорядковані образам-символам Дунаю та Раю.  

Визначальною у часових і просторових характеристиках аналізованих 

народних ігор є домінантна роль пісенного субтексту ігрового тексту. Ігровий 

час пов’язаний насамперед зі змістовою спрямованістю веснянок, а тому 

абсорбував і час сприйняття міфологічного персонажа («веснянки-панянки», 

«подоляночки-водопляночки», «католяночки» та ін.), однак зберіг для гравця 

відчуття певної автономної участі. Текстологічний аналіз гаївки 

«Подоляночка» пояснює її архаїчність та зосереджує увагу на регіональній 

фольклорній традиції, яка зумовлена місцевими реаліями, особистісними 

характеристиками виконавців, що призводить до витворення нових варіантів, 

які й пояснюють її часову тривалість та популярність. Характерним є 

визначення її жанрової регіональної ідентифікації, яка на Поділлі, переважно 

Західному, називається гаївкою з вираженими локальними варіантами: 

«Ягілочка» (Тернопільщина, Хмельниччина), веснянка «Католяночка» 

(Хмельниччина), дитяча гра «Ганусенька» (Хмельниччина), де «Подоляночка» 

є інваріантом. 

Історико-фольклорна реставрація жанрової системи подільських ігрових 

гаївок дала можливість простежити ієрархію трансформаційних процесів 

усередині жанру. Водночас спостерігаємо і трансформацію образу Дунаю у 

Рай, які стають рівносильними образами подільського фольклору (значна 

частина текстів, записаних на Західному Поділлі – Тернопільщині). Образи-

символи «віночок», «зайчик-братчик», «зайчик-білодайчик», «воротарчик», 

«жельман», «лебедайчик» та ін. передають окремі смислові відтінки, нюанси, 

збагачують регіональну і загальнонаціональну систему ігрових символів. 

В ігрових текстах синтезуються дохристиянські та християнські 

світоглядні уявлення: з одного боку, політеїстичний варіант «вертикального» 



 178 

простору, що відтворює тричленну модель світу: нижня сфера, яку 

символізувала вода («біжи до Дунаю»), середній рівень, земні реалії («та 

берися в боки»), верхній рівень («встань, встань, Подоляночко»), з іншого, 

варіант «вертикального» простору, що відображає монотеїстичні вірування 

про рай («Підскочи до раю»). 

Зразки подільських ігор, зафіксовані від респондентів, народжених у 

першій третині ХХ ст., зберігають гендерну стратифікацію. Первісні ритуальні 

смисли (ініціального переходу, парування) з часом десакралізуються, 

поступаючись розважальній функції, проте транслюють архаїчну константу – 

чоловічий образ із яскраво вираженою еротичною символікою (заїнька, 

зайчик-братчик, зайчик-білодайчик, женчик-бренчик та ін.) та рольовим 

навантаженням, за яким акціональний складник ігрового тексту зберігає 

функцію змагальності й перемоги.   

Доведено стійке побутування народних ігор, у яких центральний 

персонаж є породженням давніх міфологічних уявлень про божество-медіатор 

між потойбіччям і земним простором, для яких характерним є 

переструктурування функціональної парадигми: жіночі містерії → колективна 

дитяча гра («Куці-баба», «Цюця-баба», «Баба-цюця», «Баба», «Цибаб» і 

«Бабиця», «Чурибаба» і «Чирибаба» «Нічка»). Водночас ігри («Сліпа баба», 

«Бабин пуп»), у яких відсутній вербальний субтекст ігрового тексту, на рівні 

акціональному (вигуки, плескання в долоні тощо) є ймовірним протоваріантом 

ігрового сюжету, а прототипом ігрового образу «Баба» міг бути образ «Сліпа 

Курка».  

Текстовий подільський матеріал переконує в тому, що головний образ-

персонаж «Дід» («Дід Макар», «Дід Мазай») є варіантним відповідником 

давнішого ігрового образу-персонажу «Баба». Таку образну модифікацію 

пояснено історичним фактом – переходом від матріархату до патріархату.  

Текстовий матеріал проаналізовано відповідно до часу ігрової практики, 

виокремлено сезонні та повсякчасні дитячі ігри, які забезпечують соціалізацію 
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та розвиток індивіда (фізичний, психологічний, духовний), а також творять 

дитячу субкультуру внаслідок трансформаційних змін.  

Уперше виокремлено фольклорну підсистему ігрової парадигми 

українців, зокрема подолян, – ігри на пасовиську. Аналізований текстовий 

матеріал класифіковано за п’ятьма типами ігрових завдань, простежено 

етимологію номінації текстів ігрових сюжетів. Встановлено, що характерною 

особливістю ігор на пасовиську є наявність сюжетотворчого ігрового атрибуту 

– «цурки-палки», навколо якого розгортаються ігрові завдання.  

Гра «Палка» у своїй поліваріантності сягає давніх міфологічних уявлень 

і містить ритуальні смисли, трансформовані з часом у форму гри: еротичні 

мотиви, трансльовані вербальним складником ігрового тексту; рефлексії 

звичаєвого права (статева міць, репродуктивна спроможність передбачає 

правову домінанту); мотив сліпоти (відгадування «наосліп» – релікт давніх 

магічних практик). Саме мотив сліпоти, поєднаний із мотивом «гаркання» 

(качання палицею по спині гравця), водночас вказує на паралелі з 

поховальними ритуальними іграми («Бити лубка»).  

Етимологія номінації текстів ігрового сюжету «Пекар» пов’язана з 

іменем персонажа української міфології – Пеком (Чуром, Цуром, Щуром). За 

уявленнями українців, він є обожненим предком (пор. пра_«щур»). Отже, 

ігровий фольклор, представлений демонологічним пластом, засвідчує 

збереження язичницької міфологічної системи та демонологічних культів і є 

однією з джерельних ланок реконструкції світоглядних і поетичних основ 

народної традиції. Пізнішим варіантом номінації зазначеної гри є «Чорт», що 

збігається з негативними конотаціями дохристиянської демонології у добу 

християнства.  

Мисливські та скотарські мотиви характерні і для ігор третього типу 

(«Свинка», «Галка», «Гра в галку», «Ямка», «Волосяна кулька», «Коця»), 

зокрема рольова функція «котити м’яча» («кульку», «свинку», «галку») 

вербалізується як «пасти свинку».  
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Ігри четвертого типу («Цурка») зберігають рефлексії історичних реалій: 

родоплемінних протистоянь та займанщини як давнього звичаю набуття 

земельного права, а відтак – поляризації («поляни» / «городяни»). Наявність в 

окремих варіантах текстів ігрового атрибуту «шапки», «кашкета» тощо 

підтверджує гіпотезу, оскільки головний убір є символічним маркером 

індивідуального правового поля його власника. 

Ігри п’ятого типу («Шпак», «Кулік») демонструють наближеність до 

обрядовості весняного календарного циклу («Жайворонки»). Номінація ігор 

цього типу зумовлена тотемістичними уявленнями, пов’язані з птахами – 

провісниками весни.  

Окрему ігрову групу складають «дурні» ігри (із використанням 

тваринних екскрементів), ігри-збитки. Вони формують ініціальний комплекс-

посвяту в пастухи, виховують повагу до старших досвідчених пастухів, 

дисциплінованість у пастушків-неофітів.  

Ігрову діяльність подолян досліджено комплексно у взаємозв’язку з 

обрядовим фольклором, де гра водночас є і самостійною фольклорною 

системою, й органічним складником системи святочно-ігрового фольклору 

загалом. Доведено, що наявність ігрового елемента в сучасному обряді є 

спрощеною скомпресованою формою давнього ритуалу. Так, гра-складник 

весільного обряду зберігає релікти первісної магії, спрямованої на 

прогностику парування та репродукції. Весільні ігри подолян у дослідженні 

згруповано за ігровою сюжетикою у три типи відповідно до прогностичної 

мети: набуття знань і навичок; пошук пари; підтвердження спроможності 

«бути в парі».  

У сучасному побутуванні відсутня чітка гендерна рольова стратифікація 

весільних ігор, попри свідчення респондентів, що в минулому рольова 

домінанта належала чоловікам; зусилля гравців спрямовані на подолання 

ініціальних щаблів соціалізації (ігри «Циган», «Яблуко», «Каратута», 

«Каперуша», «Гандзя» та ін.). 
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Етимологія називання окремих ігор випрозорює розв’язку ігрового 

сюжету (назви «Каратута», «Ремінець») – покарання. Назва гри «Каперуша» 

прямо залежить від семантики лексеми «капер» – «іновірець», «інородець» 

(варіантний відповідник – гра «Циган»), «порушник звичаєвого права», а 

також діалектного слова «капарити» із семантичним навантаженням 

«псувати», «руйнувати еталон», «невдало копіювати». Ігри такого сюжетного 

типу містять звичаєві рефлексії покари за недотримання правових норм 

(поведінкового еталону).  

Більшість ігор другого сюжетного типу виконують із використанням 

ігрової атрибутики. Ігровий атрибут – віник, який «заміщує» пару одному з 

гравців і є символічним антагоністом ритуального атрибуту весілля – «гільця». 

У варіантах ігрового тексту «Флєшка» вибір пари здійснюється відповідно до 

давніх магічних практик – ворожіння: віра в те, що «суджений» дається 

Долею, продукувала численні способи її розпізнання (кидання чобота, вінка, 

дослухання до голосів тощо). У грі ж функцію «компасу Долі» виконує 

ігровий атрибут-пляшка.  

Ігри третього сюжетного типу («Голубка», «Голуб і голубка», «Танець з 

макогоном» та ін.) містять мотиви, що розгортають мотифему шлюбу: образи-

персонажі творять дуальну єдність («голуб-голубка»); ігрове завдання полягає 

у підтвердженні спроможності «бути в парі».  

Сучасне весілля здебільшого зберегло давні оргаїстичні рефлексії, які 

виявляються в ігрових інклюзіях (ігри з яйцем, макогоном тощо) і сьогодні 

сприймаються у розважальній площині.  

Ігрові ситуації розігруються впродовж усіх етапів проведення весілля, 

починаючи від сватання (від вдалої ігрової поведінки старостів залежить 

значний успіх продовжувати гру далі) і аж до «понеділкування» («весілля 

навиворіт», «дурне весілля», «весілля для сусідів», «на посміховисько»). 

Ігровий простір весільної перепустки зосереджений навколо мотифеми 

ініціального переходу. Фольклорні ж матеріали, зафіксовані на межі ХХ-ХХІ 
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ст., свідчать про втрату цією обрядодією первісної звичаєвої ритуальної 

функції і набуття нею ознак ігрового тексту: респонденти часто вживають 

дієслово «грати» (тобто відтворювати «уявну реальність», наголошуючи на 

розважальному значенні весільної перепустки у сучасному побутуванні). 

Найпоширенішим на Поділлі є поховальний ігровий сюжет «Лубок», 

представлений рядом текстових варіантів і самої назви: «Ляшок», «Лапта», 

«Парун», «Гадалка», «Лопо», «Лупанка», «Лупак», «Лупко», «Сліпак», 

«Питка», «Стояка», «Жучок», «Кнєзь», «Хто підходив», – які у сучасному 

побутуванні трансформувалися у дитячі ігри із сюжетною компресією.  

Популярний сьогодні у дитячому середовищі ігровий сюжет «Кольцо» 

(блок варіантів – «Камінчик», «Гілочка», «Шпилька», «Кольцо на ліцо», «До 

мене», «Перстень», «Гратись дзьоба», «Ключик», «Роздавати сірника», 

«Платочок») є похідним від гри «Перстенець» («Обручка»), яка, за 

етнографічними даними ХІХ ст., відбувалася на «посижінні» (ритуального 

перебування біля покійника).  

Ігрова атрибутика (перстень, шпилька, сірник, хустинка тощо) 

характеризується високим ступенем семіозису: у поховальному обряді це речі-

«адаптери», які «допомагають душі померлого оселитися на «тому світі».  

Пояснено етимологію назви обрядової гри поховального циклу «Лубок», 

яка на сьогодні перейшла до календарно-обрядового комплексу (ігри під 

загальною назвою «Лупака» грають на Великдень біля церкви 

(Хмельниччина)) чи трансформувалася в дитячу гру на пасовиську 

(Тернопільщина). Ігри сюжетного типу «Кольцо» увійшли до повсякчасної 

ігрової практики дітей. З’ясовано мотифемну константу названих ігрових 

сюжетів, а саме тему переходу, зреалізовану в мотивах угадування та 

визначення «наступного». Вивчено сучасну атрибутику ігор, похідних від 

поховальних комплексів, які зберегли первинну семантику. 

Моніторинг стану побутування ігрової реальності засвідчує локальну 

збереженість традиції ігор на Поділлі. Перевагу її проявів в усній традиції 
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родинно- та календарно-обрядового характеру у західній та південно-західній 

частинах Поділля підтверджено зібраними варіантами назв гри та форми і часу 

їх проведення.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Календарно-обрядова поезія Поділля. Колядки. 

№1 

Ой дивна, дивна вкраїнська родина, 

Як до вечері сідає. 

Кожне веселе, як та дитина, 

Се бо Христос ся рождає!    

 

Різдво Христове сіли вітати:  

Радуйся, ой радуйся, вкраїнська Мати! 

 

Рай у серденьках, ми під вікнами, 

Нуте прийміте нас до столу, 

Най все, що добре, сідає з нами, 

Хочемо нині посполу. 

 

Нашим звичаєм колядувати: 

Радуйся, радуйся, вкраїнська Мати! 

 

Ангел небесний най між нас сходить 

Нині із Божим Дитяткогм, 

Весь наш достаток і вас хоронить 

Від недуг всяких, припадку, 

Щоб рік від року разом співати: 

 

Радуйся, радуйся, вкраїнська Мати! 
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Зап. 22.12.2003 р. Паршенко Леся Миколаївна від Бажан Надії 

Степанівни, 1927 р.н., освіта 4кл., українка, в с. Вахнівці Новоушицького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№2 

Пане госпогдарю, ми в твоєму домі 

Рай розвився, рай розвився, 

Господь звеселився, 

Син Божий народився. 

 

А в твоєму дворі виросло дерево 

Рай розвився, рай розвився, 

Господь звеселився, 

Син Божий народився. 

 

А теє дерево трьох братів рубали 

Рай розвився, рай розвився, 

Господь звеселився,  

Син Божий народився. 

 

Трьох братів рубали, церкву збудували 

Рай розвився, рай розвився, 

Господь звеселився, 

Син Божий народився. 

 

Церкву збудували з трьома куполами 

Рай розвився, рай розвився, 

Господь звеселився, 

Син Божий народився. 
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З трьома куполами, з трьома пристолами 

Рай розвився, рай розвився. 

Господь звеселився, 

Син Божий народився. 

 

На першім пристолі Рождество Христове 

Рай розвився, рай розвився,  

Господь звеселився, 

Син Божий народився. 

 

На другім пристолі Святого Василя 

Рай розвився, рай розвився 

Господь звеселився, 

Син Божий народився. 

 

На третім пристолі Святе Водохреща 

Рай розвився, рай розвився,  

Господь звеселився, 

Син Божий народився. 

 

А Святеє Рождество людям радість принесло 

Рай розвився, рай розвився, 

Господь звеселився, 

Син Божий народився. 

 

А Святий Василь всю землю засіяв 

Рай розвився, рай розвився,  

Господь звеселився, 
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Син Божий народився. 

 

А Святий Йордан, він нам воду дав 

Рай розвився, рай розвився, 

Господь звеселився, 

Син Божий народився. 

Зап. 12.11.2003 р. Зюбрій Алла Михайлівна від Собко Марії Омельянівни, 

1918 р.н., освіта вища, вчителька, українка, в с.Сокиринці Чемеровецького 

 р-ну Хмельницької обл. 

 

№3 

Ой ясна, ясна на небі зоря, 

Ой красна, красна у (ім’я) жона. 

І красовита, і грошовита, 

По двору ходить, як сонце сходить, 

А в хату ввійде, як зоря зійде. 

А заговорить, як дзвін задзвонить, 

Як засміється, сад – виноград в’ється. 

Як зажартує – коня дарує, 

А вдома нема – десь у короля. 

Шиє кожуха самому королю. 

А на рукавиці – самі голубиці, 

А на пазусі – різнії квітки, 

А на комірці – райськії пташки. 

Сиві голубці, як не загудуть! 

Різнії квітки, як не зацвітуть! 

Райськії пташки в поле пашнуть! 
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Зап. 16.12.2003 р. Юга Валентина Анатоліївна від Туз Тетяни 

Михайлівни, 1940 р.н., освіта середня, українка, в с.Ставище Дунаєвецького р-

ну Хмельницької обл. 

 

Додаток Б.З 

Ігри-веснянки 

№1 

ЗАЙЧИКУ, ЗАЙЧИКУ 

Зайчику, зайчику, ти сивесенький, 

Соколе, соколе. 

А нікуди, зайчику, ані вискочити 

А нікуди, зайчику, ні перескочити. 

Скочком, бочком, перевернуся 

Гребінчиком я розчешуся 

Та й вмию ся біле личенько 

Та й взую ся в черевиченьки 

Та й візьму ся за підрядочка. 

Вибирай си ясцерядочка. 

Зап. 24.06.1992 р. Голод О.Я. від Голод Є.П., 1923 р.н., у с. Перемилів 

Гусятинського р-ну Тернопільської обл. // РФ. – Зш. – 31. – 1992. – Арк. 113. 

 

№2 

ЗАЙЧИК 

Зайчику, сінця колінця 

Нема куди зайчику 

Ані вискочити 

Ані перескочити 

Попід гори турецькі 

Попід скали німецькі 
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Бочком, бочком перевернися 

Ще й низенько вклонися 

Попід гаю по Дунаю 

Вибирай ся панну скраю 

Зап. 22.06.1993 р. Сокур Т. від Костишин О., 1940 р.н., у с. Окопи 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№3 

СОЙЧИК 

Сойчику сивесенький, 

Сойчику малесенький 

А ну скоки, скоки-боки 

Тай візьми сі за під боки 

Та й зазуй черевички 

Закачуй панчошички 

Скалину й  я вгору 

Вибирай си другу. 

Зап. 29.07.1994 р. Мушанська Оксана Михайлівна від Джоджик Ксенії 

Петрівни, 1918 р.н., освіта 5 кл., українка, в с. Голгоча Підгаєцького р-ну 

Тернопільської обл. 

 

№4 

ЗАЙЧИКУ-ЗАЙЧИКУ 

Дівчата в колі. В середині одна дівчина. 

Зайчику, зайчику, 

Мій братчику, 

Не ходи, не топчи 

Городчику! 

Не ходи, не топчи 
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Рутки-м’ятки, 

Бо моя рутка 

Як баламутка, 

Бо моя м’ятка 

Як паніматка. 

Зайчичок, зайчичок 

Прибігає, 

Ніжкою ніжки 

Прибиває. 

Якби-то, набито, 

Ніженьки прибито. 

З калинового лугу 

Вибирай пару другу. 

Дівчина в середині кола вибирає на своє місце іншу дівчину. 

Зап. 23.07.1995 р. Ялик Світлана Володимирівна від Лисої Ганни 

Степанівни, 1945 р.н., освіта середня, ланкова, в с. Балин Дунаєвецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№5 

ЗАЙЧИК 

Зайчику, зайчику, мій братчику, 

Не скачи, не топчи, мій горобчику. 

Не скачи, не топчи рути-м’яти. 

Бо моя рутка, як баламутка, 

Бо моя м’ятка, як пані-матка. 

Зайчичок, зайчичок прибігає, 

Ніжкою, ніжкою прибиває. 

Чи бито-не бито, ніжкою прибито 

З калинового двору, вибирай другую. 
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Зап. 08.07.1997 р. Чепурна Людмила від Чепурної Галини Дмитрівни, 

1917 р.н., освіта середня спеціальна, українка, в с. Удріївці Дунаєвецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№6 

ПРО ЗАЙЧИКА 

Заїньчику, заїньчику сивесенький, 

Голубе, голубе малесенький. 

Ані куди заїньчику перескочити (2 р.) 

Ой там, зайку, скочком-бочком перевернися, 

Гребіньчиком розчишися, 

Та йди собі на річеньки, 

Вибирай си сестриченьки. 

Котру хоч, тую скоч. 

Заїньчику, заїньчику, мій братчику 

Не ходи, не топчки рути-м’яти, 

Бо ця рута-м’ятка, як паніматка (2 р.) 

Зап. 08.08.1997 р. Мандибура Олена Володимирівна від Кравець Марії 

Дмитрівни, 1929 р.н., освіта початкова, колгоспниця, українка, в 

м. Хоросткові Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 

 

№7 

ПРО ЗАЙЧИКА 

Ти зайчику та малесенький, 

Голубчику ти сивесенький. 

Нікуди зайку, ані виглянути, 

Нікуди зайку, ані вискочити. 

Скочком, бочком перевернися 

Гребінчиком розчешися, 
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Гребінчиком розчешися, 

Всім дівонькам уклонися. 

Поплий, заю, по Дунаю 

Візьми собі панну скраю. 

Зап. 12.08.1997 р. Кондратюк Надія Володимирівна від Пастерук Марії 

Андріївни, 1920 р.н., освіта початкова, ланкова, українка, в м. Красилів 

Хмельницької обл. 

 

№8 

ЗАЙЧИК 

Хлопці й дівчата стають парами, ходять кругом церкви і співають. 

Зайчику, зайчику, 

Та сивесенький голубе, голубе, 

Та милесенький соколе, соколе, 

А нікуди зайчику 

Ані вискочити, 

А нікуди зайчику 

Ні перескочити. 

Ой про хлопці, про німецькії, 

Про дівчата, про турецькії. 

Ой там зайчик, як долоня, 

Перевернися гребінчиком, 

Розчеши си русу косу. 

Та й візьмися попід лядоньки, 

Шукай собі челядоньки. 

Зайчичок, зайчичок вибігає, 

Рученьку, ноженьку пробиває, 

Чи бито, не бито, ноженьку пробито, 

В калину лугу вибирай другу. 
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Зап. 20.08.1997 р. Кузьмич Оксана Григорівна від Маркитан Марії 

Паньківни, 1909 р.н., в с. Іванків Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№9 

ЗАЙЧИКУ, ЗАЙЧИКУ (Веснянка) 

Зайчику, зайчику, мій братчику, 

Не ходи, не ходи по грядчику, 

Не толоч, не толоч рути-м’яти. 

Бо моя рутка як баламутка, 

Бо моя грядка як паніматка. 

Зайчичок, зайчичок вибігає, 

Ніжкою, ніжкою прибиває 

Чи бито, не бито 

Ніжкою прибито. 

З зеленого краю 

Вибирай котра скраю. 

Зап. 10.07.1999 р. Цицюрська М.А. від Мельниченко Г.П., 1931 р.н., 

освіта середня спеціальна, медсестра, українка, в смт Нова Ушиця 

Хмельницької обл. 

 

№10 

ЗАЙЧИКУ, ЗАЙЧИКУ (Веснянка) 

 

Зайчику, зайчику, 

Мій братчику, 

Не ходи, не ходи 

По городчику. 

Не топчи, не топчи 

Рутки-м’ятки. 
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Бо моя рутка 

Як з баламутка, 

Бо моя м’ятка 

Як паніматка. 

Зайчичок, зайчичок 

Прибігає, 

Ніжкою, ніжкою 

Прибиває. 

Чи бито, не бито, 

Ніжкою прибито. 

Вибирай собі другую. 

А нікуда зайкові 

Ані вискочити. 

А нікуди зайкові 

Ані виглянути 

Ану зайку скоком боком 

Перед моїм чорним оком. 

Стають в коло, в колі зайчик танцює і вибирає другого на заміну. 

Зап. 17.07.1999 р. Кулик Ольга Вікентіївна від Олинець Ольги Павлівни, 

1942 р.н., освіта середня, колгоспниця, українка, в с. Вербка Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№11 

У ЗАЙЧИКА 

Щоб визначити, хто буде «зайчиком», проказують лічилку: 

Біжить зайчик слобідкою, 

За ним дітки черідкою, 

Біжить зайчик, що не втече, 

Перекинув вушка через плече, 
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Втікай, зайчику, до гаю, 

А то спіймаю. 

Тоді вже стають колом та беруться за руки. А «зайчик» усередині. Ідуть 

круг нього, промовляючи: 

Городили зайчика, 

Тинком, льонком, 

Да нікуди зайчику, 

Да ні вискочити, 

Да нікуди зайчику 

Да ні виплигнути, 

А в нас ворота 

Позамиканії, 

Жовтим піском 

Позасипанії. 

«Зайчик» поривається, де б вискочити. А ті, що в колі, не дають: 

перепиняють міцно зчепленими руками, стають щільніше, заступаючи дорогу. 

А коли «зайчик» прорветься, то всі кидаються його ловити. Хто спіймає, стає 

«зайчиком». А як дівчинка наздожене, то її повинен замінити хтось із 

хлопчиків. Бо дівчинці не личить бути «зайчиком». 

Зап. 15.07.2001 р. Яцемірська Наталя Петрівна від Маковецької Сені 

Семенівни, 1925 р.н., освіта 4 кл., доярка, українка, в с. Кривчани Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№12 

ЗАЙЧИК 

У цій грі беруть участь діти від 8-13 років. Тут застосовується спритність 

Діти стають у коло, беруться за руки. А між ними – зайчик (обов’язково 

хлопчик). Тоді діти співають: 

Городили зайчика 
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Тинком, льонком, 

Та нікуди зайчику 

Та не вискочити, 

Та нікуди зайчику 

Та не виплигнути. 

А в нас ворота 

Позамиканії, 

Жовтим піском 

Позасипанії! 

При цьому зайчик починає бігати, щоб де-небудь вискочити, а діти 

стають щільніше, щоб його не пропустити. Коли вже зайчик якось вискочив, 

тоді всі діти його ловлять. Хто піймає зайчика, той і сам стає зайчиком. 

Якщо піймає дівчинка, то її замінюють хлопчиком, бо за правилами 

дівчинка не може бути зайчиком. 

Зап. 16.07.2001 р. Полагівою Лесею Василівною від Трасковецького 

Василя Миколайовича, 1937 р.н., освіта середня, тракторист, українець, у с. 

Немиринці Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№13 

ЗАЙЧИКУ, ЗАЙЧИКУ 

Зайчику, зайчику, мій братчику, 

Не ходи, не топчи городчику! 

Не ходи, не топчи рутки-м’ятки, 

Бо моя рутка як баламутка, 

Бо моя м’ятка як паніматка. 

Зайчичок, зайчичок прибігає, 

Ніжкою ніжки прибиває. 

Якби то набито  

Ніженьки прибито. 
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З калинового лугу  

Вибирай пару другу. 

Дівчатка, співаючи, ходять по колу. Посеред кола – дівчинка, яка вибирає 

на своє місце іншу. 

Баламутка – жінка веселої вдачі. 

Паніматка – ввічливе звертання до господині, хазяйки дому. 

Зап. 15.10.2001 р. Ліхоша Віта Степанівна від Мендрик Ульяни 

Терентіївни, 1937 р.н., ланкова, українка, в с. Яськівці Деражнянського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№14 

ЗАЙЧИК 

Діти ходять кругом кола, одна дитина всередині все робить те, що 

співають всі інші. 

Сидить: Ти зайчику та маленький 

Голубчику ти сивенький 

Нікуди зайку, ані виглянути 

Нікуди зайку, ані вискочити 

Скаче: Скочком, бочком перевернися 

Гребінчиком розчешися 

Всім уклонися дівонькам 

Поплий, заю, по Дунаю, 

Візьми собі пару скраю. 

Зап. 26.12.2002 р. Клепецька Л.О. від Кліпацької М.М., 1926 р.н., 

колгоспниця, українка, в с. Бедриківці Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№15 

ОРЛИК 

Хлопці і дівчата беруться в кружок, а один ходить у «городі», хоче 
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вирватись крізь руки, хлопці не пускають, тоді він бере дівчину, кланяється, 

цілує її, поцілувавши стає в коло, а дівчина вибирає другого хлопця-орлика і 

так далі. Співають так: 

Орлик, орлик 

За городом ходе 

Орлик, орлик 

В город поглядає. 

Орлику, орлику, 

Зайди в городочок. 

Орлику, орлику 

Стрибни височенько, 

Орлику, орлику 

Вклонися низенько, 

Орлику, орлику, 

Стань, поцілуй 

Зап. 10.01.2003 р. Клепецька Л.О. від Кліпацької М.М., 1926 р.н., 

колгоспниця, українка, в с. Бедриківці Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№16 

ЗАЇНЬКО 

Дівчатка та хлопчики стають у коло, побравшись за руки. Обраний 

«заїнько» ховається в кущі, а всі його просять: 

Заїнько, заїнько, зайди к нам, 

Сіренький, сіренький, зайди к нам, 

Ой да кося, зайди к нам. 

«Заїнько» виходить з кущів і стає серед кола. Тоді діти знову співають: 

Заїнько, заїнько, лягай спать, 

Заїнько сіренький, лягай спать. 

«Заїнько» лягає. Тоді знову приспівують: 
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Заїнько, вставай, 

Сіренький, вставай, 

Ой да кося, вставай. 

«Заїнько» встає. Тоді його просять умитись, взутись, причесатись. 

«Заїнько» робить усе, що йому загадують, і, нарешті, кажуть: 

Заїнько, заїнько, вдар тропачка. 

Сіренький, сіренький, вдар тропачка. 

Ой да кося, вдар тропачка. 

«Заїнько» танцює й вибирає іншого на свою роль, а сам стає в коло. 

Зап. 07.12.2003 р. Гавриленко Олена Миколаївна від Сисюк Раїси 

Петрівни, 1926 р.н., освіта 4 кл., українка, в с. Великий Чернятин 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№17 

ТИ МІЙ МИЛИЙ, ДАНЧИКУ 

Збираються діти й створюють коло. 

Обирають «Данчика» (хлопця чи дівку) і починають співати: 

Ти мій милий, Данчику. 

Поплинь, поплинь по Дунайчику 

(Він іде і розводить руками ніби пливе, при цьому приказує) 

– Умий собі біле личико. 

(Всі і він роблять вигляд, що вмиваються). 

– Розчиши ся косоньки 

(Всі відповідно роблять вигляд руками, ніби розчісують косоньки). 

– Умий собі біле личинько. 

(Знову роблять відповідний вигляд) 

– Шукай собі целяндонце. 

(Далі він скаче навколо кола перескакуючи з ноги на ногу і обирає того, 

хто стане на його місце). 
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Зап. 03.07.2003 р. Шевчук В’ячеслав Володимирович та Білий Олександр 

Петрович від Козій Катерини Микитівни, 1922 р.н., освіта 2 кл., вихователька 

дитячого садка, українка, в с. Більче-Золоте Борщівського р-ну Тернопільської 

обл. 

 

№18 

ЗАЙЧИКУ 

Діти стають в коло, взявшись за руки. Одного вибирають зайчиком. Він 

ховається в кущі, а решта просять: 

Зайчику, йди до нас 

Сіренький йди до нас 

Ой да кося йди до нас 

Зайчик виходить і стає в коло. Діти знову починають співати: 

Зайчику лягай спати 

Сіренький лягай спать 

Ой да кося, йди до нас 

Він лягає спати. Тоді зайчика просять умитися, взутися, розчесатися. Він 

робить усе, що йому загадують. І тоді кажуть: 

Зайчику, гопачка 

Сіренький, гопачка 

Ой да, кося гопачка 

Заєць танцює і вибирає замість себе когось іншого з дітей. 

Зап. 09.07.2004 р. Корнійчук Тетяна Віталіївна від Гамалевич Ганни 

Іванівни, 1940 р.н., освіта вища, секретарка, українка, в смт Ярмолинці 

Хмельницького обл. 

 

№19 

ЗАЇНЬКО  
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Діти стають у коло, узявшись за руки. Один – усередині. Він – «зайчик». 

Під час співу «зайчик» раптово намагається вискочити. Йому не дають. На 

закінчення пісні «зайчик» ловить собі обранця. Спійманий стає на його місце в 

коло, і гра починається знову. 

Діти виконують таку пісню: 

Заїньку та за головоньку! 

Приспів: 

А нікуди заїньку та ні вискочити, 

А нікуди заїньку та ні вистрибнути. 

Заїньку сінця по колінця. 

Приспів: 

Заїньку, обернися, яка тобі люба, мила, обіймися! 

У грі беруть участь діти віком від п’яти до десяти років. Кількість 

учасників необмежена. Під час гри спеціальних предметів і матеріалів не 

використовували. Гру грають у будь-яку пору року. 

Зап. 10.07.2005 р. Станіславова Катерина Петрівна від Куртик 

Людмили Адамівни, 1941 р.н., освіта 7 кл., кухар, українка, в с. Рихта 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№20 

ЗАЇНЬКА 

Роль «заїнька» така приваблива, що чи не кожний захоче її зіграти. Може 

й суперечка спалахнути. Лічилка знадобиться, щоб навести лад, утихомирити 

дітей: 

Єдинчики, друбинчики, 

Поїхали по зайчики, 

Задком, передком, 

За зайчиковим хвостом. 

Одчиняй ворота – 
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Їде пан сирота, 

Без сорочки, без штанів, 

Повна торба сухарів. 

Хто не «зайчик», той стає у коло й береться за руки. «Зайчик» хутенько 

заховається, а його треба дружно просити: 

Заїнько, заїнько, вийди до нас, 

Маленький, сіренький, вийди до нас! 

Почує «зайчик» щиру мову та й покажеться зі схованки. Стає на 

середину кола. Тут до нього лагідно звертаються: 

Заїнько, маленький, лягай спати, 

Заїнько, сіренький, лягай спати! 

Він, як того й ждав: приляже. А до нього вже з іншими словами: 

Заїнько, вставай, 

Сіренький, вставай, 

Ой да кося, вставай! 

І тут він послухається. А йому ще кажуть умитися, взутися, причесатися. 

Він усе старанно виконує. Показує, як це робиться. Наостанку скажуть: 

Заїнько, заїнько, вдар тропачка, 

Маленький, сіренький, вдар тропачка, 

Ой да кося, вдар тропачка. 

Він не відмовиться. Як уміє, так і затанцює. А тоді зупиниться перед 

тим, кого сам вибере, та й поміняються місцями. Цей – у коло, а той – 

ховається, «зайчика» грати. 

Зап. 11.07.2006 р. Бойко Віта Анатоліївна від Мудрик Нелі Василівни, 

1923 р.н., освіта 4 кл., санітарка, українка, в с. Гуків Чемеровецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№21 

ЗАЙЧИК 
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Дівчата стають в коло, взявшись за руки. Одна стає в середину і 

представляє зайчика. Дівчата з кола співають куплет за куплетом з приспівом, 

наказуючи зайчику по черзі вхопитися то за вуха, то за плечі і т.д., що він і 

виконує. Нарешті, велять йому скакати і наздогнати обрану дівчину. При цьому 

співачки розбігаються в усі сторони, а зайчик їх ловить. Спіймана стає на його 

місце в коло і гра починається знову. 

Приспів: 

А нікуди зайчику ані виглянути, 

А нікуди зайчику ані вискочити. 

Зайчику, да за ушеньки 

Зайчику, да за пліченьки. 

Зайчику, в м’ятки, в п’ятки. 

Зайчику, в скочки, в бочки, 

Скочком, бочком перевернися, 

За городи, за турецькі, 

За причепи, за німецькі. 

Ой там, зайчику, скачи добре, 

Ой там, зайчику, веселися; 

На дівчину оглянися, обернися, 

Котра люба, котра мила, обнімися. 

Зап. 18.08.2006 р. Кондратюк Інна Євгенівна від Фуркун Валентини 

Семенівни, 1929 р.н, телятниця, українка, в с. Цикова Чемеровецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№22 

ОЙ НА ГОРІ ЖИТО 

Вибирають паристе число дітей віком 5-6 років, виводять їх на подвір’я. 

Гру проводять літом, під час дозрівання зерна на полі. На землі начеркується 

велике колесо й ділиться його на чотири частини. Діти співають: 
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Ой на горі жито, 

Сидить зайчик, 

Він ніжками чеберяє; 

Коли б такі ніжки мала, 

То б я ними чеберяла, 

Як той зайчик, як той зайчик. 

І скачуть на пальцях з одної переділки до другої. Скакати можна обініж 

або лише на одній нозі, або на переміну то на лівій, то на правій нозі. Хто 

помилиться, той виходить з гри. 

Зап. 10.01.2007 р. Сімко Світлана Юріївна від Сороки Марії Василівни, 

1950 р.н., освіта середня, бібліотекар, українка, в с. Топорівці 

Городенківського р-ну Івано-Франківської обл. 

№23 

ЗАЇНЬОК (кругова гаївка) 

Дослідники пов’язують її походження з мисливським ремеслом 

Заїньку, за головоньку... 

А ні тобі, заїньку, 

А ні вискочити, 

А ні тобі, заїньку. 

А ні виглянути. 

Заїньку! плечі-гречі... 

Заїньку! скочи в боки... 

Заїньку! ушка-псяюшка... 

Заїньку! сінця в колінця... 

Заїньку! п’яти-м’яти... 

А ні тобі, заїньку, 

А ні вискочити, 

А ні тобі, заїньку. 

А ні тобі виглянути. 
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Заїньку! обернися, 

Кого любиш, обіймися! 

Шейковскій К. Бытъ подолянъ. Томъ І. Выпускъ І. – Кіевъ : Въ типогр. 

И. и А. Давиденко, 1859. – С. 19–20. 

 

№24 

ЗАЙЧИК 

Дівчата в колі. В середині одна дівчина. 

Зайчику, зайчику, 

Мій братчику, 

Не ходи, не топчи 

Городчику! 

Не ходи, не топчи 

Рутки-м’ятки, 

Бо моя рутка, 

Як баламутка, 

Бо моя м’ятка, 

Як паніматка. 

Зайчичок, зайчичок 

Прибігає, 

Ніжкою ніжки 

Прибиває. 

Якбито набито, – 

Ніжки прибито. 

З калинового лугу 

Вибирай пару другу. 

Дівчина в середині кола вибирає на своє місце іншу дівчину. 

Зап. 1912-1913 р. І. Балюк у с. Трибухівці Тернопільської обл. // Ігри та 

пісні: Весняно-літня поезія трудового року / Упоряд. О. Дей. – К., 1963. – 
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С. 98–99. 

 

№25 

ГРА В ЗАЙЧИКА 

1. Зайчику, зайчику, мій братчику! 

Не ходи, не ходи по городчику: 

З’їси капустку, зробиш доріжку, 

Вийде хазяїн, переб’є ніжку. 

2. Зайчику, зайчику, мій братчику! 

Не скачи, не скачи по городчику! 

Дивись: хазяїн вийшов із хати. 

Зайчику сірий – треба тікати 

3. Зайчику, зайчику, мій братчику! 

Чом ти не скачеш вже по городчику? 

Зайчик не скаче, бідненький плаче, 

Сірий кульгає, ніжки не має. Ой 

4. Зайчику, зайчику, мій братчику! 

Не будеш лазити по городчику, 

Будеш кульгати, ніжки не мати, 

Ніжки не мати з віку до віку! 

Зайчику, братчику, будеш каліка! 

Леонтович М. Хорові твори. Київ : Музична Україна, 1970. – С. 39–40. 

 

№26 

ПРО ЗАЙЧИКА 

Ти зайчику та малесенький, 

Голубчику ти сивесенький. 

Нікуди зайку ані виглянути, 

Нікуди ані вискочити. 
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Скочком, бочком перевернися, 

Гребінчиком розчешися (2) 

Всім дівонькам уклонися. 

Поплий, заю, по Дунаю, 

Візьми собі панну скраю. 

Зап. від Полюк Марії Романівни в с. Баглайки Красилівського р-ну 

Хмельницької обл. // Гжимайло Ю.Д. Із народних вуст. – Хмельницький, 1993. – 

С. 40. 

 

Додаток Б.П 

№ 1 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька 

Тут вона впала, до землі припала 

Личко не вмила, бо води не мала 

Ой встань, встань подоляночко 

Ой встань, встань молодесенька 

Вимий своє личко, піди до Дунаю 

Бери ту, що скраю. 

Зап. 06.07.1998 р. Арсенюк Ігор Володимирович від Дяцуник Фрасини 

Іванівни, 1929 р.н., освіта 4 кл., колгоспниця, українка, в с. Пижівка 

Новоушицького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 2 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Цю гру грали дівчатка. Вони ставали в коло і співали (всередині кола 

була дівчинка і вона виконувала всі рухи, які були слова в пісні). 

Ой встань, встань, встань, подоляночко 
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Ой встань, встань, встань, молодесенька 

Вмий своє личко, личенько біленьке 

Вийди до Дунаю, вибирай хто скраю! 

Потім інша дівчинка ставала в коло. 

Зап. 28.07.1999 р. Кулаковська Інна Анатоліївна від Лобей Антоніни 

Василівни, 1925 р.н., українка, в смт Ярмолинці Хмельницької обл. 

 

№ 3 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Гурт дівчаток беруться за руки і вибирають одну дівчинку в коло – 

Подоляночку. Вони починають ходити, співаючи: 

Ой встань, встань Подоляночко 

Ой встань, встань молодесенька 

Вмий своє личко білесеньке 

Вийди до Дунаю, вибери хто скраю. 

Дівчинка що в колі виконує все що співають їй діти із закритими очима 

вибирають другу дівчинку, а сама стає на місце. 

Зап. 15.08.1999 р. Петрівська Олена Іванівна від Христін Марії Іванівни, 

1930 р.н., освіта 7 кл., українка, в с. Окіп Білогірського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 4 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька, 

Тут вона впала, до землі припала, 

Сім літ не вмивалась, 

Бо води не мала. 

– Устань, устань, подоляночко, 

Устань, устань, молодесенька. 
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Умий личко так, як скляночку, 

Утрись, утрись шовковим рушником, 

Та візьмися в боки, 

Покажи нам скоки, 

Біжи до Дунаю, 

Бери ту, що скраю. 

Зап. 21.08.1999 р. Прокопенко О.О. від Кримської Марії, 1913 р.н., освіта 

2 кл., швачка, українка, в с. Коричинці Деражнянського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 5 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Дівчатка стають в коло і танцюють, співаючи. В коло вибирають 

Подоляночку, яка повторює рухами те, про що йдеться в пісні. Потім вона 

вибирає іншу, і та повторює те ж саме. 

Десь тут була Подоляночка, 

Десь тут була молодесенька 

Тут вона сіла, тут вона впала, 

До землі припала, сім літ не вмивалась, 

Бо води не мала 

Ой устань, устань, Подоляночко, 

Ой устань, устань, молодесенька, 

Вмий своє личко, 

Взуйся в черевички, 

Біжи до Дунаю, 

Бери ту, що скраю. 

Зап. 28.08.1999 р. Якубчак Оксана Іванівна від Гріх Віри Феодосіївни, 

1928 р.н., освіта 4 кл., українка, в с. Біла Чемеровецького р-ну Хмельницької 

обл. 
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№ 6 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Серед учасників вибирають подоляночку. Всі стають в коло, а 

подоляночка в середині присівши. Йдучи по колу, гравці промовляють слова: 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька 

Тут вона впала, до землі припала 

Сім днів не вмивалась, 

Бо води не мала. 

Ой встань, встань, подоляночко, 

Ой встань, встань молодесенька 

Вмий своє личко, личко біленьке 

Біжи до Дунаю, бери ту, що скраю. 

Згідно з цими словами подоляночка виконує рухи. Потім вибирає одного 

з учасників, який стає подоляночкою. 

Зап. 10.07.1999 р. Пундик Алла Анатоліївна від Веретюк П.Т., 1932 р.н., 

освіта 6 кл., українка, в с. Готарівка Волочиського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 7 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Діти стають у коло (переважно дівчатка), у середині кола стоїть дівчинка. 

Дівчинка присідає, діти починають рухатися по колу приспівуючи: 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька. 

Тут вона сіла, тут вона впала 

До землі припала. 

Сім літ не вмивалась, бо води не мала 

Ой устань, устань, подоляночко 

Умий личко, як ту скляночку 
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Тай візьмися в боки, та й піди у скоки. 

Біжи до Дунаю, бери ту, що скраю. 

В той час, коли діти це промовляли, дівчинка, що в центрі кола, імітує 

рухи: встає, вмивається, пританцьовує. Коли закінчилися слова, які 

промовляють, діти зупиняються, і хто зупинився навпроти дівчинки в центрі 

кола, того дівчинка веде в центр кола, той, кого вивели стає Подоляночкою. 

Зап. 04.08.1999 р. Андруневчин Оксана Михайлівна від Олендри Марії 

Василівни, 1923 р.н., освіта 4 кл., українка, в с. Пилипи-Олександрівські 

Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 8 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Гра «Подоляночка» частіше всього виконувалася весною. В цю гру грали 

дівчата від 12 до 15 років. Дівчата ставали в коло. В центрі ставала одна 

дівчина і виконувала все те, що співали дівчата, які бралися за руки і ходили 

кругом неї. Вони співали таку пісеньку: 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька 

Тут вона впала, до землі припала, 

Личка не вмивала, бо води не мала. 

Ой, устань, устань подоляночко, 

Умий личко, як ту скляночку. 

Іди до Дунаю, бери дівчиноньку, 

Бери ту, що скраю. 

Дівчина в центрі кола присідає, показує, що вмиває личко, як йде до 

Дунаю і вибирає іншу дівчину на своє місце. Потім знов починається все з 

початку. 

Зап. 26.08.2000 р. Погорна Інна Михайлівна від Ковальчук Євгенії 

Іванівни, 1918 р.н., освіта 3 кл., доярка, українка, в с. Кормильче 
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Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.   

 

№ 9 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Діти водять хоровод, а один, що стоїть у колі, робить рухи, що 

відповідають змісту пісні: 

Десь тут була подоляночка 

Десь тут була молодесенька 

Тут вона впала 

До землі припала 

Сім літ не вмивала 

Бо води не мала. 

Ой устань, ой устань подоляночко 

Умий личко своє як ту скляночку 

Візьмися в боки 

На чотири скоки 

Біжи до Дунаю 

Візьми ту що скраю. 

Той, що посередині, вибирає когось з кола замість себе і гра 

продовжується. 

Зап. 29.07.2000 р. Підпанюк Антоніна Миколаївна від Підпанюк Євдокії 

Миколаївни, 1936 р.н., освіта 8 кл., доярка, українка, в с. Сокілець 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 10 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Стають в коло дівчата і хлопці і починають водити хоровод. 

Із словами: 

Десь тут була подоляночка 
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Десь тут була україночка 

Тут вона впала, 

До землі припала, 

Личка не вмивала, 

Бо води не мала. 

Ой встань, встань, встань 

Подоляночко, обмий личко 

Як ту скляночку 

Піди до Дунаю, візьми сестру з краю. 

У коло в середину встає дівчина, а потім сідає і починають співати. 

Зап. 02.11.2000 р. Анкудінова Наталія Михайлівна від Гах Йосипи 

Григорівни, 1926 р.н., член буряківничої ланки, українка, в с. Сорока 

Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 

 

№ 11 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Цю гру грають навесні, веснянка. Кількість гравців – необмежена. 

Грають дівчатка 7-15 років. Всі учасники стають в коло і беруться за руки. 

«Подоляночка» стає в центрі. Всі співають: 

Десь тут була Подоляночка, 

Десь тут була молодесенька. 

Тут вона впала, 

До землі припала. 

(«Подоляночка» присідає). 

Сім літ не вмивалась, 

Бо води не мала. 

Ой, встань, встань, Подоляночко, 

Умий личко, як ту скляночку. 

(«Подоляночка» вмивається). 
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Та йди до Дунаю 

Бери ту, що скраю. 

(«Подоляночка» вибирає дівчинку, і та стає «Подоляночкою»). Гра 

починається спочатку. 

Зап. 16.08.2000 р. Тощак Світлана Іванівна від Рубель Тетяни Іванівни , 

1921 р.н., освіта 3 кл., доярка, в с. Мала Кужелівка Дунаєвецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№ 12 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Діти стають у коло і починають водити хоровод. В центрі стоїть дівчина, 

яку називають подоляночкою. 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька, 

Тут вона впала, 

До землі припала, 

Сім день не вмивалась, 

Бо води не мала. 

Ой встань, встань подоляночко, 

Вмий своє личко, як ту скляночку, 

Візьмися у боки, 

Та й скачи у скоки, 

Біжи до Дунаю, 

Бери дівча скраю. 

Зап. 15.07.2001 р. Мороз Оксана Вікторівна від Михальчук Марії 

Василівни, 1927 р.н., освіта неповна середня, українка, в с. Устянівка 

Шепетівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 13 
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ПОДОЛЯНОЧКА 

Діти вибирають «подолянку» – вона стає в центр кола, яке утворили діти 

взявшись за руки. Діти пританцьовують і виконують рухи разом з 

«подолянкою» співаючи пісню: 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька, 

Тут вона впала (присідають) 

До землі припала (нахиляються нижче) 

Личка не вмивала бо води немала. 

Ой, встань, встань, подоляночко (рух руками вгору) 

Умий личенько, як ту скляночку (вмиваються) 

Та й берися в боки, (руки на пояс) 

Скачи свої скоки, (підстрибують) 

Біжи до Дунаю, 

Бери дівча скраю (подолянка вибирає іншу дитину на своє місце). 

Зап. 14.01.2001 р. Берлізова М.О. від Ількової Н.З., 1923 р.н., освіта 7 кл., 

колгоспниця, українка, в с. Вітківці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької 

обл. 

 

№ 14 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Десь тут була Подоляночка 

Десь тут була молодесенька 

Тут вона впала 

До землі припала 

Сім літ не вмивалась 

Бо води не мала. 

Ой, устань, устань, Подоляночко 

Ой устань, устань, молодесенька 
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Вмий своє личко, як ту скляночку 

Іди до Дунаю, бери хлопця скраю. 

Зап. 06.12.2004 р. Слободян Людмила Василівна від Площадної Л.І., 1975 

р.н., освіта 8 кл., вчитель, бібліотекар, українка, в с. Слобідка-Охрімовецька 

Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 15 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Десь тут була подоляночка 

Десь тут була молодесенька 

Тут вона впала, 

До землі припала 

Личко не вмивала 

Бо води не мала. 

– Устань, устань подоляночко 

Устань, устань молодесенька 

Умий личко, так як шкляночку 

Та візьмися в боки, 

Покажи нам скоки, 

Іди до Дунаю, 

Бери дівку з краю. 

Зап. 12.08.2005 р. Горчинська Юлія Василівна від Калитюк Антоніни 

Валер’янівни, 1928 р.н., освіта початкова, українка, в с. Воробіївка 

Полонського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 16 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька, 
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Тут вона впала, 

До землі припала 

Устань, устань, подоляночко, 

Промий очки як та скляночка, 

Та й візьмися в бочки 

Затанцюй нам трошки. 

Біжи до Дунаю, 

Бери дівку скраю. 

Як мі ся схоче, 

Бери собі хлопче. 

Зап. 15.07.2005 р. Муляр Віта Сергіївна від Шуль Олени Федорівни, 1930 

р.н., освіта середня, колгоспниця, українка, в с. Плесна Шепетівського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№ 17 

Гаївка «ПОДОЛЯНОЧКА» 

 

Десь тут була подоляночка 

Десь тут була молодесенька 

Тут вона впала 

До трави припала 

Личка не вмивала 

Бо води не мала 

Ой встань, ой встань подоляночко 

Умий личко, як ту скляночку 

Візьмися в підбоки 

Покаж свої скаки  

Поплинь до Дунаю 

Возьми ту, що скраю. 
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Зап. 04.08.2005 р. Матлак Мар’яна Іванівна від Матус Ганни 

Дмитрівни, 1933 р.н., неосвічена, колгоспниця, українка, в с. Пищатинці 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№ 18 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Учасники – від 7 чоловік (дівчатка). Діти стають у коло, ставлять 

дівчинку у віночку у середину цього кола. Водячи хоровод співають: 

Десь тут була подоляночка 

Десь тут була наша панночка, 

Тут вона впала, 

До землі припала. 

Сім літ не вмивалась, 

Бо води не мала. 

– Устань, устань, подоляночко. 

Устань, устань, молодесенька 

Умий личко, як ту шкляночку 

Утрись, утрись шовковим рушником, 

Тай візьмися в боки 

На чотири скоки, 

Пливи до Дунаю, 

Візьми ту, що скраю. 

Під час цієї пісеньки дівчинка імітує все те, що в ній співається і після 

останніх слів підходить до якоїсь з дівчаток, що водять танок і кладе їй на 

голову вінок. Гра продовжується далі. 

Зап. 24.07.2005 р. Волгаєвська Алла Володимирівна від Шалаховської 

Ольга Андріївни, 1927 р.н., освіта 5 кл., у с. Мала Деревична Любарського р-ну 

Житомирської обл. 
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№ 19 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Діти беруться за руки і утворюють коло. Серед дітей вибирається 

дівчинка – Подоляночка, яка сідає всередині кола. Всі співають пісеньку про 

Подоляночку. Вибрана дівчинка відтворює (імітує) рухи із пісні. Коли співати 

закінчено, Подоляночка обирає серед дітей другого учасника, який йде у коло і 

виконує те саме, що попередній учасник. Гра повторюється 2-3 рази. 

Тип гри: колективна. 

Десь тут була Подоляночка, 

Десь тут була молодесенька. 

Тут вона сіла, тут вона впала, 

До землі припала, 

Личко не мила, 

Бо води не мала. 

Ой встань, встань, Подоляночкао, 

Ой встань, встань, молодесенька, 

Та й берись у боки, 

Та й піди у скоки. 

Біжи до Дунаю, 

Бери молоденьку, бери ту, що скраю. 

Зап. 23.12.2005 р. Миколюк О.А. від Вермій Надії Демидівни, 1935 р.н., 

освіта 4 кл., колгоспниця, українка, в с. Осташки Хмельницького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№ 20 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Дівчата стають в коло, всередині стоїть Подоляночка. Дівчата співають, а 

вона виконує все, що вони співають. 

Десь тут була Подоляночка, 
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Десь тут була молоденька, 

Тут вона сіла, 

Тут вона впала, 

До землі припала, 

Сім літ не вмивалась, 

Бо води не мала. 

Ой, встань, встань, Подоляночка, 

Умий личко як ту скляночку. 

Та візьмися в боки, та піди у скоки, 

Біжи до Дунаю, 

Бери дівча у краю. 

Дівчата по черзі стають Подоляночками. 

Зап. 20.12.2005 р. Синишина Лілія Петрівна від Галак Тетяни Іванівни, 

1975 р.н., освіта середня спеціальна, вихователь, українка, в с. Кугаївці 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 21 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Десь тут була Подоляночка, 

Десь тут була молодесенька, 

Тут вона встала, 

До землі припала 

Сім літ не вмивалась, 

Бо води не мала 

– Устань, устань, Подоляночко, 

Устань, устань, молодесенька 

Умий личко так, як скляночку 

Утрись, утрись шовковим рушником 

Та візьмися в боки 
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Покажи нам скоки, 

Біжи до Дунаю, 

Бери ту, що скраю. 

Зап. 23.07.2005 р. Яцькова Людмила Миколаївна від Пляцової Ганни 

Петрівни, 1940 р.н., освіта 6 кл., доярка, українка, в с. Великий Жванчик 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 22 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Дуже красива пісня-гра «Подоляночка». Її співали діти, стаючи у велике 

коло, в центрі якого стояла дівчинка. Вона під супровід пісні виконувала 

відповідні рухи. Коли звучали останні слова пісні дівчинка обирала нову 

«подоляночку» і гра тривала далі. Діти знову ходили по колу, співаючи: 

Десь тут була 

Подоляночка 

Десь тут була 

Молодесенька. 

Тут вона впала, 

До землі припала! 

Личко не вмивала 

Бо води не мала. 

Ой встань, ой встань 

Подоляночко 

Вмий своє личко. 

Як ту скляночку. 

Та й візьмися в бочки, 

Та скачи у скочки. 

Біжи до Дунаю 

Візьми ту, що скраю. 
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Зап. 11.08.2006 р. Василюк А.В. від Снятовскої Ганни, 1910 р.н., освіта 6 

кл., українка, в с. Калюсик Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 23 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Діти стають у коло. В колі стоїть дівчинка і виконує всі рухи про які 

співають: 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька, 

Тут вона впала, 

До землі припала, 

Сім днів не вмивалась, 

Бо води не мала. 

Ой встань-встань, подоляночко, 

Умий личко, як ту скляночку 

Та візьмися в боки, 

Покажи нам скоки, 

Біжи до Дунаю, 

Візьми дівку скраю. 

Зап. 07.12.2007 р. Журенко Яна Василівна від Білякової Надії Іванівни, 

1953 р.н., освіта 4 кл., українка, в с. Колодіївка Кам’янець-Подільського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№ 24 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Для цієї гри нам потрібно щонайменше 7 чоловік, також можна 

збільшувати кількість учасників. Всі гравці стають у коло і вибирають одного 

учасника, який буде знаходитись у центрі кола. Гравець який знаходиться у 

центрі кола присідає і закриває обличчя руками. У цей час діти співають 
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пісеньку: 

Ой встань, встань-встань 

Подоляночко 

Ой устань, устань молодесенька 

Вмий своє личко, 

Личко біленьке, 

Іди до Дунаю, вибирай, що скраю. 

Тоді гравець, що знаходиться у центрі кола встає, руками обтирає 

обличчя підходить до якогось іншого гравця і торкає його. Той гравець, якого 

торкнулися стає «Подоляночкою» і гра повторюється. 

У цю гру грають діти від 7-12 років. У гру можна грати у будь-яку пору 

року, крім зими. 

Зап. 02.08.2007 р. Пряткун Марина Василівна від Арцаблюка Віктора 

Йосиповича, освіта середня, дояр, українець, у с. Перківці Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 

 

№ 25 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Дівчатка роблять коло, крутяться і співають, а одна дівчинка стає в 

середину і жестами показує те, що інші співають: 

Десь тут була Подоляночка, 

Десь тут була молоденькая; 

Тут вона впала, 

До землі припала! 

Личко не вмивала, 

Бо води не мала. 

Ой встань, ой встань, Подоляночко, 

Обмий личко, як ту скляночку. 

Візьмися в боки за свої скоки. 
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Підскоч до раю, бери дівча скраю. 

Зап. 10.07.1999 р. Зіверт Наталія Михайлівна від Дармограй Ніли 

Олексіївни, 1940 р.н., освіта 4 кл., ткаля, в м. Дунаївці Хмельницької обл. 

 

№26 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Дівчата беруться за руки й стають у коло. Вибирають подоляночку. Діти 

співають, а подоляночка робить все те, що вони співають: 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька 

Тут вона стояла, 

До землі припала, 

Личка не вмивала, 

Бо води не мала. 

Ой встань, встань, подоляночко, 

Обмий личко, як ту скляночку, 

Візьмися в бочки, – 

За свої скочки, 

Підскочи до раю, 

бери сестру скраю. 

Подоляночка вибирає когось з кола, і та стає на її місце. 

Зап. 28.07.2001 р. Питаєва Олена Валеріївна від Гончарук Надії 

Михайлівни, 1930 р.н., освіта початкова, ланкова, українка, в с. Немія Могилів-

Подільського р-ну Вінницької обл. 

 

№ 27 

Дитяча гра «ПОДОЛЯНОЧКА» 

Дівчатка стають в коло і тримаються за руки, вибираючи одну дівчинку 

за «Подоляночку». Подоляночка стоїть всередині, а дівчатка співають: 
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Десь тут була Подоляночка, 

Десь тут була молодесенька. 

Тут вона стояла, до землі припала. 

Личка не вмивала, бо води не мала. 

Ой встань-встань Подоляночко, 

Умий личко, як ту скляночку, 

Побіжи до раю, 

Візьми ту, що скраю. 

При цьому дівчинка, та, що була у колі, тобто «Подоляночка», вибирає 

іншу дівчинку. В цю гру також граються біля церкви кожного року на 

Великдень. 

Зап. 25.12.2003 р. Ковч Оксана Василівна від Сиротич Олександри 

Романівни, 1948 р.н., освіта вища, вчителька, українка, в с. Панівцях 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№ 28 

Дитяча групова гра «ПОДОЛЯНОЧКА»  

Учасники: діти віком від 5 до 10 років. 

Цю гру грають в будь-яку пору року. Всі діти стають в коло крім одного, 

який стоїть в центрі кола і виконує ті рухи, що діти, під час проходження кола, 

співають у пісні. 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька, 

Тут вона стояла, 

До землі припала 

Личка не вмивала, 

Бо води не мала. 

Ой встань, встань подоляночко, 

Омий личко, яко з скляночки, 
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Візьмися вбоки 

На чотири скоки, 

Підскочи до раю, 

Візьми дівча з скраю. 

Потім учасник гри, що стояв в центрі кола, обирає з кола іншого 

учасника, а сам стає на його місце в колі. І продовжують співати. 

Зап. 15.07.2005 р. Гончарова Світлана Петрівна від Лоїк Марії 

Василівни, 1937 р.н., освіта 7 кл., ланкова, українка, в с. Голгоча Підгаєцького 

р-ну Тернопільської обл. 

 

№ 29 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Десь тут була Подоляночка, 

Десь тут була молодесенька, 

Тут вона стояла, до землі припала (2 р.) 

Ой встань, ой встань Подоляночко, 

Ой встань, ой встань молодесенька! 

Умий личко, наче скляночку (2 р.) 

Гей ти наша Подоляночко. 

Гей ти наша Молодесенька! 

Візьмись під боки, покажи скоки, 

Підскочи як в раю, бери дівча скраю. 

Діти стають в круг лицем до середини. По середині круга припадає до 

землі одна дівчина яку називають «Подоляночка». Усі починають співати і при 

співі іти. Тоді «Подоляночка» встає, миє личко, береться під боки й підскакує. 

Всі інші наслідують її рухи. В кінці вибирає вона дитину з круга а всі інші 

мусять дібрати собі також пару. Котра дитина лишиться сама, без пари є новою 

«Подоляночкою» й гра продовжується. 

Зап. 20.10.2005 р. Кушнір Людмила Петрівна від Зуляк Мирти Андріївни, 
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1927 р.н., освіта вища, вчителька, українка, в с. Михайлівка Борщівського р-ну 

Тернопільської обл. 

 

№ 30 

Гра «ДЕСЬ ТУТ БУЛА ПОДОЛЯНОЧКА» 

10-20 дівчаток, 5-10 років, дівчатка роблять коло, крутяться і співають, а 

одна дівчинка стає в середину і жестами показує те, що інші співають: 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька, 

Тут вона впала, 

До землі припала. 

Личко не вмивала, 

Бо води не мала. 

Ой встань, ой встань подоляночко, 

Обмий личко, як ту скляночку. 

Візьмися в боки, 

За свої скоки, 

Підскоч до раю, бери дівча скраю. 

Цю гру грають навесні. 

Зап. 22.08.2007 р. Наконечна Вікторія Петрівна від Коцемир Людмили 

Денисівни, 1941 р.н., освіта 8 кл., продавець, українка, в с. Морозові 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 31 

ПОДОЛЯНОЧКА 

(Весняна гра, перед Великоднем) 

Діти водять хоровод, а одна, що стоїть у колі, імітує рухами співаний 

текст. 

Десь тут була Подоляночка, 
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Десь тут була молодесенька, 

Тут вона стояла, до землі припала, 

Личка не вмивала, бо води не мала. 

Устань, устань, Подоляночко, 

Умий личко, як ту скляночку, 

Візьмися в бочки, на чотири скочки, 

Підскочи до раю, вибирай, хто з краю. 

Та, що посередині, вибирає когось з кола замість себе, і гра 

продовжується до тих пір, поки не надоїсть. 

Зап. 15.07.2010 р. Федорчук Оксана Романівна від Гурман Стефанії 

Володимирівни, 1930 р.н., освіта 7 кл., українка, у с. Більче-Золоте 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№ 32 

ПОДОЛЯНОЧКА 

У неділю пораненьку 

На білому камінесеньку, 

Де стояла подоляночка 

Там вона впала, до землі припала 

Ой устань, устань, подоляночко 

Промий очі, як скляночку 

Тай візьмися в боки, 

Покажи нам скоки 

Я горошок маю, беру дівку скраю, 

Я горошок топчу, беру котру хочу. 

Зап. 26.07.1994 р. Ровінець Мар’яна Павлівна від Ровінець Тетяни 

Василівни, 1921 р.н., українка, в с. Щаснівка Волочиського р-ну Хмельницької 

обл. 
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№ 33 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Збираються в коло дівчата, вибирають подоляночку і починають 

виводити хоровод. Пісня: 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька 

Тут вона впала, 

До землі припала, 

Личко не вмивала, 

Бо води не мала. 

Ой устань, устань, подоляночко, 

Устань, устань, молодесенька. 

Вимий своє личко, як та скляночка, 

Візьмися в боки, покажи нам скоки, 

Підійди до краю, оберу ту, що з краю. 

Подоляночка робить все те, що їй кажуть, підходить до іншої дівчини, і 

та стає подолянкою. І гра продовжується. 

Зап. 14.08.1999 р. Стецюк Наталія Вікторівна від Стецюк Надії 

Федорівни, 1924 р.н., освіта середня, кухар, українка, в с. Грушківці 

Летичівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 34 

ПОДОЛЯНОЧКА 

У гру «Подоляночка» грають діти 8-10 років. З поміж дітей вибирають 

одну дівчину і ставлять її в центрі, інші учасники стають навколо неї і 

беруться за руки. Цю дівчину називають Подоляночкою. Вона сідає всередині 

кола і закриває обличчя руками. Інші учасники ходять навколо неї і співають 

пісню: 

Десь тут була Подоляночка 
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Десь тут була молодесенька 

Тут вона стояла 

До землі припала. 

Устань, устань, Подоляночко, 

Умий личко як паняночка 

Розчеши коси рученьками 

Біжи, біжи ніженьками. 

На початку пісні Подоляночка не рухається, а потім встає, руками 

показує, ніби вона вмивається, розчісує косу. Потім вона розриває коло і стає 

разом з іншими в хоровод. Подоляночку вибирають нову і гра починається 

спочатку. В цю гру переважно грають весною або осінню, коли на дворі гарна 

погода. Переважно грають її десь у саду або на подвір’ї. 

Зап. 20.07. 2000 р. Мариневич Марія Василівна від Гуменяк Олександри 

Михайлівни, 1945 р.н., освіта середня спеціальна, вчителька молодших класів, 

українка, в с. Раковець Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл. 

 

№ 35 

ПОДОЛЯНОЧКА 

В цій грі беруть участь дівчата 11-15 років. Вони водять хоровод 

взявшись за руки. В середині стоїть одна дівчина, яка робить рухи, про які 

йдеться в пісні: 

Десь там, десь там подолянка була, 

Десь там, десь там молоденька була. 

Тут вона впала, 

До землі припала, 

Личка не вмивала 

Бо води не мала. 

Ой встань, ой встань подоляночко, 

Умий личко, як ту скляночку, 
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Та візьмися в боки, 

Та поскачи скоки. 

Скачи, скачи понад бродом, 

Як рибонька попід льодом. 

Візьми собі панну, 

которую крайню. 

Тоді вона вибирає когось з кола замість себе, і гра продовжується. 

Зап. 16.07.2001 р. Полагіва Леся Василівна від Трасковецької Ганни 

Григорівни, 1940 р.н., освіта 8 кл., телятниця, українка, в с. Немиринці 

Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 36 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Старші дівчата роблять коло (велике). Всередині нього виникає ще одне, 

але трохи менше. Його роблять середущі дівчата (юнки). 

– А де ваша подоляночка? 

– Ось вона. 

І посеред кола з’являлась дівчинка. Її прикрашали квітами і т. інше. В 

колі вона присідала і сиділа. Два кола рухаються в протилежні сторони. 

Дівчата, які ведуть перше коло, співають: 

Десь тут була подоляночка, 

Десь тут була молодесенька, 

Тут вона стояла – 

До землі припала. 

Дівчата з меншого кола: 

Ой, встань, встань, подоляночко, 

Проти очки, як ті шкляночки 

(Умий своє личко та личко біленьке). 

Та берися в бочки 
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І скачи у скочки! 

Що й вона робила. 

Дівчата, що водять коло, присідають. 

Коли та закінчила танок, гурт знов співав: 

Ой весно, весно, днем красна, 

Що ти нам, весна принесла? 

Подоляночка відповідала: 

Принесла я вам літечко, 

Щоб родилося житечко, 

Ще й червонії квіточки, 

Щоб квітчались дівочки, 

Коробочку з веретенцями, 

А скриньочку з червінцями, 

Старим дідам по кийочку, 

Старим бабам по серпочку. 

Малим дітям по яблучку. 

Обидва кола знову оживлялись і співали: 

У довгої лози 

Пасли хлопці кози 

А дівчата – козенята, 

Та й померзли ноженята. 

Потім хороводи розпадались на кілька груп, до яких приєднувались і 

хлопці. І всі вони дружно починали танцювати та співати інших жартівливих 

пісень. Можна сказати, що між цими групами молоді проводились такі собі 

змагання, хто більше знає пісень. А тоді визначалося який же гурт переміг. 

Зап. 08.08.2001 р. Чорномиз О.В. від Білінської Марії Миколаївни, 1930 

р.н., освіта 5 кл., ланкова, українка, в с. Сутківці Ярмолинецького р-ну 

Хмельницької обл. 
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№ 37 

ПОДОЛЯНОЧКА 

Діти водять хоровод, а один, що стоїть у колі, робить рухи, що 

відповідають змісту пісні: 

Десь тут була Подоляночка 

Десь тут була молодесенька. 

Тут вона впала 

До землі припала 

Личка не вмивала, 

Бо води не мала 

Устань, устань Подоляночко, 

Умий личко, як 

те скляночко 

Та візьмися в бочки 

Та поскачи трошки 

Понад бродом 

Як рибонька 

Понад льодом. 

Візьми собі панну, 

Которую крайню. 

Візьми собі панича, 

Которого крайнича. 

Той, що посередині вибирає когось з кола і гра продовжується. 

Зап. 04.08.2001 р. Оліяр Оксана Володимирівна від Войтович М.І., 1939 

р.н., освіта середня, медсестра, в смт Гримайлів Гусятинського р-ну 

Тернопільської обл. 

 

№ 38 

ПОДОЛЯНКА 
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Гру грають віком від 10 до 13 р. 

Діти водять хоровод, а один, що стоїть у колі, робить рухи, що 

відповідають змісту пісні: 

Десь там, десь там подолянка була, 

Десь там, десь там подолянка була 

Отут вона впала, до землі припала 

– Устань, устань подоляночко, 

Промию очки, як скляночки, 

Та візьмися в бочки, 

Та поскачи скочки 

Скачи, скачи понад бродом, 

Як рибонька попід льодом, 

Візьми собі панку, которую крайню. 

Візьми собі панича, которого крайнича. 

Той, що посередині, вибирає когось з кола замість себе і гра 

продовжується. 

Зап. 06.08.2005 р. Яцькова Людмила Миколаївна від Пляцової Валентини 

Василівни, 1955 р.н., освіта вища, вихователь, українка, в с. Великий Жванчик 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 39 

Веснянка «КАТОЛЯНОЧКА» 

Десь тут була Католяночка 

Десь тут була молодесенька 

Тут вона сіла 

До землі присіла 

Устань, устань Католяночко 

Промий очки як шкляночки 

Ти візьмися в бочки 
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Поскачи нам в скочки. 

Зап. 13.08.1986 р. Іванюк Г.В. від Олійник Харитини Йосипівни, 1907 р.н., 

у с. Переросле Білогірського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 40 

ЯГІЛОЧКА 

Діти, взявшись за руки, ходять колом. Одна дівчинка в колі Ягілочка, 

ходить і показує те, про що співається в пісні. На останні слова пісні 

нахиляється, мов за водою, а потім підводячись, хапає когось за руку; та 

дівчинка й буде за Ягілочку. 

Ягіл-Ягілочка, Ягелова дочка. 

Устала ранесенько, вмилася білесенько 2 р. 

Ягіл-Ягілочка, Ягелова дочка. 

Голівоньку чесала, стьожки надівала 2 р. 

Ягіл-Ягілочка, Ягелова дочка. 

Квіточки збирала, віночок заплітала 2 р. 

Ягіл-Ягілочка, Ягелова дочка. 

На вулицю вийшла, як зірочка зійшла 2 р. 

Ягіл-Ягілочка, Ягелова дочка. 

Взялася в боки, показала свої вискоки. 2 р. 

Ягіл-Ягілочка, Ягелова дочка. 

Пішла по Дунаю, там рибонька грає 2 р. 

Ягіл-Ягілочка, Ягелова дочка. 

Вибери собі дівку, як калинову квітку 2 р. 

Зап. 18.07.1996 р. Матус Олена від Цуцман Ксенії Петрівни, 1923 р.н., 

освіта 2 кл., українка, в с. Нетечинці Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 41 

ЯГІЛОЧКА 
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Ой ягіл, ягілочко, 

Ягілчина дочка, 

Устала ранесенько, 

Умилася гарнесенько, 

Панчішки поскидала, 

Голівоньку розчесала. 

Візьмися, дівко, в боки, 

Покажи свої скоки. 

Гнися, калинонько, гнися, 

Дівчинонько – не журися. 

З калинового цвіту 

Вибирай собі квіту, 

З калинового лугу, 

Вибирай собі другу, 

З калинового плетю, 

Вибирай собі третю, 

З калинового мосту, 

Вибирай собі шосту, 

З калинового лому, 

Вибирай собі сьому, 

З хрещатого барвінку 

Вибирай собі дівку. 

Зап. 17.08.2006 р. Березюк Тетяна Петрівна від Чорного Ярослава 

Степановича, 1945 р.н., освіта 7 кл., шофер, українець, у с. Стрілківці 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№ 42 

Гра «ГАННУСЕНЬКА» 

Дівчатка і хлопчики беруться за руки й утворюють коло. Ходять і 
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співають, а посередині стоїть дівчина, виконуючи рухи, про які співається у 

пісні: 

Вийди, вийди, Ганнусенько 

Умий своє личко-тіленько, 

І волосся причеши гладенько 

Покажи ноги, Ганнусенько, «скоки» 

Й танцюючи ще й у різні боки 

А тепер в коло 

І когось вибирай 

Дівчина вибирає когось з кола, виходить на середину, і знову співають. 

Зап. 20.08.2009 р. Кошалковська Наталія Анатоліївна від Ткачук Ганни 

Василівни, 1935 р.н., освіта 7 кл., доярка, українка, в с. Завалійки Волочиського 

р-ну Хмельницької обл.  

 

Додаток В 

№1 

ДІД  

Вибирають хлопця, що буде «Дідом». Відходять від нього і починають 

говорити: 

Іде, іде дід, дід, 

Несе, несе міх, міх. 

Ось такий дідище. 

Ось такий окатий. 

Ось такий вусатий, 

Такий бородатий. 

Ось такий плечистий. 

Тьху його, нечистий. 

Усі тікають, а «Дід» ловить одного, котрий стає «Дідом». 
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Зап. 15.07.1999 р. Войтова Наталія Борисівна від Білоус Лідії 

Артемівни, 1925 р.н., освіта 3 кл., доярка, українка, в с. Летава 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№2 

БАБИ ЛЕПЕТУХИ 

Гралися в цю гру діти 9-13 років. Спочатку діти вибирають «Бабу 

Лепетуху». Всі інші діти відходять від «Баби Лепетухи» і договорюються, що 

вони мають робити, яку роботу робить кожен. Тоді всі діти підходять до 

«Баби», вони стоять десь на 2 метри від неї. Діти здороваються з «Бабою»: – 

Здрасті, баба Лепетуха! 

Вона їм відказує: – Здрасті, діти волохаті! Де були, що робили? 

Діти: – Ми не скажем, а покажем! 

Діти нічого не говорять, а тільки на мігах показують свою «роботу». Це 

може бути робота в полі, вони нібито садять картоплю, чи робота в саду, коли 

вони садять дерева. «Баба Лепетуха» має відгадати, що роблять діти. Діти 

тікають, а вона їх доганяє. Кого вона зловила, той стає «Бабою Лепетухою». 

Але «Баба Лепетуха» вже не може ловити дітей за рискою (лінією), де ніби 

їхня хатка. 

Зап. 30.07.1999 р. Козирська Тетяна Миколаївна від Коваленко Ганни 

Іванівни, 1924 р.н., освіта 7 кл., українка, в м. Деражня Хмельницької обл. 

 

№3 

ВАСИЛЯ 

Ой Василю, Василечку, 

Подивися на нас, 

Чи вгадаєш, Василечку, 

Яка праця у нас. 

А як не вгадаєш, 
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Будемо сміятися, 

Будем з тебе, Василечку, 

Три дні реготатися. 

Це от є «Василечко», а ми всі діти щось робимо. Ну, наприклад, корову 

доїмо чи там сапаємо, чи показуємо руками, а він стоїть і дивиться, а ми 

співаємо і так робимо. Тоді він каже, кончили співати, шо ми робили? От він 

каже, вгадує. Як вгадає – всі плещуть в долоні. Не вгадає – сміються. 

Зап. 10.07.2000 р. Волчелюк О.І. та Ступак Т.В. від Квітчук Надаї 

Миколаївни, 1926 р.н., освіта сердня спеціальна, вчителька, українка, в смт 

Сатанів Городоцького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2000 р. 

 

№4 

ДІД І БАБА 

Дівчата беруться за руки, стають у два ряди або в коло і вибирають з-

посеред себе 2 дівчини: одну за «Бабу», а другу за «Діда». «Баба» ходить у 

середині круга, а «Дід» поза ним. Співають: 

Чолом баба, чолом дід, 

Сварилися за обід, 

За головку часнику 

Сварилися до смерку. 

По сім силкується «Дід» зловити «Бабу», коли се вдається йому, починає 

її ніби бити. 

Зап. 17.08.2000 р. Жук Зоя Василівна від Киригно Марії Яківни, 1910 р.н., 

освіта 3 кл., працювала в колгоспі кухарем, українка, в с. Миляновичі 

Турійського р-ну Волинської обл. 

 

№5 

В ДІДА 
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У грі могло бути до 8 учасників і більше. Серед дітей вибиралася одна 

дитина, яка мала бути «Дідом» і ловити «Злодіїв», які крастимуть кавуни. Інші 

учасники гри присідають навколішки і, рвучи зелену траву, кажуть: 

– Рву, рву кавуни – діда нема вдома. 

Дід поїхав на базар купувати самовар. 

Тут один учасник бачить як із-за кущів виходить «Дід», і хлопчик чи 

дівчинка кричить: «Дід іде!». Всі починають тікати, кого «Дід» зловить, той 

стає на місце «Діда». І гра починається спочатку. 

Грали, поки не надокучить. У цю гру гралися діти навесні і влітку, коли 

була зелененька травичка. 

Зап. 26.08.2000 р. Погорна Інна Михайлівна від Ковальчук Євгенії 

Іванівни, 1918 р.н., освіта 3 кл., доярка, українка, в с. Кормильче 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№6 

ДІД МАКАР 

Гравці обирають з-поміж себе «Дідуся Макара, який повинен дізнатись, 

що вони робитимуть. Діти відходять від нього, загадують яку-небудь роботу: 

рвати ягоди, танцювати тощо. Загадавши, підходять до дідуся і кажуть: 

– Здрастуй, дідусь Макаре! 

– Здрастуйте, діти. Де буди, що робили? 

Діти відповідають так, щоб трошки підказати: на городі, в саду, в житі 

тощо, і показують, що вони робили. Коли «Дідусь» вгадує, всі тікають, а він їх 

ловить: кого впіймає, той стає «Дідусем». А коли не вгадає, діти зізнаються, 

що робили, і теж тікають. 

Ця гра для дітей виконувалась на Стрітення під час весняних гулянь. 

Зап. 10.09.2000 р. Каденюк Віта Василівна від Мизак Ярослави 

Михайлівни, 1965 р.н., освіта 10 кл., домогосподарка, українка, в с. Турильче 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 



 277 

 

№7 

ГАРБУЗИ 

З піску роблять діти «гарбузи». Лічилкою обирається «Сторож». 

«Сторож» десь поблизу «ховається», тобто «стереже кавуни». Тим часом діти 

підходять до «городу», де посаджені «кавуни», і намагаються їх украсти зі 

словами: 

Краду, краду гарбузи, 

Діда нема дома. 

Поїхав по дрова. 

Дрова згоріли, 

Діда вовки з’їли. 

Після цих слів «Дід» («Сторож») вибігає і ловить дітей, які крадуть 

«кавуни». Кого він зловив, той стає «Сторожем». 

Зап. 30.12.2000 р. Мищишина Юлія Василівна від Мазур Олени 

Григорівни, 1959 р.н., освіта вища, вчитель, українка, в с. Пирогівка 

Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№8 

ЦЮЦЯ-БАБА 

Кількість учасників довільна. Одного вибирають на роль «Баби». Його 

садовлять посередині і зав’язують очі. Хтось з учасників питає: 

– Бабо, бабо на чому сидиш? 

– На голках, на шпильках у червоних чобітках. 

– А чия то курочка по смітнику бігає? 

– Моя 

– А коли ти її заріжеш? 

– В піст. 

– То нам курка, тобі хвіст. 
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Усі розбігаються, а «Баба» складає хустку і ловить. Кого спіймає, той 

буде «Бабою». 

Зап. 15.07.2003 р. Ящук Оксана Іванівна від Новацької Ольги Яківни, 

1924 р.н., освіта 3 кл., ланкова, українка, в с. Плесна Шепетівського р-ну 

Хмельницької обл. // Р.Ф. – Зш. №107. – Арк. 280. 

 

№9 

СЛІПА КУРКА 

У грі брала участь невелика кількість дітей. Проводилася вона на 

відкритому просторі. Для неї діти визначали територію, межі, у яких 

проходила гра. Це було так зване «подвір’я». Потім діти обирали «Курку», 

зав’язували їй очі і наказували тричі перекрутитися на місці. Решта дітей 

виконували роль «Курчат». Вони мали бігати нешвидко по «подвір’ю», а 

«Курка» мала їх ловити. Коли зловлювала, то наосліп, торкаючись одежі, 

обличчя, мала відгадати ім’я «Курчати». Зловлене «Курча» ставало «Куркою», 

гра продовжувалася. 

Зап. 19.08.2003 р. Глухова Людмила Леонідівна від Жук Яніни Францівни, 

1922 р.н., освіта 6 кл., ланкова, українка, в с. Голозубинці Дунаєвецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№10 

ПАНАС 

Одному з дітей зав’язують хусткою очі, ставлять його у центрі кола і 

говорять: 

Панас, Панас! 

Не лови нас. 

Усі розбігаються в різні сторони. 

На тобі коробочки груш, 

Та мене не воруш. 
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Усі розбігаються. Якщо «Панас» когось піймає, міняється з ним ролями. 

Зап. 30.08.2003 р. Конопельнюк Леся Степанівна від Матлак Ірини 

Дмитрівни, 1948 р.н., освіта 6 кл., Хмельниччина. 

 

№11 

ПАН ПАНАС 

Грали гуртом. Комусь з учасників зав’язували очі і він мусив усіх 

ловити. Всі при цьому приказували: 

Пан Панас, пан Панас, 

Покинь мухи, лапай нас! 

Коли «Пан Панас» когось ловив, то впійманому учаснику зав’язували 

очі і продовжували аналогічно гру. 

Зап. 10.05.2005 р. Барчишина Інна Вікторівна від Боровець Ганни 

Миколаївни, 1944 р.н., освіта 11 кл., доярка, українка, народилася в 

німецькому місті Бреслав, у 1946 р. переїхала в Україну, с. Ілавче 

Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. 

 

№12 

БАБА ЧИПИТУХА 

Група дітей обирає старшого, який буде зватися «Бабою Чипитухою. 

«Чипитуха» стає посередині. Діти придумують різні рухи, які будуть 

показувати руками. 

Приходять до «Чипитухи» і говорять: 

– Добрий день, Чипитухо. 

А «Чипитуха» відповідає: 

– Добрий день, волохаті. Де були – на дворі чи в хаті? 

Діти відповідають де були. А «Чипитуха» питає: 

– Що робили? 

А вони відповідають: 
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– Ми не скажем, тільки рухами покажем. І показують, що вони робили. 

Якщо «Чипитуха» відгадає – доганяє. Якщо доганяє, то той гравець стає на її 

місце. І знову гра починається. 

Зап. 10.12.2005 р. Синишина Лілія Петрівна від Качуріни Людмили 

Данилівни, 1948 р.н., освіта 9 кл., продавець, українка, в смт Чемерівці 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  

 

№13 

УТІКАЧ 

Одна дівчина сідає на землю, а друга стає біля неї. До них підходить 

третя і питає: 

Перша: На чім стоїш? 

Друга: На ринку. 

Перша: Що продаєш? 

Друга: Дитинку. 

Перша: Що хочеш? 

Друга: Сім кіп 

І сніп, 

Сім міхів 

Горіхів, 

Бочку води 

На три годи. 

Перша: А я тобі дам клубок валу, 

Щоб тобі дорогу.  

Після цих слів розбігаються в протилежні боки, а потім збігаються до 

тієї, що сидить. Яка підбіжить перша, та й «продає» знову, як вище. 

Зап. 20.08.2006 р. Кондратюк Інна Євгенівна від Войціховської Домки 

Миколаївни, 1928 р.н., освіта 1 кл., свинарка, українка, у с. Цикова 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 
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№14 

ПОСКАКАТИ ДІДА 

Стрибаючи на одній ніжці, дитина приспівує: 

Скочу, скочу діда 

За скибочку хліба, 

Бо я не дарма скочу, 

Бо я їсти хочу. 

Якщо дитина хоче випросити у товариша бажану річ, то вона співає: 

Кив, кив, ручка, 

Панова сучка, 

Хто дасть, 

Той паня, 

Хто не дасть, той свиня. 

Цим виявляє власну спритність. 

Зап. 22.07.2007 р. Дякович Оксана Богданівна від Сташків Надії 

Степанівни, 1930 р.н., освіта 4 кл., доярка, українка, в с. Грозинці 

Хотинського р-ну Чернівецької обл. 

 

№15 

ДІД ПАНАС 

Діти обирають «Панаса». Зав’язують йому очі, виводять на середину 

кола й крутять, аж поки йому не запаморочиться голова. В цей час між 

«Панасом» та іншими учасниками гри відбувається такий діалог: 

– Дід Панас, дід Панас, на чому стоїш? 

– На торзі. 

– Що продаєш? 

– Дві козі. 

– Що п’єш? 
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– Квас. 

– Лови мухи, а не нас! 

Всі біжать в різні сторони, поки «Дід Панас» не гукне: «Стій!». Всі 

завмирають на своїх місцях, а «Панас» намагається когось зловити. Кого він 

зловить, той і стає «Панасом». 

Зап. 23.07.2007 р. Гранат О.С. від Тарасюк О.С., 1949 р.н., освіта 8 кл., 

українка, в с. Завадинці Городоцького р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2007р. 

 

№16 

ПАНАС 

Грають хлопці й дівчата. Когось обирають «Панасом», зав’язують очі 

хустинкою, виводять на середину й обертають, питаючи: 

– Панасе, Панасе, 

На чому стоїш? 

– На камені! 

– Що продаєш? 

– Квас! 

– Лови курей, та не нас! 

Відпускають «Панаса», а самі розбігаються. Він починає ловити дітей, і 

той, кого зловить, стає «Панасом». 

Зап. 01.08.2007 р. Стецюк Ірина Іванівна від Марчук Галини Миколаївни, 

1931 р.н., освіта 7 кл., свинарка, українка, в с. Капустин 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2007р. 

 

№17 

ДІД ПАНАС 

Діти утворюють коло, всередині – «Дід Панас». Йому зав’язують очі. 

Коло швидко рухається, всі співають, плескаючи в долоні: 

Дід Панас, дід Панас, 
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Лови мухи, а не нас! 

«Дід Панас» кидається на дітей, які утворили коло, вони розбігаються. 

Той, кого «Дід Панас» зловить, стає на його місце і гра починається знову. 

Зап. 02.08.2007 р. Комарніцька Олеся Миколаївна від Ганджій Пелагеї 

Василівни, 1927 р.н., освіта 4 кл., працювала у рільничій бригаді, українка, в 

с. Вітківці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№18 

ДІД ПАНАС 

Ця гра розвиває спритність, кмітливість, увагу, швидкість, орієнтацію в 

просторі. 

Одну дитину обирали «Дідом Панасом». Інші діти ставали у коло, а «Дід 

Панас» у центр кола із зав’язаними очима. Діти, що в колі, промовляли до 

«Діда Панаса» такі слова: 

Дід Панас, дід Панас, 

Лови мухи, а не нас. 

Після таких слів розбігалися, хто куди, а на рахунок «Діда Панаса» 

«три» завмирали на місці. «Дід Панас» із зав’язаними очима ішов ловити 

дітей. Далі «Дідом Панасом» стає перший, кого доторкнеться попередній 

гравець, а той, до кого доторкнувся «Дід Панас», вибуває з гри. 

Зап. 05.08.2007 р. Поліщук Леонід Петрович від Мартинюк Марії 

Корніївни, 1936 р.н., освіта початкова, бригадир, українка, в с. Половинники 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2007р. 

 

№19 

ПЕТРО 

Найпоширенішою грою у дітей були піжмурки («Петро»). Одному з 

учасників зав’язували очі, а всі інші повинні хитрістю уникнути того, щоб 

його упіймали. Дитина з зав’язаними очима запитувала в інших: «Петре, де 
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ти?». Інші у відповідь викрикували: «Я тут». І кого впіймає, то очі зав’язують 

йому, тобто мінялися місцями. 

Зап. 10.08.2007 р. Колісник Марина Олександрівна від Заводні Ганни 

Йосипівни, 1935 р.н., освіта 4 кл., свинарка, українка, в с. Цимбалівка 

Старосинявського р-ну Хмельницької обл. 

 

№20 

ДІД ПАНАС 

Головний учасник, якому зав’язують очі, називається «Дід Панас», а 

інші звуться своїми іменами. В цій грі можуть брати участь діти різного віку, а 

кількість учасників також необмежена. 

Спочатку діти обирають «Діда Панаса», потім вони зав’язують йому 

хустинкою очі, крутять, приказуючи: «Дід Панас, дід Панас! Лови мухи, а не 

нас!». Потім «Дід» рахує до десяти, а інші учасники тим часом присідають 

біля нього і ховаються. Але ця гра обмежується простором, тому що більше як 

на 3-5 м тікати не можна. «Дід Панас» ловить учасників-втікачів, зловивши, 

він повинен вгадати, хто це є. Якщо він угадує, то зловлений учасник стає 

«Дідом Панасом», якщо ж «Дід Панас» не вгадує, то гра продовжується далі. 

Під час гри використовується хустинка. Цю гру можна грати в будь-яку 

пору року, але вважається, що її потрібно грати навесні і влітку. 

Зап. 10.08.2007 р. Вітровчак Олеся Григорівна від Вітровчак Марії 

Григорівни, 1925 р.н., освіта 6 кл., ветеринар, українка, в с. Іванківці 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№21 

КАВУНИ 

Діти на дорозі з пороху робили «кавуни». Охороняти «кавуни» садили 

«Діда», а самі бігали, намагалися розбити «кавуни» і при цьому примовляли: 

Рву, рву кавуни, 
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Нема діда вдома, 

Поїхав по дрова. 

Дрова згоріли, 

Діда не загріли. 

«Дід» ловив дітей, і кого він зловить, той сідає на його місце і стає 

«Дідом». 

Зап. 10.07.2008 р. Кудрик Леся Василівна від Симакович Лідії Пилипівни, 

1947 р.н., освіта 8 кл., колгоспниця, українка, в с. Вербовець 

Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл. // Експ. – 2008 р. 

 

№22 

ДІД ПАНАС 

Грають хлопці та дівчата. Когось обирають «Дідом Панасом», йому 

зав’язують очі хусткою, виводять на середину і обертають стільки раз, скільки 

років у «Діда Панаса» (наприклад, йому 10 років, тому його обертають 10 раз) 

і при цьому питають: 

– Панасе, Панасе, 

На чому стоїш? 

– На камені! 

– Що продаєш? 

– Квас. 

– Лови курей, а не нас! 

Відпускають «Панаса», а самі розбігаються і тікають від нього. Він 

починає ловити дітей, і той, кого зловить, стає «Дідом Панасом». 

Цю гру грають навесні та влітку. Ми грали на Спаса, наїмося пиріжків з 

медом і гайда гратися. 

Зап. 21.07.2008 р. Крищуцька Інна Олександрівна від Главацької Марії 

Іванівни, 1949 р.н., освіта середня, листоноша, українка, в смт Полонне 

Полонського р-ну Хмельницької обл. 
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№23 

ПЕТРЕ, ДЕ ТИ? 

У грі бере обмежена кількість учасників, здебільшого діти віком до 

п’ятнадцяти років. Діти за бажанням вибирають «Сліпого Петра» і зав’язують 

йому очі хустинкою. Усі стають навпроти нього. Починається гра діалогом: 

– Петре, де ти? 

– Я тут. 

– На чім стоїш? 

– На кілочку. 

– Що тримаєш? 

– Масла бочку. 

– Як зовешся? 

– Катанас. 

– Покинь бочку, лови нас. 

Усі діти розбігаються, а «Петро» намагається когось спіймати. Діти 

підкрадаються до нього, легко штовхають його або вигуками видають своє 

місце і тікають. Спійманий міняється ролями із «Петром».  

Гра починається спочатку. 

Зап. 21.08.2008 р. Ткачук Ірина Володимирівна від Хоптяр Раїси 

Володимирівни, 1944 р.н., освіта 7 кл., поштар, українка, в с. Томашівка 

Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№24 

БАБА КОВАЛИХА 

Назва учасників: «Баба Ковалиха», «Собаки», «Сусідка». 

Кількість учасників: 10-12 дівчат. Усі, які сидять, – «Собаки», ця, що 

приходить, – «Сусідка». 

«Сусідка» питає першого: 
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– Де баба Ковалиха? 

«Собака» відповідає: 

– Ззаду! 

«Сусідка» підходить до другої і знову задає теж питання, «Собаки» 

відповідають: «Ззаду». Так проходить гра до того часу, доки «Сусідка» 

підходить до останнього учасника («Баби Ковалихи»): 

– Ви баба Ковалиха? 

– Я! 

– Позичте ступи і лопати хліб саджати. 

– Не стукайте, не грюкайте, бо в мене лихі собаки є. Біжіть в комору та 

й візьміть. 

«Сусідка» вдає, що йде, а ці («Собаки») схоплюються та й за нею. 

Хто зловить – той «Сусідка». 

Грають гру переважно в теплу пору року (літо, весна), коли є 

можливість учасникам швидко рухатись. 

Зап. 10.07.2009 р. Рикун Вікторія Анатоліївна від Дзюби Ніни 

Степанівни, 1937 р.н., освіта 10 кл., бухгалтер, українка, в с. Велика Клітна 

Красилівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№25 

РИЗЕТКА 

Вибір головного героя – «Ризетки» відбувається за бажанням. Тоді одна 

дитина є «Ризеткою», інші виконують свої ролі. Кожен із них двома пальцями 

(вказівним і середнім) торкається «Ризетки», рахуючи до трьох – розбігаються, 

бо нібито їх струмом уражає. Потім «Ризетка» кричить «Стоп», і хто як 

зупинився, мусить так і триматися, бо «Ризетка» їх має знайти із 

заплющеними очима. Якщо вона вгадує дитину, то та дівчинка чи хлопчик 

стає «Ризеткою», а якщо не вгадує, то залишається надалі «Ризеткою», і гра 

починається спочатку. 
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Зап. 30.07.2009 р. Малиш Наталія Михайлівна від Івасика В’ячеслава 

Васильовича, 2003р.н., першокласник, українець; Оніщука Ростислав 

Ігоровича, 2002 р.н., першокласник, українець; Михайлюк Христини Олегівни, 

2005 р.н., українка; Тимчук Дмитра Олеговича, 2007 р.н., українець; 

Матвєєвої Ірини Василівни, 2001 р.н., учениця 3-го класу, українка; Олійник 

Ірини Сергіївни, 1997 р.н., учениці 6-го класу, українка, в с. Ріпенці Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2009 р. 

 

№26 

КУЦІ-БАБЦЯ 

Одному із гравців «Куці-бабця» зав’язують хустинкою очі і питають: 

– Бабцю, бабцю! Що їсти? 

– В мене каша на полиці. 

– А мені даси? 

– Не дам, і не проси! 

Тоді торкають його рукою і всі розбігаються. Кого «Куці-бабця» упіймає, той 

сам стає «Куці-бабця». Грають діти цю гру і влітку, і восени. 

Зап. 11.08.2010 р. Зубик Оксана Олександрівна від Зубик Людмили 

Павлівни, 1970 р.н, освіта загальна, колгоспниця, українка, в с. Летава 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№27 

ПАНАС 

Діти вибирають «Панаса». «Панас» – у центрі. Взявшись за руки, йдуть 

по колу і промовляють: 

Панасе, Панасе, не лови нас (2 рази). 

Дамо тобі кошик груш, 

Тільки ти нас не руш (2 рази). 
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На рахунок «Раз, два, три» хлопчики й дівчатка примовляють: «Раз, два, 

три – нас лови». «Панас» ловить дітей. Спійманий стає «Панасом», і гра 

продовжується. 

Зап. 28.08.2010р. Рудюк Віта Миколаївна від Рудюк Тетяни Андріївни, 

1943 р.н., освіта 7 кл., фермер, українка, в с. Залужжя Білогірського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№28 

КІТ ОПАНАС 

Діти стають у коло і з допомогою лічилки вибирають «Кота». 

Зав’язавши йому очі, промовляють: 

Ой ти, коте Опанасе, 

Не спіймаєш нас ні разу. 

То лови нас без упину, 

Не знімаючи хустину. 

«Кіт» із зав’язаними очима ловить «Мишей», що бігають по колу і 

плескають у долоні. Той, кого він спіймав, стає «Котом» і гра продовжується.  

Зап. 28.08.2010 р. Рудюк Віта Миколаївна від Рудюк Тетяни Андріївни, 

1943 р.н., освіта 7 кл., фермер, українка, в с. Залужжя Білогірського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№29 

ДІД ПАНАС 

Діти стають у коло, обирають з-поміж себе «Діда Панаса», зав’язують 

йому очі, крутять його і питають: 

– Дід Панас на чому стоїш? 

– На будяку. 

– Він тебе не коле? 

– Я в червонім ходаку. 
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– Хто купив? 

– Дід Панас. 

– Покинь мухи, лапай нас. 

Діти пускають «Діда Панаса», і він їх ловить, а вони тікають від 

нього і хлопають у долоні. Кого злапає, той стає «Дідом Панасом». 

Зап. 20.08.2011 р. Драган Х.М. від Побережної Домки Семенівни, 

1939 р.н., освіта 8 кл., колгоспниця, українка, в с. Соколівка 

Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. 

 

Додаток Г.П 

РОДИННА ОБРЯДОВІСТЬ. ПОХОРОННІ ІГРИ 

 

№ 1 

СЛІПАК 

Наприклад: один хлопець закриває очі і закладає руки за плечі. Інший 

учасник гри, а їх може бути багато, б’є по руці кулаком, а той, так званий 

«Сліпак», повинен відгадати, хто це вдарив. У цій грі використовується 

насамперед сила. 

Зап. 20. 11. 2000 р. Медвідь Ірина Анатоліївна від Постернак Антоніни 

Дмитрівни 1935 р.н., освіта повна середня, працювала в садовій бригаді, 

українка, в с. Радянське Деражнянського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 2 

СТОЯКА 

Для цієї гри збиралися хлопці. Один нагинався і ложив руки собі на 

спину, інші кулаком били по його руці, але так, щоб він мусів вгадати, хто це 

вдарив, бо очі в нього були закриті. Якщо правильно відгадав, хто вдарив, то 

на його місце стає він. Якщо гравець помилився, то він знову підставляє 

долоню під удари гравців. 
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Зап 05. 12. 2000 р. Черняк Олена Станіславівна від Баранецької Галини 

Іванівни 1940 р.н., освіта середня, працювала продавцем, українка, в с. Говори 

Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 3 

КНЄЗЬ 

У цій грі можуть брати участь від п’яти до п’ятнадцяти чоловік. Вона 

може відбуватися як в приміщенні, так і надворі. Гравці розходяться і стають у 

коло. Посередині у колі повинен стояти один з гравців, якому зав’язують очі. 

Руки він закладає за спину і чекає, поки хтось з хлопців, які стоять у колі, 

стукне його по руках. Якщо він вгадає, хто вдарив його, то на його місце стає 

той, хто вдарив. Якщо не вгадає, то залишається на своєму місці і гра 

продовжується доти, поки кожен з гравців не буде стояти у колі.  

Зап. 04 11 2000 р. Гут Валентина Миколаївна від Богуна Михайла 

Павловича, 1927 р.н., освіта 4 кл., тракторист, у с. Головно Любомильського 

р-ну Волинської обл. 

 

№ 4 

ЖУЧОК 

Хлопчики стають у ряд. Перший з них бере правою рукою за праве вухо. 

Хтось із інших хлопчиків ззаду вдаряє його по руці. Хлопчик повинен 

відгадати, хто його вдарив. Якщо відгадає, то той хлопчик, на якого вказали, 

стає наперед і береться за вухо. Якщо ж ні, то він залишається триматися за 

вухо. 

Зап. 18. 11. 2000 р. Кузьміна Лілія Анатоліївна від Бабчук Олени Іванівни 

1939 р.н., українка, в с. Гуменці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької 

обл. 
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№ 5 

ЖУЧОК 

У цю гру грають переважно хлопці. Гравець стає спиною до інших і 

ставить одну руку до вуха, другу – за спину. Решта гравців шикується за ним. 

Хтось вдаряє його по руці. Коли той повертається, всі піднімають вверх 

великий палець і гудуть, як жуки. Якщо гравець угадає, хто його «вкусив», той 

стає на його місце, якщо ні – гра починається спочатку. Гравців необмежена 

кількість.  

Зап. 09.07.2000 р. Антошкова Валентина Володимирівна від 

М’ярковського Миколи Станіславовича 1927 р.н., освіта 3 кл., колгоспник, у 

с. Нестерівці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 6 

ЛОПО  

Один із учасників одну руку ставив на лице і нею закривав очі, а другою 

рукою підтримував. Інші учасники йшли і били в руку, яка лежала на лиці, і 

якщо він вгадує хто вдарив, то вже другий ставав так. Цю гру можна грати у 

будь-яку пору року. Вік учасників:12 до 16 років. 

Зап. 05. 01. 2003 р. Школьник Т.М. від Бородай Олександри, 1923 р.н., 

освіта 7 кл., працювала на фермі, українка, в с. Бубнівка Городоцького р-ну 

Хмельницької обл. // Р.Ф. – Зш. №107. – Арк. 275. 

 

№ 7 

ХТО ПІДХОДИВ  

Усі гравці стають у коло. Вибирається ведучий. Він стає в середині кола 

і заплющує очі. 

За вказівкою керівника один з гравців у колі підходить до ведучого, 

злегка торкається рукою до його плеча і повертається на своє місце, а ведучий 
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відкриває очі й каже, хто до нього торкався. Якщо він вгадав, його місце 

займає гравець, який до нього підходив. 

Зап. 24. 07. 2004 р. Сандуляк Оксана Анатоліївна від Бурлаки Антоніни 

Василівни 1917 р.н., освіта 2 кл., українка, в с. Зелена Кельменецького р-ну 

Чернівецької обл. 

 

№ 8 

ЖУЧОК 

У цю гру грали всі, хто хотів. З купи дітей вибирали когось одного і він 

обертався лицем до стіни. Одною рукою затуляв очі, а другу клав за спину. 

Діти ставали кругом того, хто обернувся, і хтось один із купи мав вдарити 

обернутого до стіни по виставленій руці. Після сего обернутий повертався 

лицем до гурту і вгадував, хто його вдарив. Щоб обернутий не вгадав, хто 

його вдарив, всі виставляли до нього руку, зігнуту в кулак з висунутим 

великим пальцем. Коли обернутий вгадував, хто його вдарив, то йшов до 

гурту, а той, хто вдарив, ставав на його місце. 

Зап. 11. 08. 2005 р. Боршуляк Т.Л. від Мойсюка Петра Юхимовича 1935 

р.н., освіта 7 кл., водій, українець, у с. Мушкутинці Дунаєвецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№ 9 

ЛУПКО 

Один хлопець ставав спиною до гурту. Ззаду до нього мали підходити 

інші гравці і по черзі легенько вдаряли його (чи штрикали). 

Хлопець мав відгадати, хто його зачіпає. Якщо він не вгадав, то його 

легенько вдаряли (тому і гра «Лупко»), ніби покарання, що не вгадав. Якщо ж 

хлопець вгадував, хто його зачіпає, той його замінював вгаданий гравець. 
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Зап. 10 .07. 2007 р. Сливчук Тетяна Анатоліївна від Климишиної Ольги 

Михайлівни, 1923 р.н., освіта 4 кл., радгоспниця, українка, в смт Стара 

Ушиця Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 10 

ЛУПАК 

Маленькі хлопчики, зібравшись в гурт, вибирають за допомогою 

лічилки «Жмура». Вибрана ними «жертва» стає до гурту спиною, ліву долоню 

кладе собі під праву руку, а правою прикриває собі очі, щоб не бачити, хто 

битиме. Хтось із хлопчиків сильно вдаряє його по руці. У цей момент 

«Жмурик» різко обертається і вгадує. Якщо вгадує, то гравець стає на його 

місце, а якщо ні, то гра починається спочатку і триває до тих пір, поки 

«Жмур» не назве того, хто його вдарив. 

Зап. 10. 08. 2007 р. Малищук Лілія Сергіївна від Цьопи Ольги Іванівни, 

1950 р.н., освіта середня, медсестра, українка, в с. Малі Пузирки 

Красилівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 11 

ПАРУН 

Один гравець закриває очі, лягає на землю, руки кладе на спину. Інші по 

черзі б’ють кулаком в руки. Якщо перший гравець вгадає, хто вдарив, він 

встає і на його місце лягає той, що бив кулаком. Якщо ж не вгадає – б’ють ще 

по разу. 

Зап. 03. 07. 2007 р. Нич Тетяна Миколаївна від Кухти Дмитра Гавриловича, 

1937 р.н., освіта 6 кл., різноробочий, українець, у с. Комарівці Барського р-ну 

Вінницької обл. // Експ. – 2007 р. 

 

№ 12 

ГАДАЛКА 
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Один гравець стоїть спиною до інших, закривши очі. Руку тримає за 

спиною. Він повинен вгадати, хто вдарив по руці. Якщо вгадав, то на його 

місце стає вгаданий. 

Зап. 25. 02. 2009 р. Гудима В.В. від Климишена Анатолія Олексійовича, 

1937 р.н., освіта вища, офіцер, українець, у м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької обл. 

 

№ 13 

ПЛЕСКАНЦІ 

Грають на привильність (поминки) 

Збираються 10 чоловік, кладуть шапку і один тримає голову у шапці, 

витягнувши одну руку назад. З тих десятьох б’ють по долоні: тапком, шапкою, 

фандилов (сковорідкою), дривом. Якщо вгадає той, кого б’ють («Кріт»), хто 

його вдарив, той стає «Кротом», а він стає до тих десятьох учасників і вони 

продовжують гру. 

Зап. 20. 07. 2009 р. Куриляк Євгенія Григорівна від Федоряк Ганни 

Дмитрівни, 1936 р.н., освіта середня спеціальна, вчитель музики, в с. 

Косівська Поляна Рахівського р-ну Закарпатської обл. 

 

№ 14 

ЛАПТА 

Збираються чоловіки, вибирають одного з-поміж себе, він закриває собі 

вуха. Решта стають позаду нього. Один чоловік підходить ззаду і б’є своєю 

рукою по його руці, прикладеній до вуха. Якщо чоловік вгадає, хто його 

вдарив, то той стає на його місце, якщо ні, то гру продовжують без змін. 

Зап. 24. 07. 2009 р. Войтенко Юлія Анатоліївна від Григорчук Надії 

Василівни, 1935 р.н., освіта 8 кл., поштар, українка, в 

с. КуражинНовоушицького р-ну Хмельницької обл. 
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№ 15 

ЛЯШОК 

Гравці стають у коло, вибирають ведучого. Ведучий схиляється, 

закладає руки назад і його вдаряють по руці. Він повинен відгадати, хто це 

його вдарив, хто ж «Ляшок». Коли відгадує, він стає на місце того, хто це 

зробив, і гра повторюється. Коли ж не вгадує ведучий, тоді знову і знову 

грають гру. Товчуть його по руках до тих пір, поки він не відгадає. 

Зап. 20. 07. 2009 р. Тимчук Анна Леонідівна від Марчук Івана Івановича, 

1941 р.н., освіта середня спеціальна, військовий, українець, у с. Ніверка 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 16 

ПОТЯГНИ-ПОПУСТИ  

Грають на поминки  

Беруть платок і водяться за кути, третій водить рукою по колу, вказує 

пальцем одному з учасників і каже: «Попусти!», той, хто має попускати, якщо 

«Потягни» – потягнути. Якщо ся помиляє, то має дати в залог фантик (якусь 

річ), і так грають до тих пір, поки програйший не має що дати. Потім збирають 

у тайстру фантики, беруть у руку один із них і говорять: «Що сему фантику 

присудити, що в мене в руках!» – і придумовують покарання власнику цієї 

речі. 

Зап. 02. 08. 2009 р. Куриляк Євгенія Григорівна, учасниця гри, 1991 р.н., 

освіта 11 кл., студент, українка, в с. Косівська Поляна Рахівського р-ну 

Закарпатської обл. 

 

№ 17 

ПИТКА 
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Збиралися хлопці, вибирали одного. Він руки ставив назад і зав’язували 

йому очі. Тоді били кулаком по руці. По ударові треба вгадати, хто бив. Як їм 

набридало – то приходила друга партія. 

Зап. 13. 07. 2010 р. Жовнір Інна Русланівна від Прозовської Марії 

Григорівни, 1939 р.н., освіта 8 кл., ланкова, українка, в с. Завадинці 

Городоцького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2010 р. 

 

№ 18 

ЛУПАНКА 

Один із учасників ставав у центр кола, закривав очі. Хлопці підходили 

ззаду і легко били в плече. А той мав відгадати, хто вдарив. Якщо відгадав, на 

його місце ставав другий. 

Зап. 15. 07. 2010 р. Федорчук Оксана Романівна від Гурман Стефанії 

Володимирівни, 1930 р. н., освіта 7 кл., українка, в с Більче-Золоте 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№ 19 

У ПЕРСНЯ  

У цю гру грають влітку хлопці та дівчата 10-12 років. Вони сідають у 

коло так, щоб у кожного була пара, і стуляють руки докупи. Один хлопець й 

дівчина, у котрих немає пари, виходить на середину і роздає «персня». 

Роздавши його, гукає: «Кільце на лице!». Той, в кого «перстень», має швидко 

вискочити, а коли його пара затримає, він сидить. Знову цей же роздає. Коли ж 

пара не затримає, то він схоплюється і роздає «персня», а ведучий сідає на 

його місце. 

Зап. 29.07.2001 р. Питаєва Олена Валеріївна від Гончарук Надії 

Михайлівни, 1930 р.н., освіта початкова, ланкова, українка, у с. Немія 

Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 
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№ 20 

КОЛЬЦО 

Всі учасники сидять на землі вряд і тримають перед собою дві долоні 

обернені одна до одної і злегка притиснені. Один із учасників стоїть лицем до 

інших учасників і в своїх руках тримає шпильку, колечко або інший 

маленький предмет. Своїми руками ведучий таємно кладе шпильку одному із 

учасників, а далі говорить: 

Кольцо, кольцо, вийди до мене! 

Той, у кого в руках «кольцо», виходить і займає місце ведучого, таким чином 

продовжує гру. 

Зап. 15.07.2006 р. Дяков Яна Михайлівна від Білави Марії Михайлівни, 

1939 р.н., освіта 7 кл., поштарка, українка, в с. Наддністрянське 

Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл. 

 

№ 21 

КОЛЬЦА′ 

Діти сідають у коло, складають долоні одна до одної, а інша дитина стає 

в центр утвореного кола. У неї в руках є камінчик, який вона, переходячи 

колом, непомітно передає одному з учасників і вигукує: «Кольцо! с места!». 

Дитина, яка одержала камінчик, має тікати, а всі інші її наздоганяти. Якщо 

дитину наздогнали, то придумують її покарання, наприклад, перенести в роті 

воду з одного місця в інше тоді, коли всі намагаються її розсмішити. 

Зап. 11.07.2008 р. Кудрик Леся Василівна від Берекелі Надії Василівни, 

1937 р.н., освіта 7 кл., колгоспниця, українка, в с. Маціорськ Новоушицького р-

ну Хмельницької обл. // Експ. – 2008 р. 

 

№ 22 

КАМІНЧИКА  
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Діти сидять. Один ведучий відгадує, кому поклали камінчики в руки, а 

інший ведучий кладе. Кожен з гравців тримає руки на колінах, склавши їх 

долонями до долоні. 

Ведучий так само складає руки і намагається комусь покласти камінчика 

так, щоб обдурити того, хто відгадує. 

Якщо ведучий відгадав, то той, хто накладав, сідає, а він починає 

накладати, а когось вибирає, щоб відгадував. 

Зап. 01.07.2010 р. Стефанків Ірина Василівна від Кінаш Ілони 

Олександрівни, 1955 р.н., освіта вища, вчителька, в с. Доброгостів 

Дрогобицького р-ну Львівської обл. 

 

№ 23 

ШПИЛЬКИ 

Збиралося шестеро або й більше дітей, сідали усі у коло, складали руки 

долоня до долоні і опускали до колін. Потім вибирали двоє дітей. Одній 

давали шпильку в руки. Вона повинна була обійти усіх дітей, провести своїми 

руками повз руки інших дітей і кинути непомітно комусь із них. А інша 

дитина повинна була відгадати, у кого з них в руках знаходиться шпилька. 

Якщо вона не вгадувала, то виконувала бажання дітей, якщо вгадувала, її 

цього позбавляли. 

Зап. 19.07.2008 р. Ліпійчук Руслана Русланівна від Дзюрман Галини 

Данилівни, 1947 р.н., освіта 10 кл., ланкова, українка, в с. Балин Дунаєвецького 

р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 24 

КОЛЬЦО НА ЛІЦО 
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Діти збиралися групою, сідали кружком. Посередині виходить одна 

дитина і тримає в руці дуже маленьку річ, яка може поміститися у долонях. 

Діти складали руки і та дитина, що в центрі, до кожного підходила і ніби щось 

передавала, але насправді вона мала передавати ту річ лише одній дитині. 

Коли пройшла все коло, то стає в центрі і каже «Кольцо на ліцо», і той, кому 

вона передала ту річ, стає в коло, і так знову. 

І цю гру можна грати будь-коли. 

Зап. 05.08.2008 р. Тернюк Тетяна Олександрівна від Посітко Надії 

Іванівни, 1934 р.н., освіта 7 кл., українка, в с. Нефедівці Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2008 р. 

 

№ 25 

ДО МЕНЕ  

Сідало кільканадцятеро хлопців і дівчат. Один гравець брав у стулені 

долоні квасолину і, просуваючи між долоні інших свої, вдавав, що залишив 

там квасолину. А сам непомітно опускав її до рук свого обранця. Після 

короткої паузи давав команду: «До мене!». 

Той, у кого виявилася квасолина, мав скритно вискочити з ряду, щоб 

його не встигли затримати сусіди. Тоді він ставав роздавачем квасолі. 

До того часу, поки не пролунає «До мене!», ніхто не мав права 

розтуляти долоні, хапати сусідів за одяг чи руки. 

Зап. 18.11.2000 р. Мицишина Юлія Василівна від Столярчук Євдокії 

Іванівни, 1931 р.н., освіта середня, пташниця, українка, в с. Зіньків 

Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 26 

ПЕРСТЕНЬ 
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Учасники – молодь від 14 років. Для гри потрібна якась маленька річ, 

частіше використовують перстень. 

Молодь сідає рядком або колом. Беруть якусь маленьку річ, частіше 

перстень. Його кладуть у руки так, щоб відгадувач не знав, у кого він 

захований. А для цього вони наставляють руки, той, хто роздає перстень, 

кладе свої руки, а перстень – в інші. Кому забажає, тому й опустить його. 

Відгадувач підходить до юнака або дівчини, які, на його думку, мають у своїх 

руках перстень. Коли вгадає, то сідає на його місце, а той стає відгадувачем. 

Якщо ні – все повторюється знову. 

Зап. 21.08.2010 р. Стопнюк Лілія Григорівна від Старостюк Олени 

Петрівни, 1932 р.н., освіта 4 кл., українка, в с. Красносілка 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 27 

ПЕРСТЕНЬ 

Вибирають довільне число дітей віком 5-6 років. Дітвора творить тісно 

уставлене колесо, не тримаючись за руки. Одно дитя «Ганна» стає у середину. 

Діти подають собі з рук до рук «перстень» і співають, «Ганна» слідкує добре 

за рухами дітей і має знайти у долонях якоїсь дитини «перстень». Як відгадає, 

то йде між діти в колесо, а в середину йде той, у кого «Ганна» знайшла 

«перстень». При тому співає хор дітей: 

Угадай, Ганно, чудовая панно, 

На чиїй руці, на мережаній. 

Перстень упав? 

Бух, бух, буханець, 

Та встань, та не плач. 

Як «Ганна» не вгадає, в чиїх руках «перстень», тоді всі співають: 

Не вгадала Ганна (угадала), чудовая панно, 
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На чиїй руці, на мережаній. 

Перстень упав. 

Бух, бух, буханець, 

Та встань, та не плач. 

Ті, що не мають «перстня», удають, що його подають або відбирають. 

Діти мають уважати, щоб не опустити «перстенця» на землю, бо котре 

випустить, стає «Ганною». 

«Перстень» можна замінити камінчиком, кавальчиком дерева, ґудзиком і 

т. п. 

Зап. 02.07.2000 р. Сімко Світлана Юріївна від Сороки Марії Василівни, 

1950 р.н.,освіта середня, бібліотекарка, українка, в с. Топорівці 

Городенківського р-ну Івано-Франківської обл. 

 

№ 28 

ПЕРСТЕНЬ 

Влітку, коли надворі тепло, збирається великий гурт дітей віком до 

десяти років, сідають у ряд. Руки тримають перед собою долонями разом, а 

один чоловік, якого обрали за «Провідника», держить перстень у руці, ходить, 

кожному трохи розхиляє долоні і говорить:  

Кадиль, кадиль, кадилі,  

Де тут моя зозуля? 

Понад морем літає, 

Срібним крильцем махає. 

Лій, лі, наливай, 

А ти, пане, перстень дай! 

«Провідник» опускає комусь між долоні перстень, а ще один гравець, 

який перед початком гри повинен стояти збоку, жмуриться, він повинен 

вгадати у кого перстень. Він дивиться, коли він вгадає в кого перстень, то той, 

в кого перстень, жмуриться, а як не вгадає – той, з перснем, зривається і тікає. 
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Якщо той, хто жмурився, його зловить, то вже не жмуриться, а якщо ні – ще 

раз стає збоку жмуриться. А «Провідника» вибирають іншого. 

Зап. 21.01.2001 р. Ткачук Ірина Володимирівна від Хоптяр Раїси 

Володимирівни, 1944 р.н., освіта 7 кл., поштар, українка, в с. Томашівка 

Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 29 

ГАДУНЬКИ 

Грають діти 7 років. Стають усі в ряд. Хтось з них роздає листя чи якісь 

листочки в руки іншим. Другий входить і говорить: 

Гад, гад, гадуньки 

Десь тут мої кошельки, 

Попід море літаком. 

Сотку нитку сотали 

Таргай, таргай ти мені 

Ганю віддай. 

Грають влітку. 

Зап. 27.08.2010 р. Білань Ірина Миколаївна від Шевчук Ганни Яківни, 

1936 р.н., освіта 4 кл., ланкова, українка, в с. Щербані Старосинявського р-ну 

Хмельницької обл. // Ф.П. 2010 р. 

 

№ 30 

ПЕРСТЕНЬ 
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Діти сідають рядком і складають руки долонями докупи. Одна дитина 

відходить від гурту, а друга затуляє між долонями «перстень» (камінчик, 

паличку). 

Дитина, яка відійшла, повертається, а гурт промовляє: 

Гадуль – гадуль – гадулька! 

Десь там моя зозулька 

По полю літає, 

Золоте пір’я збирає. 

Подоляночко, встань, 

Свого перстенця шукай. 

Дитина вгадує, в кого перстень, і каже: 

– Ти (Марусе) перстень дай! 

Якщо вгадала, та на її місце встає той, у кого був перстень, а якщо не 

вгадує, продовжує вгадувати далі. 

Зап. 18.07.2007 р. Столярик Ольга Анатоліївна від Брили Інни 

Олександрівни, 1961 р.н., освіта середня, вчитель, українка, в с. Рогізна 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 31 

У ГАДИЛА 

Збираються дівчата і хлопці, стають у ряд. Обирають двох дітей: одного 

– «Матку» і другого – за «Відгадчика». Тоді «Матка» бере маленьку паличку 

(«гадило») у обидві руки і дає нібито всім у жменю, крім «Відгадчика». Але 

повинен давати так швидко, щоб «Відгадчик» не помітив, в кого опиниться 

«гадило». Тоді відгадчик каже: 

Гад, гад, гадило, шо по полю ходило, 

Вій, вій, повівай, а ти, Галю, віддавай. 

Якщо відгадає, то забирає «гадило» собі, а не відгадає, то «Матка» собі. 
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Зап. 02.08.2008 р. Калінчук Анна Володимирівна від Гринчук Ольги 

Василівни, 1930 р.н., освіта 7 кл., українка, в с. Білогородка Ізяславського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№ 32 

ПЕРСТЕНЬ 

Учасники сідають рядком або колом. Беруть якусь маленьку річ, частіше 

перстень. Його кладуть до рук так, щоб відгадувач не знав, у кого він 

захований. А для цього діти наставляють свої руки, той хто розгадає перстень, 

кладе свої руки з перснем в інші і, кому забажає, тому й опустить його. Той, 

хто відгадує, підходить до сидячих і каже: 

Гадило, гадило 

По полю ходило. 

Дай, Боже, вгадать 

І перстень узять. 

Він підходить до когось, хто на його думку, має у своїх руках перстень. 

Коли вгадає, той сідає на його місце, а той стає відгадувачем. 

Якщо ні – все повториться знову. 

Зап. 27.10.2005 Бірюк Інга Іванівна від Аузяк Килини Гаврилівни, 1929 

р.н., освіта 4 кл., колгоспниця, українка, в с. Кулішівка Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 

 

№ 33 

ГРАТИСЬ ДЗЬОБА 

Сідає декілька дітей рядочком, а одна дитина виламує з дерева 

тонесеньку паличку, таку, аби вона вмістилася в долонях, які складені до 

купки, щоб палички не було зовсім з рук видно. Всі діти теж долоні складають 

до купки, а той, хто має паличку в долонях, по черзі просовує свої долоні в 

долоні інших дітей. У чиї руки потрапила паличка повинен був відгадати той, 
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кому ще на початку гри це було доручено. Відгадавши, гравець вже сам роздає 

паличку. А якщо не відгадає, то знову роздає той, що роздавав. І так гра 

продовжується. 

Зап. 06. 07. 2008 р. Гуменюк Надія Леонідівна від Штангель Марії 

Михайлівни. 1952 р.н., освіта 7 кл., колгоспниця., українка, в с. Слобідка 

Охрімовецька Віньковецького р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2008 р. 

 

№ 34 

КЛЮЧИК 

 Робилося це так: спочатку обирали головного (ведучого) і вгадуючого. 

Потім усі сідали рядочком на лавці чи колоді, на коліна клали руки складені 

лодоня до лодоні. Головний (ведучий) у руках мав маленький кусочок 

трісочки (ключика). Він підходив до кожного і ніби хотів кинути ключик. Але 

учасників багато, а ключик один, ведучий робив вигляд, що кидає усім. 

Учасник, у якого був ключик, намагався встати з колоди і втекти до 

вгадуючого, якщо вгадуючий не здогадався, що ключик у нього, але його 

тримали сусіди, які помітили, що ключик кинули саме йому. Якщо ж все таки 

він встигає втекти, то ведучим стає він. 

 Зап. 10.01.04 р. Стаднік Антоніна Валеріївна від Трітецької Софії 

Олександрівни 1931 р.н., освіта 4 кл., колгоспниця, українка, в м. Деражня 

Хмельницької обл. 

 

№ 35 

РОЗДАВАТИ СІРНИКА 

Необмежена кількість гравців. Долоні разом у ведучого і гравців. У 

ведучого в долонях один сірничок. Ведучий вкладає по черзі свої зімкнені 

долоні в долоні усіх гравців і в когось одного залишає сірничок. Гравці мають 

право по черзі один раз вгадати, кому ведучий в долонях залишив сірничок. 

Той, хто вгадав, стає ведучим. 
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Зап. 08.07.2000 р. Кулешов Андрій, Гаврилюк Святослав та Волчелюк 

Олександр від Білохвост Раїси Дмитрівни, 1931 р.н., освіта 10 кл., у смт 

Сатанів Городоцького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2000 р. 

 

№ 36 

КОТИКИ 

Вік: 8-10 років. Участь у грі беруть 4-5 дітей. Цю гру найчастіше грають 

влітку. Розпочинається гра так: хтось один затискує в руці невеличкий 

предмет (камінчик, кульку) і піднімає стиснуті кулаки вгору, примовляючи: 

Ці – ці, ці-ці, 

В якій руці? 

Тут є, тут нема,  

Да поїхав до млина, 

Треба сісти, рибку з’їсти, 

Поки дома нема. 

Ці-ці, ці-ці, 

В якій руці? 

 Одні вказують: 

- У цій! 

А другій: 

- У цій! 

Він (хто затискує в руці предмет) розтуляє один кулак: 

- Є! 

А тоді другий кулак: 

- Немає! 

Хто вгадав, той виходить. 

А решта вгадує вдруге. Коли вже залишиться хтось один, що 

вгадує, то хай не помиляється. Як не вгадає, буде «Котиком». 

А коли вгадає, то «Котиком» стає той, хто загадував. 
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 Йому зав’язують очі, виводять на середину. Всі інші стоять довкола. І 

кожний, не називаючи себе, каже, якою він буде квіткою: трояндою, нагідкою, 

проліском… 

 «Котикові» необхідно здогадатися і запам’ятати, хто саме і якою 

квіткою назвався, щоб потім не помилитися. 

 Він починає лічити, вказуючи по черзі на себе й на тих, що перед ним: 

  Шинник, бринчик, 

  Сам сокол,  

  Через поле перейшов, 

Ніжки, ручки, поколов. 

День! Брязь! 

Вийшов золотий князь. 

 «Котикові» дозволяється лічити так, щоб останнє слово випало на когось 

із тих, хто в колі. На кого вкаже, той виходить наперед і говорить, якої барви 

квітка, що назву її він взяв собі: 

Голуба, рожева, червона, синя… 

«Котик» називає квітку. Якщо правильно скаже, то на одного поменшає. 

А як помилиться, то «квітка» стане на своє місце. «Котик» далі лічить, поки 

всіх повгадує. 

 Зап. 23.07.2008 р. Кирилюк Ольга Аркадіївна від Ліпської Валентини 

Іларіонівни 1944 р.н. освіта 10 кл., вчитель, українка, в с. Чернелівці 

Красилівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 37 

ГІЛОЧКА 

У грі можуть брати участь 10-15 і більше чоловік. Це переважно 

хлопчики та дівчата до 10-ти років. Для цієї гри потрібна гілочка якогось 

дерева. 
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Учасники гри разом утворюють коло, тримаючи руки за спиною. Один 

одному вони передають гілочку. У центрі кола знаходиться той, хто водить. 

Він повинен знайти і відібрати гілочку. 

Якщо тому, що водить, вдається захопити гілочку, він стає в коло, а на 

його місце стає той, у кого була виявлена гілочка. Якщо під час передачі 

гілочка впаде на землю і той, хто водить це помітить, то гравець, у якого впала 

гілочка починає водити. 

Зап. 15.07.2009 р. Боднарчук Юлія Юріївна від Палійчук Галини Іванівни, 

1938 р.н., освіта 7 кл., українка, в с. Чечельник Дунаєвецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

Додаток Г. В 

РОДИННА ОБРЯДОВІСТЬ. ВЕСІЛЬНІ ІГРИ 

№ 1 

А В НАШОГО ПАНА СВАТА 

Жартівливе загравання до сватів із метою виманити в них могорич.  

А в нашого пана свата  

Як стояв, так і стоїть, 

Як стояв, так і стоїть –  

Кухлик на столі. 

 

А в нашої пані свахи 

Як широка, так глибока, 

Як широка, так глибока –  

Криниченька на току. 

 

А в нашого пана свата 

Як кудлатий, так мохнатий, 

Як кудлатий, так мохнатий –  
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Стіжок на току. 

 

А в нашої пані свахи 

Як заросла, так заросла, 

Як заросла, так заросла – 

Грядочка на городі. 

 

А в нашого пана свата 

Щось в ширінці теліпається, 

А в нашого пана свата – 

Горілочка в кишенях. 

 

А в нашої пані свахи 

Чогось фартух надимається, 

А в нашої пані свахи – 

Закусочка в фартусі. 

Зап. 19. 07. 1998 р. Бояновська Ольга Миколаївна від Боднар Ніни 

Андріївни, 1948 р.н., освіта 10 кл., колгоспниця, українка, в с. Лагодинці 

Красилівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 2 

КАРАТУТА 

Гра виконувалась під музику, переважно чоловіками. Один чоловік брав 

в руки ремінь і, пританцьовуючи, виконував якісь дії: міг підносити вгору 

руки, брати до рук якісь предмети, скидати з себе лахи і такево всяке, а всі, хто 

так само грали в гру, мали всьо тото робити за ним, а хто не вспіє, то того 

билось ременем. 

Каратута гуляли переважно на вісільох. Гра кінчилась, як музики 

переставали грати. 
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Зап. 16. 08. 1999 р. Присяжна Марія Богданівна від Середи Ганни 

Іванівни, 1939 р.н., освіта середня, медсестра, українка, в с. Пробіжна 

Чортківського р-ну Тернопільської обл.  

 

№ 3 

ПЕРЕКОТИ ЯЙЦЕ 

Під час весільних ігор вибирається рівна кількість хлопців і дівчат. 

Дівчата повинні перекотити одне яйце з одної штанки в другу. Виграла та 

пара, яка перекотила яйце першою та не розбила його. 

Зап. 17. 08. 2000 р. Позднякова Наталія Василівна від Кузик Марії 

Федорівни, 1837 р.н., освіта середня, українка, в с. Бабино Старосинявського 

р-ну Хмельницької обл.  

 

№ 4 

ЯБЛУКО  

Беруть миску з водою. В миску кидають яблук. Потім хлопець або 

дівчина мусить дістати яблуко за корінець, не використовуючи руки. А лиш за 

допомогою рота. Бажано не вмочити ніс. 

Зап. 01. 06. 2000 р. Сімашкевич Вікторія від Боднар Євгенії Миколаївни, 

1936 р.н., неповна середня освіта, слюсар-зборщик, українка, в с. Довжок 

Кам`янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  

 

№ 5 

ТАНОК З ЯЙЦЕМ 

Вибирається рівна кількість хлопців і дівчат. Вони повинні 

протанцювати танок тримаючи лобом яйце. У якої пари до кінця пісні яйце не 

впаде і не розіб’ється, та пара виграла. 
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Зап. 17. 08. 2000 р. Позднякова Наталія Василівна від Кузик Марії 

Федорівни, 1837 р.н., освіта середня, українка, в с. Бабино Старосинявського 

р-ну Хмельницької обл.  

 

№ 6 

ВІНИК 

Вибирається різна кількість хлопців і дівчат. Дівчат повинно бути на 

одну менше. Починається музика. Хлопці танцюють з дівчатами. Дружба 

танцює з віником. Як тільки закінчується музика чи пісня, всі хлопці повинні 

помінятися дівчатами. Дружба теж повинен вхопити собі дівчину. Хто не 

встигне вхопити собі дівчину, танцює наступний танець з віником. 

Зап. 20. 08. 2000 р. Позднякова Наталія Василівна від Яремус Зої 

Трохимівни, 1954 р.н., освіта середня, українка. народ. в с. Дубова 

Старосинявського р-ну, проживає в с. Бабино Старосинявського р-ну 

Хмельницької обл.  

 

№ 7 

ГОЛУБКА  

В цю гру грають обов’язково на весіллі. Усі бажаючі з поміж гостей 

групують по-двоє: чоловік і жінка. Чоловік у грі зветься голуб, а жінка – 

голубка. Гравці беруться за руки парами і утворюють коло – пара за парою. 

Музиканти грають швидкий танець і гравці танцюють. Потім музика раптово 

вривається і гравці зупиняються. Керівниками гри тут є музиканти. Вони 

загадують гравцям різноманітні бажання. Наприклад, голуби повинні 

принести на руках весільну сваху, а голубки – весільного старосту. Кожен 

голуб має поцілувати сваху, а кожна голубка – старосту. Або інше завдання: 

кожен голуб має принести своїй голубці якусь гілочку, папір чи ганчірку. 

Голубка сідає на це, ніби на гніздо. Можуть загадати ще, щоб голуби зняли по 

одному туфлю і кинули в центрі кола. Вони беруться і танцюють на одній нозі, 
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а голубки мусять відшукати обув свого голуба. Музиканти можуть загадувати 

бажання і на свою користь. Наприклад, принести їм горілки чи закуски. 

Загадуваних бажань може бути безліч. Коли пари виконують одне бажання, 

музика продовжується, пари танцюють, потім знову вривається музика і 

загадується інше бажання. В цю гру грають люди різноманітного віку – від 15 

до 60 років. 

Зап. 23. 07. 2000 р. Мариневич Марія Василівна від Крайнич Явдокії 

Степанівни, 1933 р.н., освіта 4 кл., доярка, українка, в с. Раковець 

Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл.  

 

№ 8 

РЕМІНЕЦЬ 

В коло стають по парам один за другим хлопці та дівчата і один бере у 

руки ремінець, а інший тікає і наперед-когось стає і хто третій повинен тікати, 

і також ставати наперед якоїсь пари. 

Та коли ремінцем зачіпити чи вдарити того що тікає то йому передається 

цей ремінець і гра продовжується. 

Зап. 02. 11. 2000 р. Анкудінова Наталія Михайлівна від Гах Йосипи 

Григорівни, 1926 р.н., ланкова, українка, в с. Сорока Гусятинського р-ну 

Тернопільської обл.  

 

№ 9 

ЦИГАН 

В цю гру дорослі люди грали в більшості випадків на весіллі. 

Велика кількість людей ставали у коло і ходили взявшись за руки. В 

центрі кола стояв чоловік або жінка, а на землі лежали дві палки навхрест, 

через які вони мали скакати доки не зіб’ються. Коли той, хто в центрі 

зіб’ється, то стає у коло, а на його місце ставав хтось інший, і так по черзі усі 

мали скакати. 
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Усі інші ходячи по колу, при цьому співали: «Місив циган мамалигу, тай 

поставив на терлєгу, терлєга ся поламала, мамалига ся не вдала». 

Як правило, у цю гру грали влітку або навесні. 

Зап. 05. 08. 2000 р. Дзензюр Олеся Анатоліївна від Дзензюр Ганни 

Петрівни, 1930 р.н., освіта 4 кл., санітарка, українка, в с. Дем`янківці 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.  

 

№ 10 

ОЙ ЗІЙДИ МІСЯЦЬ 

(жартівлива доросла гра) 

Ой зійди місяцю 

На нашу вулицю, 

На нашій вулиці всі хлопці – молодці 

Нема найкращого  

За Петра 

Сім пар чобіт сходить 

Без тещин двір ходить 

Щоб теща хвалила 

Галина любила. 

Учасники гри (дівчата і хлопці віком 16-25 років) беруться за руки і 

ходять по колу співаючи. Кого називають по імені (хлопця і дівчину), то вони 

виходять всередину, на закінчення пісні Петро цілується з Галиною і 

розходяться (стають в коло). Потім співають іншим парам. 

Зап. 20. 11. 2000 р. Польська Марія Антонівна від Мацюри Клавдії 

Аксентівни, 1927 р.н., агроном, в с. Новосілка Городоцького р-ну Хмельницької 

обл. 

 

№ 11 

ПЛАТАЧОК 
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Хлопці і дівчата беруться за руки і танцюють по колу. Хтось один 

танцює в середині кола з платочком і обирає собі пару (якщо танцює хлопець, 

вибирає дівчину, якщо танцює дівчина, то вона вибирає хлопця) з кола. 

Платочок стелять на землю, і стають на нього одним коліном, і цілуються. 

Тоді хлопець, який танцював з платочком в середині кола, віддає платочок 

дівчині, а сам стає в коло. Ця дівчина танцює з платочком і обирає собі пару з 

кола і так поки не закінчиться музика. 

В цю гру може грати необмежена кількість людей. І найчастіше цю гру 

грають на весіллях, іменинах. 

Зап. 23. 07. 2001 р. Басіста Наталія Олександрівна від Тенюх Ганни 

Антонівни, 1961 р.н., освіта середня спеціальна, зоотехнік, в с. Ставчинці 

Хмельницького р-ну Хмельницької обл.    

 

№ 12 

ТАНЕЦЬ З ВІНИКОМ 

Стають танцювати 7-8 пар хлопців і дівчат. Одна дівчина чи хлопець, 

взявши віник в руки, танцює ніби з парою. Коли музика перестає грати, всі 

міняються парами. Один знову залишається з віником. Гра продовжується 

доти, доки якась дівчина чи хлопець не залишається з віником 4 рази. Потім 

тим, що програли, називають фанти. Наприклад, хлопець може перенести 

дівчину з одного кута в інший. 

Зап. 25. 06. 2001 р. Яремчук Наталя Володимирівна від Стінкової Дарії 

Антонівни, 1943 р.н., освіта середня, штукатур, в с. Королівка Борщівського 

р-ну Тернопільської обл. 

 

№ 13 

ТАНЕЦЬ З ВІНИКОМ 

Гру можна грати під час весілля. Декілька пар стають парами, а одна 

людина стоїть з віником. 
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Починається музика і всі танцюють без своєї пари (по одному), а коли 

музика зупиняється, то кожен повинен бути в парі, хто лишається без пари, 

той бере віника. Гра продовжується знову, так як спочатку. 

Зап. 01.12.2002 р. Бабич Галина від Яблонської Лариси, 1974 р.н., в с. 

Кульчини Красилівського р-ну Хмельницької обл.  

 

№ 14 

ВІНИК  

Ця весільна гра для дорослих та дітей. Вибираються хлопці та дівчата, 

причому дівчат на одну повинно бути менше. Дружба танцює з віником, 

хлопці з дівчатами, тільки закінчується пісня, хлопці повинні помінятися з 

дівчатами, а той, хто не встигне – танцює з віником. 

Зап.03. 09. 2002 р. Гордій Оксана Іванівна від Посикалюка Казимира 

Юхимовича, 1935 р.н., освіта 4 кл., будівельник, українець, в с. Оринин 

Кам`янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 15 

КАПЕРУША 

(Гра-танець) 

Хлопці ставали один за одним. Ведучий брав ремінець і біг до будь-кого, 

хто спостерігав гру, легко вдаряв ременем того. Це мали повторити всі інші 

хлопці, наздоганяючи жертву. Потім ведучий знімав з себе що-небудь 

(сорочку, штани, взуття і т.д.). Це мали повторювати інші. Хто не встигав, того 

лупцювали. 

Зап. 15.07.2002 р. Федорчук Оксана Романівна від Гурман Стефанії 

Володимирівни, 1930 р.н., освіта 7 кл., українка, в с. Більче-Золоте 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№ 16 
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ГАНДЗЯ 

У цю гру грають тільки дорослі, оскільки вона виявляє неабиякі больові 

якості. 

Жінка, спритна, бере ремінець і показує під музику рухи, усі повинні 

повторяти, хто не справляється з рухами, той получає ремінцем. Гра 

продовжується до тих пір, поки не зостанеться 1 учасник, крім «Гандзі». 

Гру грали в будь-яку пору року. 

Гра групова. 

Зап. 26. 11. 2003 р. Зюбрій Алла Михайлівна від Прокопій Анастасії 

Федорівни, 1930 р.н., освіта середня, колгоспниця, українка, в с. Сокиринці 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 17 

ГАНДЗЯ 

У цій грі беруть участь тільки дорослі. За ведучого, отамана, обирається 

ініціативний, хитрий на видумки чоловік, може бути «жінка спритна». 

Учасники гри розташовані один за одним, позаду ведучого і виконують все те, 

що каже чи робить він. У разі, хто не повторить його дію або зробить, але не 

так, отримує удар ремінцем. Рухи виконуються під спів, який повторюється: 

Пішла Гандзя в поле жати,  

Тай забула серпа взяти.  

Серп забула, хліб забула,  

А насправді вдома була. 

Зап. 12. 07. 2010 р. Гудима Вадим Валерійович від жителів хутора 

Золотарка Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 18 

ГОЛУБ І ГОЛУБКА 
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Гра «Голуб і голубка» групова. Виконувалась на весіллях та ін. святах. 

Вік – 20 і дальше. Учасники ставали парами одні за другими і виконували 

забаганки ведучого. Наприклад:  

1. Всі біжать по колу спинами. 

2. Голуб бере за руки голубку. 

3. Голубка розчісує голуба. 

4. Голуби клякають на коліна і цілуються. 

5. Голуб заколисує голубку. 

6. Голубка одягає голуба в якомога більше речей. 

7. Голуби перестрибують «жабкою». 

Хто не виконує вимоги – дає фант (річ), яку треба відпрацювати. (Співає 

пісню; цілує всіх присутніх та ін.). 

Зап. 27. 07. 2003 р. Хорошенко Т.О. від Цимбал Надії Григорівни, 1933 р.н., 

освіта 5 кл., колгоспниця, українка, в с. Кривче Борщівського р-ну 

Тернопільської обл.  

 

№ 19 

П`ЯТЬ ПЕЛЮСТОК 

Гра «П’ять пелюсток» (індивідуальна, викон. Під час весіль та у вільний 

час; для дорослих). 

Виконавець має назвати п’ять: 

- свят; 

- імен; 

- рослин (даної місцевості); 

- тварин (д. м.); 

-  сіл (д. м.) 

Наприклад, Ірина – Антон – Наталія – Ярослав – Володимир. 

На яку літеру слово закінчується, на ту має і починатися наступне.  
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Зап. 27. 07. 2003 р. Хорошенко Т.О. від Цимбал Надії Григорівни, 1933 

р.н., освіта 5 кл., колгоспниця, українка, в с. Кривче Борщівського р-ну 

Тернопільської обл.  

 

№ 20 

БОЯРИ 

Дівчата та хлопці стають у два ряди один проти одного на відстані 8-10 

кроків. Беруться за руки хрест навхрест, кожен ряд по черзі ходить до другого 

в гості, співаючи: 

1 ряд. Бояри, ми до вас у гості прийшли 

Молодії ми до вас в гості прийшли. 

2 ряд. А чого ви прийшли? 

Молодії … 

1 ряд. Бояри, собі місце вибирать. 

Молодії … 

2 ряд. Бояри, а якая вам нужна? 

Молодії … 

1 ряд. Бояри, нам ось цяя нужна. 

Молодії … 

2 ряд. Бояри, а ми її не дамо. 

Молодії … 

1 ряд. Бояри, а ми вам хлопця дамо. 

Молодії … 

2 ряд. Бояри, віддавайте його. 

Молодії … 

1 ряд. Бояри, отож дякуєм вам. 

Молодії … 

З 1-го ряду відпускають в другий. Хлопець переходить з першого ряду в 

другий, а дівчина – з другого в перший, і гра починається знову. Тепер, 
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навпаки, другий ряд ходить в гості до першого, просить другу дівчину, 

розплачується другим хлопцем. 

Зап. 10. 07. 2003 р. Гонта Ілона Василівна від Чорногур Ганни Іванівни, 

1925 р.н., освіта 6 кл., працювала у рільничій бригаді, українка, в с. Почапинці 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл.  

 

№ 21 

ТАНЕЦЬ З МАКОГОНОМ 

Проводиться після першого столу під час танців. 

Вік учасників – молодь та старші. 

Гру веде організатор, знавець послідовності і правил гри.  

Ведучий оголошує і набирає будь-яку парну кількість учасників (н-д, від 

молодої дівчата, а від молодого хлопці). Учасники стають у дві шеренги (в 

одній чоловіки, в іншій жінки) обличчям одне до одного. 

Звучить швидка весела музика. Організатор дістає прихованого 

здебільшого макогона або качалку і бере під пахву. Під музику 

пританцьовуючи він направляється до однієї із жінок, яка перша до нього і 

передає їй (при цьому забороняється користуватися руками) макогона. Вона 

мусить в такий же спосіб прийняти макогін  під пахву і передати його своєму 

партнеру, що напроти. І так під музику до останнього учасника, котрий чи 

котра повертає його назад ведучому. Коли хто не зумів передати (музика 

зупиняється), той мусить швидко випити шклянку горілки або вина, яку 

наливає організатор, і повертається назад до гри. 

Далі організатор кладе макогона на плече і прижимає його шиєю. Знову 

звучить музика, гра продовжується. Умови ті ж самі.  

На третьому етапі гри макогін береться межи ноги і в такий спосіб 

передається далі.  
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Після конкурсних випробувань організатор просить чоловіків і жінок 

піти за весільний стіл і вибрати перші – шклянки, а другі напої, якими вони 

хотіли б пригостити своїх партнерш. 

Далі чоловіки стають напроти своїх партнерш, котрі сидять і тримають 

шклянку зажату межи ногами. Чоловіки теж зажимають пляшку ногами і під 

музику рухаються по черзі до жінок, наливаючи напої не користуючись 

руками у шклянки. Коли вже налито, чоловіки мусять допомогти те, що 

принесли, налили, випити. Гра завершується під звучання веселої гарної 

музики. 

Цю гру записано від знавця і популяризатора й організатора, людини 

доброї душі і веселої вдачі п. Віктора, котрий перейняв її від батька – 

весільного музики.  

Зап. 31. 10. 2004 р.Щегельський Валерій Васильович від Мельника Віктора 

Володимировича, 1964 р. н., освіта вища, ветеринарний інспектор, у м. 

Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.  

 

№ 22 

ХТО КРАЙНІЙ  

По колу розкладають 9 стільців. Вибирають 10 бажаючих і по команді 

вони розпочинають бігати навколо цих стільців поки не прозвучить команда 

«Стоп!», який учасник не встиг сісти на стілець, той вибуває з гри. Після 

кожного вибування гравця забирають один стілець. І так доти, доки не 

залишиться один стілець і двоє гравців. Виграє той, хто встигне сісти на 

останній стілець. Цей учасник вважається найспритнішим 

Зап. 10. 11. 2004 р. Калантирська Надія Станіславівна від Подорожної 

Олени Трохимівни, 1949 р.н., освіта 10 кл., вихователь, в с. Рукшин 

Хотинського р-ну Чернівецької обл. 

 

№ 23 
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ВИШИТА ХУСТКА (подібна до танцю з платочком) 

Стають в коло хлопці і дівчата, танцюють по колу і співають: 

Вишита хустина 

На чотири кінці, 

Кого я вірно люблю,   2 р. 

Стелю під колінця. 

 

Кого я вірно люблю, 

Ще раз поцілую, 

Вишиту хустину     2 р. 

Єму подарую. 

Всередині ходить дівчина з хусткою в руці, вибирає з кола хлопця, 

стелить на землю хустину; вони стають колінами на неї і цілуються. 

Залишається в колі хлопець і гра продовжується. 

Зап. 21. 11. 2004 р. Терещенко Валентина Степанівна від Гедз Лариси 

Анатоліївни, 1951 р.н., вихователь, в с. Жищинці Городоцького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№ 24 

ФЛЄШКА 

Грали молоді дівчата і хлопці. Всі сідали в коло, посередині ставили 

пусту флєшку (пляшку) і крутили її. На кого флєшка вказувала горлом, той 

мав цілуватися з дівчиною (хлопцем), що сиділа поруч (молодь при цьому 

сиділи через один – хлопець – дівчина – хлопець і т .д.) 

Зап. 10.07.2005 р. Барчишина Інна Вікторівна від Боровець Ганни 

Миколаївни, 1944 р.н., освіта 11 кл., доярка, українка, в с. 

ІлавчеТеребовлянського р-ну Тернопільської обл. 

 

№ 25 
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ВІНИК  

Кількість учасників непарна: наприклад, 8 хлопців і 7 дівчат. Вік 

учасників від 16 до 40 років. 

Цю гру колись грали на вечорницях. Всі учасники ставали у пару для 

танцю, а лишній гравець ставав у пару з віником. Музиканти грають фокстрот 

або польку. Пари танцюють. Музика різко обривається і пари розбігаються, 

кожен шукає собі іншого партнера. Гравець, який танцював з віником, кидає 

віник і біжить шукати іншу пару. Той, кому цього разу забракло пари, танцює 

з віником. Якщо один гравець 3 рази танцює з віником, то має віддати 

музикантам свою особисту річ. У кінці гри музиканти загадують різні бажання 

гравцям, які програли їм особисті речі. Коли гравець виконає бажання, то 

може забрати свою річ у музикантів. 

Зап. 23 .07. 2006 р. Поліщук Юлія Вадимівна від Багрій Марії Марківни, 

1932 р.н., освіта 4 кл., доярка, українка, в с. Милівці Чортківського р-ну 

Тернопільської обл. 

 

№ 26 

ІІ ДЕНЬ ВЕСІЛЛЯ ДЛЯ СУСІДІВ 

На другий день весілля збираються сусіди (хто перший встане) і на 

драбині або в балії доставляють на весілля того, хто ще спить. Заходять в хату 

і сонного в чому ти спиш внесуть на весілля. По дорозі можуть вкинути у 

калюжу або й річку. 

Зап. 22. 11. 2006 р. Гудима Вадим Валерійович, 1980 р. н., освіта вища, 

старший лаборант навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, українець, у с. 

Посухів Тернопільської обл.  

 

№ 27 

ТАНЕЦЬ ІЗ ПЛЯШКОЮ 
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Звучить швидка музика, гравці у колі, час 30 хв., 1 год., пляшку і палицю 

ковбаси, кільце ковбаси, келих передають по колу. Коли музика зупиняється, 

той, на кому зупинилася пляшка, мусить випити стограм, закусити ковбасою і 

т. д. Хитрі музиканти вибирають, так скажемо, одну «жертву» і тоді як 

«догодять» 2-3 рази і гравець вибуває з гри. 

 Зап. 22. 11. 2006 р. Гудима Вадим Валерійович, 1980 р. н., освіта вища, 

старший лаборант навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, українець, у с. 

Посухів Тернопільської обл.  

 

№ 28 

ПЛЯШЕЧКА 

Група учасників у необмеженій кількості. Вік від 15 до 25 років. 

Учасники сідають у коло. В центрі знаходиться пляшка. Хтось із учасників 

розкручує її і дивлячись по направленню дна, навпроти сидячого учасника, 

жме йому руку, або цілує. Далі той, кого цілують – розкручує пляшку. 

Зап. 10. 03. 2007 р. Голяк Ірина Вікторівна від Голяк Людмили Іванівни, 

1971 р.н., освіта 10 кл., продавець, в с. Вашківці Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 

 

№ 29 

ХАПАЙ ХУСТКУ 

Дорослі влаштовують коло, в центрі якого кладуть хустку. Потім усі 

танцюють під музику (сопілки, бубна, губної гармошки). Поки звучить музика 

– стояти не можна. Рухаються усі строго по наміченому колу. Як тільки 

музика уривається, всі кидаються до центру кола, намагаючись ухопити 

хустку. Хто вхопив хустку, вибирає з ким танцювати в колі. Коли закінчують 

танцювати, знову ставлять хустку і все розпочинається з початку. 
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Зап. 16 .07. 2009 р. Малиняк Марія Романівна від Кутко Ірини 

Миколаївни, 1929 р.н., освіта 6 кл., українка, в с. Озеряни Борщівського р-ну 

Тернопільської обл. 

 

№ 30 

ТАНЕЦЬ З ВІНИКОМ 

Стають чоловіки з жінками в пари, а хтось один, чи то жінка, чи чоловік, 

значення немає, стає в пару з віником (щоб було непарне число людей). Грає 

швидка музика, всі танцюють. Музика різко зупиняється, всі міняються 

парами, а хто танцював з віником, також має когось взяти. Коли всі 

помінялися парами, одна людина залишається і бере собі в пару віника. Знов 

грає музика. І так продовжується. 

Зап. 21. 07. 2009 р. Тагірова Т.А. від Гнатюк Марії Петрівни, 1957 р.н., 

освіта 10 кл., технічка, українка, в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької 

обл. 

 

№ 31 

ІГРА РЕМІНЕЦЬ 

Діти віком поза 13 років і молодь грають ремінець, кількість учасників 

до 15 чоловік, хлопці і дівчата. Учасники встають в коло по двоє. Один 

учасник з ремінцем або лозиною ходив навколо кола і вдаряв одного 

крайнього. Він починав бігти, а його доганяли з ремінцем. Коли кого 

доганяли, ставав в пару спереду, хто опинився третім, починав бігти, дитина, 

яка когось догнала і вдаряла ремінцем, то ставала вільною і передавала 

ремінець. 

Зап. 06. 07. 2009 р. Коваль Вікторія Вікторівна від Сомуляк Ганни 

Семенівни, 1931 р.н., освіта 3 кл., доярка, українка, в м. Старокостянтинів 

Хмельницької обл. 
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№ 32 

РЕМІНЕЦЬ 

Усі бажаючі грати стають в коло. Посередині стоїть ведучий з ремінцем. 

Всі дивляться на дії ведучого, він може танцювати. Скакати на одній нозі, 

когось цілувати, нести на руках і т.д., і всі повторюють його дії. Хто не 

справляється, того ведучий б`є ремінцем. 

Зап. 20. 07. 2009 р. Сухарська Аліна Миколаївна від Древняк Ольги 

Євгенівни, 1947 р.н., освіта вища, вчитель, українка, в с. Голенищево 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 33 

БУБЛИК 

Два хлопці приносять довгу палку, на якій висять бублики. Піднімають 

на рівень плеча. Дівчата мусили надкусити їх без допомоги рук. 

Вік: 17-19 р. 

Грають в будь-яку пору року. 

Зап. 16. 07. 2009 р. Малиняк Марія Романівна від Кутко Ірини 

Миколаївни, 1929 р.н., освіта 6 кл., українка, в с. Озеряни Борщівського р-ну 

Тернопільської обл. 

 

№ 34 

СТІЛЕЦЬ 

Хтось сідає на стільця (на стільці стоять різні дрібнички). Хто відгадає 

їх, той і виграє. 

Вік: 20-28 р. 

Грають в  

Зап. 16. 07. 2009 р. Малиняк Марія Романівна від Кутко Ірини 

Миколаївни, 1929 р.н., освіта 6 кл., українка, в с. Озеряни Борщівського р-ну 

Тернопільської обл. 
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№ 35 

БУТИЛОЧКА 

Виконується в будь-яку пору року.  

Крутили бутилку, напротів кого стане бутилка, той штрафнік (грали 

дорослі). Загадували різні бажання. 

Зап. 19. 08. 2009 р. Жарікова Тетяна Анатоліївна від Пекарик Марії 

Іванівни, 1938 р.н., освіта 10 кл., колгоспниця, українка, в смт Нова Ушиця 

Хмельницької обл.  

 

№ 36 

БУТИЛОЧКА 

Старші грали таку гру, як «Бутилочка». Гра тая була групова, бо було в 

ній багато народу. В цій грі брали участь хлопці і дівчата, яким було вже за 20 

і старші. Коли збирались на якомусь гуляні чи святкуванні, то в центрі ставили 

бутилочку. Один хлопець починав її розкручувати. На кого буде направлятися 

бутилка, того й хлопець має поцілувати. Потом на місце того стає той, хто 

цілував. Грали тую гру в любу пору року. 

Зап. 12. 07. 2009 р. Мишко Наталія Василівна від Чайковської Лілії 

Миколаївни, 1936 р.н., освіта вища, поштар, українка, в с. Андріївка 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 37 

ПОЦІЛУНОК  

Приймають участь учасники від 16 до 20 років.  

Вибирається велика кількість закоханих пар, які вистроюються парами 

один за одним струмочком. Перед ними на відстані ставлять два відра води з 

віниками з верби. По черзі кожна пара підходить до відра і цілуються, після 
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чого ідуть і стають у кінці за всіма учасниками. Перемагає пара, яка найдовше 

цілувалася. 

Зап. 01. 08. 2010 р. Муза Катерина Григорівна від Матвійчук Надії 

Іванівни, 1936 р.н., освіта 7 кл., буряковод, українка, в с. Плесна 

Шепетівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 38 

ВЗУЙ ЧОБІТОК 

Вибирається 5-8 пар одружених, жінки по колу сідають на стула лицем 

до своїх чоловіків, чоловіки стають на коліно і знімають їм по одному 

чоботові і ставлять його біля дружини. Поки чоловікам зав`язують очі, всі 

жінки міняються одна з одною місцями. Чоловіки з зав’язаними очима беруть 

чоботи своєї дружини і під музику на ощуп ноги повинні знайти свою 

дружину і взути її. Хто перший взує чобіток, та пара перемогла. 

Зап. 01. 08. 2010 р. Муза Катерина Григорівна від Матвійчук Надії 

Іванівни, 1936 р.н., освіта 7 кл., буряковод, українка, в с. Плесна 

Шепетівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 39 

БУБЛИКИ  

Вибирають дві групи учасників. Перша група – 2 чоловіка і 1 жінка; 

друга група – 1 чоловік і 2 жінки. Всім учасникам дають солодку соломину в 

зуби. Двом учасникам різних груп дають підноси, на кожному з яких лежить 

по 20 бубликів. Два учасники кожної групи стоять один навпроти одного на 

великій відстані, третій учасник кожної групи переносить на соломині всі 

бублики від одного учасника до іншого. Хто перший перенесе бублики з 

одного підноса на другий, той виграв. 

(Всі дії гри відбуваються без допомоги рук). 
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Зап. 01. 08.2010 р. Муза Катерина Григорівна від Матвійчук Надії 

Іванівни, 1936 р.н., освіта 7 кл., буряковод, українка, в с. Плесна 

Шепетівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 40 

СОЛОДКИЙ ЦУКЕРОК  

В грі беруть участь чотири учасники. Правила гри: дві пари стають один 

напроти одного (хлопчики напроти дівчаток), їм дають по підносі, на якому в 

муці заховані по десять цукерок. Учасники повинні по черзі зубами знайти в 

муці цукерок, разом зі своїм напарником розмотати його зубами і з`їсти. Яка 

пара швидше це зробить та і перемогла.  

Зап. 01. 08. 2010 р. Муза Катерина Григорівна від Матвійчук Надії 

Іванівни, 1936 р.н., освіта 7 кл., буряковод, українка, в с. Плесна 

Шепетівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 41 

СУСІДКА 

Гра «Сусідка» особливо була у молоді. Колом розсідалися хлопці і 

дівчата, і крутили пляшку, на кого попаде горловина, то той, хто крутив, має 

його поцілувати. У грі приймали участь необмежена кількість людей. Грали в 

неї в будь-яку пору року. 

Зап. 01. 08. 2010 р. Мисюра Інна Володимирівна від Герасимчук Лариси 

Іллівни, 1936 р.н., освіта 7 кл., доярка, українка, в с. РадушеноБаранівського р-

ну Житомирської обл. 

 

№ 42 

ПРИСЯДЬ НА КОЛІНО  

У цій грі беруть участь 21 чоловік.  



 330 

Правила гри: із натовпу людей вибирається десять хлопців і одинадцять 

дівчат. Хлопці по колу стають на праве коліно, лицями в коло, дівчата стають 

за хлопцями і звучить музика. Дівчата по колу танцюють, а коли зупиняється 

музика, кожна дівчина повинна сісти для хлопців на ліве коліно. Якій дівчині 

не хватило хлопця вона вибирає з кола собі хлопця, який їй сподобався і 

виходить з гри. І так грати до тих пір, поки на майданчику не залишиться 2 

дівчини і 1 хлопець. В кінці котра скоріше сяде на коліно, та пара перемогла. 

Зап. 01. 08. 2010 р. Муза Катерина Григорівна від Матвійчук Надії 

Іванівни, 1936 р.н., освіта 7 кл., буряковод, українка, в с. Плесна 

Шепетівського р-ну Хмельницької обл.  

 

№ 43 

КИВУН 

 Назва танцю – від елементу (кивання пальцем). Хлопці і дівчата стають 

напроти себе, співають і під такти музики кивають одні на одних пальцем. Під 

час інструментальної перегравши попарно, міняються місцями і т.д. 

Но, но, но! Ти, ти, ти! 

Буде мати сварити 

За тоті парубки, 

За подерті чобітки. 

 

Ой не стій під вікном, 

А увійди до хати. 

Купила-м ти гребінець 

Кучері чесати. 

Зап. 09. 07 .2010 р. Чулковська Ірина Леонідівна від Сороки Ганни 

Романівни, 1956 р.н., освіта середня, колгоспниця, українка, в с. Шманьківці 

Чортківського р-ну Тернопільської обл. 
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№ 44 

ГНИЛЕ ЯБЛУКО 

 Дорослі беруться за руки й стають у коло, обличчям до центру. Потім 

вони «вивертаються», утворюючи знову коло, але обличчям назовні, й 

починають бігти якомога швидше по колу. 

 Той, хто впаде, йде в середину кола, а решта крутяться далі, поки більша 

частина гравців не вийде з кола. 

 Гру грають під музику на весіллі. 

Зап. 06. 08. 2010 р. Зубик Оксана Олександрівна від Зубик Людмили 

Павлівни, 1970 р.н., освіта загальна, колгоспниця, українка, в с. Летава 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 45 

ПЛЯШЕЧКА 

 У грі беруть участь дорослі люди віком від 20 до 35 років. Кількість осіб 

– не менше 12. Люди сідають у коло. Один учасник крутить пляшечку. Той, 

навпроти кого вона зупиниться, має виконати бажання. Це бажання 

придумують інші учасники. Здебільшого придумують виконати щось смішне, 

щоб при цьому добре повеселитись. Той, на кого ні разу не потрапила 

пляшечка, виходить із ігри. Так весь час залишається менше учасників. Після 

цього йде голосування. Той, хто на думку більшості був найсмішнішим, 

перемагає і отримує приз.  

 Гра виконується в будь-яку пору року всередині приміщення. 

Зап. 26 .07. 2010 р. Дзюрбан Марія Володимирівна від Когут Марії 

Михайлівни, 1960 р.н., освіта 10 кл., кухар, українка, у м. Бучач Тернопільської 

обл. 

 

№ 46 

КАПЕРУШ  
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В с. Шманьківці Чортківського р-ну Тернопільської обл. «Каперуш» --

танець чоловічий. За ведучим йдуть рядом («гусаки»), притупуючи на перші 

три долі. У кожному куплеті ведучий робить якусь дотепну витівку, а 

учасники танцю – кожний окремо – мусять її повторити. Хто не виконує 

умови, того ведучий карає (удар буком, ременем…). 

Капер, капер, каперу, 

Каперуш коханий. 

Що не твоє, то не руш, - 

Не будеш караний. 

 

Приспів 

Гайда, хлопці, гайда живо, 

Пите тютюн, куріть пиво! 

Гайда, хлопці, гайда живо, 

Пите тютюн, куріть пиво! 

 

А що ж бо то за Іван, 

Що ходив посміхом, 

Вилами яс вперезав. 

Підпирався міхом? 

 

Приспів 

Гайда, хлопці, гайда живо, 

Пите тютюн, куріть пиво! 

Гайда, хлопці, гайда живо, 

Пите тютюн, куріть пиво! 

 

Він мав ставок на печі, 

Воду носив саком, 
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А граблями ловив рибу, 

Стріляв мухи маком. 

 

Приспів 

Гайда, хлопці, гайда живо, 

Пите тютюн, куріть пиво! 

Гайда, хлопці, гайда живо, 

Пите тютюн, куріть пиво! 

 

Сіяв жито у дворі, 

Косив капелюхом, 

А зубами молотив, 

Перевіював вухом. 

 

Приспів 

Гайда, хлопці, гайда живо, 

Пите тютюн, куріть пиво! 

Гайда, хлопці, гайда живо, 

Пите тютюн, куріть пиво! 

 

Ставок му ся запалив, 

Риби погоріли, 

Щонайкращі щупаки 

У гай полетіли. 

 

Приспів 

Гайда, хлопці, гайда живо, 

Пите тютюн, куріть пиво! 

Гайда, хлопці, гайда живо, 
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Пите тютюн, куріть пиво! 

Зап. 09. 07. 2010 р. Чулковська Ірина Леонідівна від Сороки Ганни 

Романівни, 1956 р.н., освіта середня, колгоспниця, українка, в с. Шманьківці 

Чортківського р-ну Тернопільської обл. 

 

№ 47 

ВИП`ЄМ ЗА ЗДОРОВ`Я (ГРА-КОНКУРС) 

Береться дві команди по 5 учасників. П`ять чоловіків і п’ять жінок. 

Команді чоловіків на столику ставиться пляшка горілки. Пляшка води, стопка, 

чебуреки і папір з ручкою. Жінкам все те саме, але замість горілки вино. 

Правила гри: перший учасник підходить наливає, другий – випиває, третій – 

запиває, четвертий – закушує, п’ятий пише тост. Виграє команда, яка швидше 

вип`є пляшку і напише кращі тости. 

Зап. 01. 08. 2010 р. Муза Катерина Григорівна від Матвійчук Надії 

Іванівни, 1936 р.н., освіта 7 кл., буряковод, в с. Плесна Шепетівського р-ну 

Хмельницької обл.  

 

№ 48 

ФУТБОЛ 

Два дитячих горшки, пара нижньої білизни (панталони). Дві шеренги по 

10 чоловік, починає грати музика; суть у тому, що кожен із учасників надіває 

білизну, підбігає до горшка, знімає і сідає. Встає і швидко біжить назад. 

Виграє той, хто прибіжить швидше. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Іванишин Христина, студентка. 

 

№ 49 

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ КОНКУРС 
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Потрібно 5 пар бажаючих. У певному порядку танцюють різні танці: 

вальс, полька, фокстрот, шейк, рок-н-рол, танго. Після кожного танцю за них 

голосують. Приз – пляшка шампанського від молодої пари. 

Із власних спогадів зап. 29.09. 2011 р. Іванишин Христина, студентка. 

 

№ 50 

1. Гості надягають різну одежу (білизну…) і еротично танцюючи треба 

зняти її. 

2. Дружка лягає на стільці і по ній розкладають цукерки, а дружба з 

зав’язаними очима має зібрати ці солодощі. 

3. Танцюючи «Ламбаду», дружка має зібрати до танцю жінок, а дружба – 

чоловіків, і хто збере більше людей в своїй групі, той і переможе. 

Молодята мають дати переможцю подарунок. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Бойчук Алла Миколаївна, студентка. 

 

№ 51 

На весіллі серед гостей вибирають декілька чоловіків. Їм дають різний 

одяг (серед якого має бути і жіноча білизна). Кожний чоловік повинен під 

музику, яка вибирається тамадою, повільно танцюючи скидати із себе ці речі, 

але так, щоб це було якомога смішніше. Після того, як усі закінчать 

танцювати, у гостей запитують у кого з чоловіків це вийшло найкраще і 

найвеселіше. 

P.S. І коли чоловіки танцюють, вони повинні підходити до жінок, дівчат. 

Якщо дівчині чи жінці подобається, як танцює цей чоловік, вона може дати 

йому певну суму грошей (кілька гривень). 

По закінченні обирається переможець по глядацьких симпатіях. І той, 

хто зібрав найбільше грошей. Обирається 2 переможці. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Данькова Віта, студентка. 
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№ 52 

КАРАОКЕ 

Обирається кілька учасників, яким пропонується лише мелодії пісень, 

той учасник, який щоразу вгадуватиме пісню, буде переможцем. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Іваник Аліса, студентка. 

 

№ 53 

ТАНЦІ З ЗІРКАМИ 

 Обираються учасники, які повинні виконати по одній улюбленій пісні. 

Після цього ідуть в зал, обирають собі пару за наказом ведучого. Пізніше він 

пояснює, що вони повинні затанцювати кілька оригінальних танців. 

Переможець вважається той, кого обирають глядачі. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Іваник Аліса, студентка. 

 

№ 54 

№1 Коло декілька пар хлопець і дівчина під музику витягують з мішка речі 

одягу. Мішок перев`язують. І передуються при цьому. №2 Тамада вказує, що 

повинні робити хлопці, які в колі через один.  

І. Кладуть руку на носик дівчині, потім на плече, на коліна, на бедра, на груди 

звичайно під музику. Так-званий поїздочок. Головне, щоб дівчина була, а 

після неї хлопець. 

ІІ. Потім кладуть хлопці руки через одного. Тобто на коліна хлопця, на вушка, 

на голову і так далі. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Зьомко Ольга, студентка. 

 

№ 55 

ВИКУП НАРЕЧЕНОЇ 

Наречений з дружбами та близькими родичами, взявши гроші 

(національні, не національні, справжні, фальшиві й такого ж роду монети) іде 
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до нареченої (додому). При вході у її дім повинна бути брама зроблена з 

соснових гілок прикрашена весільною атрибутикою. Друзі та родичі молодої 

стоять біля брами та забороняють молодому (нареченому) без викупу іти на 

подвір`я та дивитися на наречену, (яку у той час заховали). Суть торгу полягає 

у тому, щоб бік нареченої найбільше виторгував, а наречений повинен зробити 

так, щоб найменше потратився. Цей процес повинен бути на дотепні жарти, 

цікаві й несподівані повороти подій. 

Після того, коли наречений віддає останні гроші за наречену, дружки 

нарешті показують йому майбутню дружину. Та щоб зробити свято веселішим 

часто насправді приводять переодягненого у наречену кумедного молодика, з 

кумедними весільними атрибутами та одягом. 

Наречений такого героя не признає і тоді до нього виходить справжня 

наречена. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Зьомко Ольга, студентка. 

 

№ 56 

ВИКРАДЕННЯ НАРЕЧЕНОЇ 

З давніх-давен є така введена гра «Викрадення нареченої».  

Коли старости викрадають наречену, залишивши при цьому її 

черевичок, наречений має віднайти наречену. І таким чином він має 

домовитись із старостами. Старости в свою чергу потребують викуп із 

нареченого. Наречений віддає викуп, який потребували старости і старости 

тоді віддають наречену. Таким чином здійснюється обряд «Викрадання 

нареченої». 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Біла Іванна, студентка. 

 

№ 57 

ВИКРАДАЮТЬ МОЛОДУ 
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 Дружби підходять до молодого і кажуть, щоб він виконав кілька завдань 

(тоді й відпустять її). Закривають йому очі і зав`язують руки і підводять різних 

жінок. Він цілує в щоку (якщо відчуває, що це його дружина і в губи). 

Помилився – випиває. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Вірстюк Володимир, студент. 

 

№ 58 

ВИКРАДЕННЯ НАРЕЧЕНОЇ 

Коли вкрали наречену, то старшій дружці і дружбі назначають 

покарання. Дружку ложать на стільці і по ній (по її тілу) розкладають цукерки, 

які дружба має з закритими очима знайти і з`їсти. Але замість дружки, коли 

дружбі закривають очі ложать хлопця або чоловіка і дружба шукає цукерки по 

чоловіку. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Ласкав`юк В.В., студентка. 

 

№ 59 

ЗАКОТИ ЯЙЦЕ 

Дружби і дружки беруть участь, потрібно 2 яйця. Дружки стають 

близько 3 м від дружбів, у них ноги на ширині плечей, дружби повинні 

закотити яйце поміж ноги дружці без допомоги рук чи ніг, їм до штанів 

прив’язують на мотузку картоплю, коливаючись вони штовхають яйце. Ті, яка 

пара програє, виконує наступне: дружба стає на стілець, дружка бере яйце і 

повинна перекачати його з одної штанини в іншу. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Іванишин Христина, студентка. 

 

№ 60 

МІТЛА 

6 пар, і один хтось лишній бере мітлу хлопець чи дівчина. Якщо з 

мітлою дівчина, то дівчата бігають за хлопцями. 
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Хід. 

Грає музика, музика зупиняється і всі міняються парами. Хто 

залишається без танцює з мітлою, програв якщо 3 рази то виконує якесь 

завдання. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Іванишин Христина, студентка. 

 

№ 61 

Дружба і дружка збирають гроші в повзунки за хлопчика і дівчинку, при чому 

дружба і дружка дразнять одне одного. А суму дізнаються так: дружба 

«малює» суму передом, а дружка – попою. 

Із власних спогадів зап. 29 .09. 2011 р. Ласкав`юк В.В., студентка.  

 

№ 62 

ВЕСІЛЬНА МАЛАНКА 

Маланка – переодягання в смішних персонажів. Бурлескно-травестійне 

дійство. Переодягнені молодики танцюють по залі під (польку). Вручають 

дари нареченим (діряву каструлю, стару сковорідку). Раніше Маланка 

обов’язково повинна була подарувати кошеня чи цуценя.  

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Базь Олесь, студент. 

 

№ 63 

МІЦНІСТЬ ПОДИХУ 

5 хлопців мають надути шаріки так, щоб лопли. Після того, як тріс 

перший, інші мають зав’язати свої 4 шари, щоб вони не здувались. 

МІЦНІСТЬ ОБІЙМІВ (продовження) 

Для 4 хлопців, що залишились з шарами, вибрати 4 дівчини. Пари 

стають обличчям один до одного між ними так і вони мають притиснутись так, 

щоб шар тріс. 

«ЯК ЗАВГОДНО, АБИ ТРІС» (продовження) 
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3 хлопців мають зробити так, щоб шар тріс, без допомоги рук. 

ТАНЦІ НА СТІЛЬЦІ (продовження) 

2 хлоп, що не тріснули шар, танцюють на стільцях ламбаду, зі своєю 

парою. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Ільницька Ірина, студентка. 

 

№ 64 

РИБКА 

Дружка тримає в зубах нитку, на другому кінці якої прив’язана цукерка. 

Вона має розхитати цукерку так, щоб дружба зловив цукерку в неї між ногами, 

без рук. (Дружка стоїть задом до дружби). 

Після того, як дружба зловив цукерку, дружка має її розв’язати ротом, і 

вони мають її разом з`їсти. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Ільницька Ірина, студентка. 

 

№ 65 

ТАНЦІ НА ГАЗЕТІ 

Вибирається 4 пари, вони стають на газети і танцюють, після того, як 

музика вимикається, газету складають навпіл, і продовжується танець. Потім 

знову складають газету. Пара має танцювати так, щоб не вийти за краї газети. 

Газету складають доти, доки не залишиться одна пара. Переможці цілують 

музикантів. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Ільницька Ірина, студентка. 

 

№ 66 

НА ТОЧНІСТЬ 

Дружка сидить на стільці і тримає між ногами стакан. Дружба, 

тримаючи між ногами напівпорожню пляшку вина, має наповнити стакан, без 

допомоги рук. 
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Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Ільницька Ірина, студентка. 

 

№ 67 

ІМЕНА НАРЕЧЕНИХ 

5 дівчат і 5 хлопців мають (на швидкість) скласти: дівчата ім`я нареченої 

зі свого одягу. (Бажано, щоб в іменах була однакова кількість букв). 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Ільницька Ірина, студентка. 

 

№ 68 

ШАЛЕНА ШЛЯПКА 

Тамада вибирає людину з гостей і надіває на неї «шалену шляпку», 

музиканти грають якусь цікаву музику і гість чи гостя повинні станцювати під 

неї чи розіграти «кліп». Потім шляпка передається і виграє той, хто найкраще 

ввійде в роль запропонованої музиками пісні. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Ільницька Ірина, студентка. 

 

№ 69 

ТАРІЛОЧКА 

Кожен бажаючий з гостей може спробувати себе в грі, але потрібно бути 

обережним. Звичайна тарілка повинна стояти на підлозі, де навкруги є трохи 

вільного місця. Гравець кладе вказівний палець на середину тарілки і оббігає її 

по колу, доки зможе, дивлячись на неї. Виграє той, хто зробить більше кіл і 

втримається на ногах. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Ільницька Ірина, студентка. 

 

№ 70 

1. Дружка бере каструлю і приставляє її до попереку (нижче трохи), а до поясу 

дружби прив’язують черпак і треба бігати, «граючи» черпаком об каструлю. 

2. Перекочують сирі (але насправді вони варені) яйця під одягом. 
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3. Дружка спирається руками на стілець, а дружба об неї має луснути надуту 

кульку. 

4. Дівчата сідають на стільці, навпроти сідають хлопці. Далі вони «танцюють» 

сидячи різними частинами тіла. 

5. Дружбам до поясу прив’язують шнурок з цукеркою на кінчику і вони мають 

нею забити «гол». За м’яч слугує кришка з-під води, а ворота – розставлені 

ноги дружки. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Гриб Олена, студентка. 

 

№ 71 

Ведучий бере каструлю та імітує приготування борщу. Кидає до 

каструлі нечищену картоплю, буряк, якусь страву зі столу і заливає це все 

солодкою водою. 

 Каструлю ставлять під стіл (ніби у піч), а там напоготові така ж 

каструля, але з цукерками. 

 Ведучий куштує борщ і розуміє, що він не хороший. Швидко виливає 

його на гостей. А там цукерки. Головне каструлі не переплутати  

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. 29.09.2011 р. Грицай Катерина, 

студентка. 

 

№ 72 

КОНКУРС «ЗНАЙДІТЬ СОЛОДОЩІ» 

 Для конкурсу потрібні 2 хлопці і 2 дівчини. Хлопці лягають на стільцях 

або лавах і їх обсипають цукерками. Далі двоє дівчат повинні губами 

визбирати ці цукерки, що знаходяться на хлопцях, після того як їм зав`яжуть 

очі. Котра перша з дівчат визбирає, та й пара переможе. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Грищук Наталія, студентка. 

 

№ 73 
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Бажаючі мужчини, присутні на святі вишиковуються в шеренгу таким 

способом, щоб кожен попередній стояв спиною до наступного. Нагинаючись 

вперед, і обхвачуючи руками попереднього, чоловіки утворюють так звану 

опору. Вкінці «ланцюга з чоловіків» висаджують дружку, яка повинна долізти 

до початку, і навпаки, незалежно від того на яку частину тіла вона потрапить. 

Конкурс супроводжується під моторну музику. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Бубель Юлія, студентка. 

 

№ 74 

Дві команди по 3 чоловіка. Кожній команді дають пляшку горілки, 

стопку і закуску. 

Один наливає, другий п’є, третій закусує. (навпаки) 

Виграла та команда, що швидше випила горілки. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Вірстюк Володимир, студент. 

 

№ 75 

 Набираються 10 охочих (5 чоловіків і 5 жінок). Вони стають в 2 колони. 

І чоловіки кажуть те що подобається в жінках. Потім ведучий в кінці каже, 

щоб цілували туди, де сказали. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Вірстюк Володимир, студент. 

 

№ 76 

КАРАОКЕ 

 Є різні пісні і ведучий підбирає смішні пісні; Ведучий вибирає найбільш 

п’яних і тверезих і хто краще заспіває. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Вірстюк Володимир, студент. 

 

№ 77 

КОНКУРС З КУЛЬКОЮ 
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З гостей дружба і дружка (вони ведучі) обирають 4-5 пар. Хлопці 

сідають на стільці. На ноги їм кладуть надувну кульку. Дівчина має сісти на 

руки хлопцеві так, щоб кулька луснула. Хто зробив це скоріше (кулька не 

одразу рветься), ті й виходять в наступний тур. Так до того, поки не 

залишиться одна пара-переможці. 

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Нестерук Ганна Євгенівна, 

студентка. 

 

№ 78 

КОНКУРС З ГАЗЕТОЮ 

Аналогічний конкурс (конкурс з кулькою), лише замість кульки береться 

газета. Її кладуть на коліна хлопцеві. Дівчина повинна сидячи на руках у 

хлопця шурувати,крутити ту газету до тих пір, поки вона не порветься (чи 

добре не помнеться).  

Із власних спогадів зап. 29. 09. 2011 р. Нестерук Ганна Євгенівна, 

студентка. 

 

№ 79 

КАТАНАША  

На весіллі влітку парубки влаштовують жартівливі ігри: «Катанаша».  У 

велике коло хлопців, які держаться за руки, входить 2 хлопці із зав’язаними 

платочком очима, один тікає, а другий з ремінцем ловить його; як зловить, то 

б`є злегка.  

Петро Медведик. Село Жабиня на Зборівщині. Весілля. Народні звичаї 

та обряди. – Тернопіль: Лілея, 1996. – С. 64-65. 

 

№ 80 

РОБІТЬ ТЕ, ЩО Я 
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Гурт у складі 7-8 хлопців стають в ряд на віддалі руки, спертої на плече 

«попередника» і рухливо ідуть під мелодію музик, за першим «ведучим», який 

держить в руках ремінець. Раптово ведучий виконує на ходу якийсь жест, який 

кожен учасник гри має швидко повторити: скидає піджак, викидає в сторону 

хусточку, знімає з якогось гостя капелюх і кладе на свою голову, роззуває 

одну ногу, витягує з кишені або знаходить на подвір`ї папірець і робить з 

нього папіроску, танцює на одній босій нозі, стає на руках і підносить ноги 

вгору, платить музикам гроші, кланяється з смішними видумками Молодій, 

цілує дівчину, роздягається з светра, сорочки, майки, кидає у рот малесенький 

камінчик з-під ніг і багато ще дечого… Якщо хтось невчасно не повторить 

того, що зробив «ведучий», то такий парубок одержує покарання ремінцем або 

дає викуп. 

Петро Медведик. Село Жабиня на Зборівщині. Весілля. Народні звичаї 

та обряди. – Тернопіль: Лілея, 1996. – С. 65.   

 

№ 81 

ВЕРБУНКА 

Вибирають спритного отамана, сильного козака і трьох гарних судців. 

Судці сідають за стіл. Отаман ходить по хаті; хто пристає до гри (до 20 осіб) – 

ходять шнуром за ним, а за всіма йде козак з канчуком. Що каже, чи робить 

отаман, те повинні казати й робити всі. Всі пильнують за отаманом. А він 

робить усе (гра залежить від ініціативи отамана). Під час гри отаман співає, а 

всі за ним: 

№ 82 

ПРИСТАНЬ, ЮРКУ, ДО ВЕРБУНКИ 

Пристань, Юрку, до вербунки, 

Будеш їсти з маслом курки. 

Будеш їсти, будеш пити, 

Довбешками воші бити. 
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Забудь тата, забудь маму, 

Пристань, Юрку, у вулани, 

Бо в вуланах добре жити: 

Дають їсти, дають пити. 

 

Дають їсти, дають гроші, 

Будеш ходити, як пан хороший. 

Пристань, пристань до вуланів, 

А в нас нема таких панів. 

 

А в нас пани – все лайдаки, 

 Хлебчуть курник, як собаки. 

Ой якже ми вербували, 

По сто коней дарували. 

 

По сто коней ще й кульбабку, 

Й сто нагаїв в голу ….. . 

Не мила тобі та курка,  

Злізе тобі з ….. шкурка. 

Хто не зробить того, що отаман, чи зробить, але не так, того козак веде 

на суд. Суд присуджує йому якусь «кару»: щось зробити чи заспівати; чи 

присудять кілька канчуків. 

Танцюра Гнат, Весілля в селі Зятківцях / Упоряд., ред. М. К. Дмитренко, 

Л.О. Єфремова, К.: Редакція часопису «Народознавство» 1998. – С. 299–300. 
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Додаток Д 

 

№ 1 

ВІНКУ МІЙ 

– Вінку мій рутовий,  

– Де бував? 

– У Львові. 

– Що за тебе давали? 

– Цвіт рутовий, галяний. 

– Скочком, бочком перекотися 

І низенько вклонися,  

Від Дунаю – до Дунаю 

Вибирай си пару скраю. 

– А я собі ось оцю, ось оцю, 

– Та ж то мою братову, братову, 

Бо на моїй братовій, братовій 

Коралики золоті, золоті, 

Ще й хустина дорога, дорога, 

Бо то моя братова. 

Записано в с. Притулівка від Вакуляк Ганни Іллівни, 1904 р. н., 

Цимбалюк Марією Андріївною, зав. бібліотекою, у 1990 р. // Стелися, зелений 

кудрявцю. Колядки, щедрівки, гаївки / упоряд. Віктор Прокопчук, Тетяна 

Прокопчук. – Хмельницький : Ред.-вид. від., 1992.– С. 86. 

 

№2 

ВОРОТАЮ 

Воротаю, воротаю воротайчику, 

Відтвори, відтвори ворітонька. 

Що ж то там, що ж то там за пан іде,  
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Що ж то нам, що ж то на за дар везе? 

Золотеє, золотеє зерняточко,  

Крайнєє, крайнєє дівчаточко. 

Записано в с. В. Кужелева від Палій Зіни Іванівни, 1933 р. н., 

Павлюковською Людмилою Валер’янівною// Стелися, зелений кудрявцю. 

Колядки, щедрівки, гаївки / упоряд. Віктор Прокопчук, Тетяна Прокопчук. – 

Хмельницький : Ред.-вид. від., 1992.– С. 87. 

 

 

№3 

ЛЕБЕДЕ, ЛЕБЕДАЙЧИКУ 

Лебеде, лебедайчику, (2) 

Та поплинь, поплинь по Дунайчику. 

Та вмий, та вмий біле личко, 

Пригладь, пригладь голівоньку, 

Вберись, вберись у сукеноньку. 

Я з калинового лугу –  

Вибирай собі другу. 

Записано в с. Зеленче від Гончарук Г.М., 1930 р. н., Дармороз О., 

ученицею 9 класу, у 1989 р. // Стелися, зелений кудрявцю. Колядки, щедрівки, 

гаївки / упоряд. Віктор Прокопчук, Тетяна Прокопчук. – Хмельницький : Ред.-

вид. від., 1992.– С. 93. 

 

№4 

НЕ СТЕЛИСЯ, ЗЕЛЕНИЙ КУДРЯВЧИК 

Не стелися, кудрявчик, 

Не стелися, зелений кудрявчик, край мене. 

Край моєго городця, 

Край моєго, зелений кудрявчик, городця. 
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Проти мого віконця, 

Проти мого, зелений кудрявчик, городця. 

Проти мого віконця, 

Проти мого, зелений кудрявчик, віконця. 

Ой є в мене лихий муж, 

Ой є в мене, зелений кудрявчик, лихий муж. 

Та й не каже ми ся збирати, 

Та й не каже ми ся, зелений кудрявчик, збирати. 

Йти до корчми гуляти,  

Йти до корчми, зелений кудрявчик, гуляти. 

А я піду до корчми, 

А я піду, зелений кудрявчик, до корчми. 

Йти зі мною не хоче,  

Йти зі мною, зелений кудрявчик, не хоче. 

Він по мене посли шле, 

Він по мене, зелений кудрявчик, посли шле. 

Перший посол – шабелька, 

Перший посол, зелений кудрявчик, шабелька. 

Другий посол – нагайка, 

Другий посол, зелений кудрявчик, нагайка. 

Третій посол – сам нелюб, 

Третій посол, зелений кудрявчик, сам нелюб. 

Та й взяв мене за ручку,  

Тай взяв мене, зелений кудрявчик, за ручку. 

Вивів мене з таночку, 

Вивів мене, зелений кудрявчик, з таночку. 

Отож тобі таночок, 

Отож тобі, ти моя миленька, таночок. 

Та й не слухай, дівочок, 
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Тай не слухай, ти моя миленька, дівочок. 

Бо дівочки не дбають, 

Бо дівочки, зелений кудрявчик, не дбають. 

Йдуть у танок, гуляють, 

Йдуть у танок, зелений кудрявчик, гуляють. 

Але слухай жіночок, 

Але слухай, ти моя миленька, жіночок.  

Записано в с.Блищанівка від Прокопчук Емілії Іванівни, 1916 р. н., 

Прокопчук Тамарою Костянтинівною, директором Дунаєвецької ЦБС, у 1989 

р.// Стелися, зелений кудрявцю. Колядки, щедрівки, гаївки / упоряд. 

Віктор Прокопчук, Тетяна Прокопчук. – Хмельницький : Ред.-вид. від., 1992.– 

С. 96. 

 

№5 

ОЙ ВИЛИЛИ ВОДИ 

Ой вилили води на чотири броди. 

Гей, дівчата, весна-красна, зілля зелененьке. 

Ой на першім броді зозуленька кує. 

Гей, дівчата, весна-красна, зілля зелененьке. 

Зозуленька кує, бо весноньку чує. 

Гей, дівчата, весна-красна, зілля зелененьке. 

А на другім броді козак коня напував. 

Гей, дівчата, весна-красна, зілля зелененьке. 

Козак коня напував, на війну ся збирав. 

Гей, дівчата, весна-красна, зілля зелененьке. 

А на третім броді дівча косу чеше. 

Гей, дівчата, весна-красна, зілля зелененьке. 

Що вона начеше, на Дунай занесе. 

Гей, дівчата, весна-красна, зілля зелененьке. 
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На четвертім броді мати дочку віддавала. 

Гей, дівчата, весна-красна, зілля зелененьке. 

А як віддавала, то напоминала, 

Щоби-сь в мене, моя доню, сім літ не бувала. 

Дочка не втерпіла, у рік прилетіла. 

Ой, мати, лихо знати за нелюба дала. 

– А де ж твої, доню, воли та корови? 

Ой, мати, лихо знати за нелюба дала. 

– Воли та корови в шинкарки на оборі. 

Ой, мати, лихо знати за нелюба дала. 

– А де ж твої, доню, червоні коралі? 

Ой, мати, лихо знати за нелюба дала. 

– Червоні коралі в шинкарки в заставі. 

Ой, мати, лихо знати за нелюба дала. 

А де ж твої, доню, русявії коси? 

Ой, мати, лихо знати за нелюба дала. 

– Русявії коси тихий Дунай носить. 

Ой, мати, лихо знати за нелюба дала. 

– А де ж твоє, доню, рум’яне личенько? 

Ой, мати, лихо знати за нелюба дала. 

– Рум’яне личенько в нелюба в рученьках. 

Ой, мати, лихо знати за нелюба дала. 

Записано в с. Кривчик від Сохатюк Наталії Михайлівни, 1908 р. н., 

Прокопчук Галиною Миколаївною, у 1990 р.// Стелися, зелений кудрявцю. 

Колядки, щедрівки, гаївки / упоряд. Віктор Прокопчук, Тетяна Прокопчук. – 

Хмельницький : Ред.-вид. від., 1992.– С. 98. 

 

№6 

ОЙ ЛЕТІЛА ГОРЛИЦЯ 
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Ой летіла горлиця 

Через сад, через сад, 

Загубила пір’ячко 

На весь сад, на весь сад. 

А хто ж теє пір’ячко 

Підійме, підійме, 

То той собі парочку  

Підбере, підбере. 

А Маруся краща всіх, 

Краща всіх, 

Позбирає пір’ячко 

Раньше всіх, раньше всіх. 

Позбирає пір’ячко 

В фартушок, в фартушок, 

Та й нашиє Миколові  

Подушок, подушок. 

Записано в с. Тернаві від Шпак Олександри Петрівни, 1907 р. н., Коваль 

Євгеною Порфирівною, у 1990 р.// Стелися, зелений кудрявцю. Колядки, 

щедрівки, гаївки / упоряд. Віктор Прокопчук, Тетяна Прокопчук. – 

Хмельницький : Ред.-вид. від., 1992.– С. 99. 

 

 

Додаток Ж 

ЖМУРКИ 

№1 

ХОБЛА 

Вибирається із гурту «Хобла». Він стає біля «пана» (якогось умовного 

місця), прикриває очі долонями і голосно промовляє: «Хобла, хобла, ховайтеся 

добре, бо я граю, розкриває, тю… Іду шукати, а кого йму, то вуха надеру». За 
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цей час всі діти ховаються. Потім ведучий іде шукати всіх. Кого побачить, то 

біжить до «пана» і застукує, промовляючи: «Стук, стук за Івана чи Марисю і 

т.д.». А якщо дитина підбіжить до «пана», що її не помітить «Хобла», то вона 

сама каже: «Стук, стук за себе». Кого «Хобла» застукає першим, той «облає».  

Зап. 13.08.2007 р. Козійчук Марія Володимирівна від Чорноморець Марії 

Григорівни, 1937 р.н., освіта 7 кл., колгоспниця, українка, в с. Подоляни 

Старосинявського р-ну Хмельницької обл. 

 

№2 

У ПАЛИЧКИ 

Грає необмежена кількість дітей. Настружать стільки однакових 

паличок, скільки дітей, а одну з них роблять довшу. Ці палички діти тягнуть – 

хто витягне довшу, той жмуриться. 

Він лягає, заплющує очі, а всі інші діти ховаються. Коли поховаються, 

той, хто жмуриться, бере дві палички, одну кладе додолу, а другу – навхрест,  

йде шукати дітей. Коли когось знайде, то біжить до паличок, бере верхню і 

каже: «Паличка йшла та й Івана знайшла». Садить його біля паличок, а сам іде 

шукати інших. При цьому він стежить, щоб хтось не побіг до паличок і не 

визволив спійманого. Якщо хтось із дітей, які ховаються, підбіжить до 

паличок, візьме якусь з них в руки і скаже: «Паличка-виручалочка», то цим він 

усіх визволить і на цьому гра закінчується. 

Зап. 05.08.2007 р. Стасків Оксана Ігорівна від Тулеглович Анни 

Федорівни, 1950 р.н., освіта 10 кл., поштарка, українка, в с. БишкиКозівського 

р-ну Тернопільської обл.// Ф.П. 2007р. 

 

№3 

ПІЖМУРКИ 
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Насамперед визначають, кому жмуритись, а кому ховатися: сідає один із 

гравців на землю і виставляє коліно, на яке всі гравці кладуть по одному 

пальцю. Той, що сів, кладе свій палець і говорить: 

Котилася торба з великого горба, 

А в тій торбі хліб, паляниця, 

Кому доведеться, тому і жмуриться. 

На чий палець упаде останнє слово, той і повинен ховатись. Так 

проказують ці слова, поки не залишиться один гравець, який і має жмуритися. 

Останній у цій лічбі закриває обличчя та очі руками. Всі ховаються. Той, 

хто жмуриться, запитує: «Чи вже?». Коли ж не почує відповіді, починає 

шукати. Кого першого знайде, той і жмуриться. 

Зап. 01.03.2003 р. Бедик Надія Броніславівна від Мазур Олени Іванівни, 

1937 р.н., освіта 7 кл., українка, в с. Велика Слобода Кам’янець-Подільського 

р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2008р. 

 

№4 

ПІДЖМУРКИ З ДЗВІНОЧКОМ 

Гру грають влітку, восени. Такі матеріали використовують під час гри: 

декілька хустинок, невеликий дзвіночок (або консервна банка, в яку кладуть 

дрібні камінці), кілька скручених із соломи і перев’язаних джгутів. 

Піджмурки з дзвіночком – це дуже веселе видовище. 

Стають у велике коло. Вибирають із них трьох-чотирьох гравців. 

Одному прив’язують до ноги дзвіночок. Іншим зав’язують очі і дають в 

руки джгути. Їхнє завдання – впіймати або тричі торкнутися гравця з 

дзвіночком. 

Пересуваючись у середині кола, гравець із дзвіночком кожним кроком 

видає своє місце знаходження. Зате на відміну від переслідувачів, він зрячий. 

Це дозволяє йому уникати їх: то стрибками, то завмираючи на місці. 
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Розтавивши руки та розмахуючи джгутами, всі намагаються впіймати 

гравця з дзвіночком, та частіше натикаються один на одного. Чим більше коло 

і більше місця для гри, тим більше можливостей у гравця із дзвіночком 

протриматися. 

Зап. 19.07.2010 р. Рудик Анастасія Вікторівна від Петросюк Ганни 

Іванівни, 1926 р.н., освіта 8 кл., поштар, українка, в с. Паплинці 

Старосинявського р-ну Хмельницької обл. 

 

№5 

ДЗВІНОЧОК 

Гуртом збиралися діти, вибирали когось одного, хто буде жмурити. 

Йому зав’язували очі, а самі розбігалися. А щоб він міг їх знайти, дзвонили в 

дзвіночок. Кого зловить той, що жмурить, то той стає на його місце. 

Зап. 02.08.2010 р. Самойлюк Оксана Трохимівна від Музики Миколи 

Васильовича, 1932 р.н., освіта 4 кл., шофер, українець, у с. Бережинці 

Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. 

 

№6 

ЖМУРКИ 

«Жмур» – ведучий. «Жмурчики» – гравці. 

Діти стають у коло. «Жмур», починаючи від себе, вказує пальцем підряд 

на кожного і промовляє по складах лічилку. Наприклад: 

Вийшов кріт на гору 

Й починає рити. 

А на кого впаде слово, 

Той має жмурити. 
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На кого припаде останній склад, той стає «Жмурилкою». «Жмурилка» 

закриває собі очі й рахує. Наостанок виголошує: 

Хто не заховався, 

Я не винуватий. 

Іду всіх шукати. 

Кого першим віднайде, той стає на його місце, і гра продовжується. 

Зап. 10.08.2007 р. Малищук Лілія Сергіївна від Цьопи Ольги Іванівни, 

1950 р.н., освіта 10 кл., медсестра, українка, в с. Малі Пузирки Красилівського 

р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2007р. 

 

№7 

ЖМУРКИ 

Діти стають у коло. Один із них, починаючи од себе, поцілює пальцем 

підряд у кожного і приказує по складах лічилку. 

Котилася торба з великого горба, 

А в ті торбі три хліби. 

Раз, два, три. 

Ти іди жмури! 

На кого припаде слово «три», той стає «Жмурилкою». 

«Жмурилка» закриває очі руками і лічить до десяти. 

Наостанок виголошує: 

« Всі сховалиси!». 

Коли вже не чути ні від кого відповіді, встає і починає шукати. Кого 

першого він знайде, той і жмурить. 

Зап. 15.07.2010 р. Федорчук Оксана Романівна від Гурман Стефанії 

Володимирівни, 1930 р. н., освіта 7 кл., українка, в с Більче-Золоте 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 
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№8 

ЖМУРКИ 

«Жмурко» – той, хто доганяє інших гравців. 

Діти стають в коло, а один гравець каже лічилку: «Еники-беники їли 

вареники. Еники-беники кльоц, вийшов червоний матрос», вказуючи при 

цьому пальцем в кожного гравця. На кому палець зупиниться на слові 

«Матрос», той іде жмурити. Він закриває очі, поки решта гравців заховається, 

хто де. Почекавши трішки, «Жмурко» питає, чи можна йти глядіти. Хтось з 

гравців повинен відповісти. Тоді «Жмурко» іде шукати гравців. Ті тікають, 

«жмурко» доганяє. Втікаючий біжить до призначеного місця і кричить «цур». 

Тоді «Жмурко» не ловить його, бо він зацуркався, а біжить за кимось іншим. 

Далі жмурить той, кого злапав «Жмурко». 

Зап. 25.07.2007 р. Яремчук Тетяна Анатоліївна від Гуменної Ганни 

Єдварківни, 1941 р.н., освіта 10 кл., вихователька дитячого садка, українка, в 

с. Нові Нетечинці Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№9 

ПЕКАНКА  

У грі бере участь довільна кількість гравців. На кого випаде жереб, той 

«Пекан». Той, що «пекає», рахує до 20, а інші учасники ховаються, хто де 

може. Коли той, що «пекає», дорахує до 20, то іде інших шукати, кого 

побачить, хапається за те місце, де «пекав», і кричить: «Пек за ... ім’я 

учасника», а якщо той швидше добіжить, то кричить: «Пек сам за себе». Кого 

«запекав» той, що жмурив, той і рахує далі, а якщо «запекав» багатьох, то 

знову ті між собою кидають жереб. 

Зап. 13.08.2010 р. Вальчишин Людмила Михайлівна від Журбик Ольги 

Василівни, 1950 р.н., освіта 7 кл., ланкова, українка, в с. Целіїв Гусятинського 

р-ну Тернопільської обл. 
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№10 

СТУКАЛКА 

Гурт дітей вибирає «Старшину» – «Суддю», який у грі дає лад та 

розв’язує суперечки. 

Гра проходить так: на вигоні чи деінде кладуть два бучки. Старший 

призначає одного з-поміж дітей започаткувати гру. Призначений лягає ниць, 

його голову ще чимось накривають, щоб не бачив. «Старшина» подає 

команду: «Ховайсь!». Усі діти, крім «Старшини», розбігаються і ховаються 

так, щоб їх не побачив той, хто лежить накритий. Коли вже всі поховалися, 

«Старшина» подає команду: «Шукай!». І той, що лежав, встає і намагається 

когось побачити, а, побачивши, називає прізвище, біжить швидко і стукає 

палку об палку, що тут же серед площі покладені – «застукує». Виявлений 

застуканий іде й лягає, а всі ховаються. Коли ж той, що мусить застукати 

когось, відійде далі від стукалки, а хтось з тих, що ховався, підбіжить швидко і 

застукає палицями, то той, що був накритий, мусить знову лягати, а всі 

ховаються, як і спочатку. 

Зап. 02.08.2007 р. Винник Рома Михайлівна від Панич Ірини Григорівни, 

1935 р.н., освіта 7 кл., швачка, українка, в с. Юхимівці Волочиського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№11 

ЖМУРКИ 

Будь-яка кількість гравців. Лічилкою вибирали того, хто мав жмурити. 

Він повертається до дерева чи плоту, закриває очі. Всі інші повинні були 

сховатися. Той, хто жмурив, рахував до десяти і всі повинні сховатися. Потім 

шукав, говорячи такі слова: «Я іду шукати, хто не встиг заховатися, повинен 

кричати «ура»». Тоді він шукав і, побачивши одного з гравців, він повинен 

бігти і стукнути по дереву, кажучи: «(Ім’я) я тебе знайшов». Так 

продовжували гру, поки не знаходили останнього гравця. 
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Зап. 15.07.1999 р. Дудар Галина Миколаївна від Свідерської Ганни 

Ананіївни, 1924 р.н., освіта 4 кл., українка, в с. Пліщин Шепетівського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№12 

ЖМУРКИ 

У цю гру могли грати і діти, і дорослі. Жмурки є хатні і двірні. Надворі 

було легшу грати в цю гру, бо було більше місця, де заховатися. 

Так одного із гравців вибирали жмурити, і він коло одного місця 

заплющував очі і чекав, поки хтось не скаже «все», тобто вже можна було йти 

шукати. Так жмуривший повинен відшукати усіх, хто заховався, але також і 

повинен стерегти своє місце, де він жмурив, щоб хтось із тих, хто ховався, не 

прибіг першим. 

У цій грі вдосконалювалися сили бігу і кмітливість. 

Зап. 21.07.2001р. Полагіва Леся Василівна від Прасковецького Василя 

Миколайовича, 1937 р.н., освіта середня, тракторист, українець, у с. 

Немиринці Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№13 

ЖМУРОК 

Цю гру грали гуртом. Одному учаснику зав’язували очі, і він із 

зав’язаними очима мав ловити інших учасників. Хто був спійманий, ставав 

«Жмурком». Тобто йому зав’язували очі і тепер вже він мусив ловити інших. 

А щоб визначити, хто першим на початку гри жмуритиме, проказували таку 

лічилку: 

Енчик, денчик, 

Дия, даха, 

Понадмаха, 

Сієм, пієм, 
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Далі, буки, трас, 

А ти які, 

Філен, пані, 

Вижень коні на органє, 

Злото, пито, 

Під копито, 

Гаровз набік. 

Зап. 10.07.2005 р. Барчишина Інна Вікторівна від Курчаби Ганни 

Микитівни 1923 р.н., освіта 4 кл., колгоспниця, українка, в с. Ілавче 

Теребовлянсько р-ну Тернопільської обл. // Експ. – 2005 р. 

 

№14 

ЖМУРКИ 

Діти стають у коло, а один гравець каже лічилку «Еники беники…», 

вказуючи при цьому пальцем в кожного гравця. На кому палець зупиниться на 

слові «Матрос» – той іде жмурити. Він закриває очі, поки решта гравців 

заховається хто де. 

Почекавши трошки, «Жмурка» питає, чи можна йти глядіти. Хтось з 

гравців повинен відповісти. Тоді «мурка» іде шукати гравців. Ті тікають і 

«Жмурко» доганяє. Втікаючий біжить до призначеного місця і кричить «цур». 

Тоді «Жмурко» не ловить його, бо він зацуркався, а біжить за кимось іншим. 

Далі жмурить той, кого злапав «Жмурко». 

Зап. 20.07.2003 р. Микитюк Заріна Юріївна від Холодюк Галини 

Никифорівни, 1939 р.н., середня освіта, працювала в ланці, українка, в 

с.Чаньків Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Р.Ф. – Зш. №107. – Арк. 298. 

 

№15 

ПІДЖМУРКИ 
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Насамперед визначають кому жмуритись, а кому ховатися; а це роблять 

так: сідає один із гравців на землю і виставляє коліно, на яке всі гравці кладуть 

по одному пальцю, і той, що сів, кладе свій палець і говорить: 

Котилася торба 

З великого горба, 

А в тій торбі 

Хліб, паляниця, 

Кому доведеться, 

Тому і жмуриться. 

На чий палець упаде останнє слово, той і повинен ховатись. 

Так проказують ці слова, аж поки не залишиться один гравець, який і 

повинен жмуритися. 

Останній у цій лічбі закриває очі та обличчя руками. Всі ховаються. Той, 

що жмуриться, запитує: «Чи вже?». Коли ж не почує ні від кого відповіді, 

встає і починає шукати. Кого першого він знайде, той і жмуриться. 

Зап. 28.07.2003 р. Данилюк Вікторія Петрівна від Боднарюк Ганни 

Йосипівни, 1943 р.н., освіта 8 кл., ланкова, українка, в с. Крушанівка 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. // Р.Ф. – Зш. №107. – Арк. 299. 

 

№16 

БОБЕР  

Цю гру грає 10 дітей. Діти збиралися, сідали і проказували лічилку: 

Попіл, попіл, попільниця, 

А де ж наша зозулиця? 

Понад морем літала, 

Синім оком кивала. 

А ти кив-кив не кивай, 

А ти з города тікай. 
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Останній у цій лічбі стає «Мисливцем», а решта – «Хортами». «Хорти» 

вибирають собі собачі клички: Сірко, Рябко, Бровко, Лиско, Жук та інші. 

«Мисливець» з «Бобром» відходять далі, щоб не бачити, де сховався «Бобер». 

«Мисливець» сідає заплющує очі і співає: 

Ой, ти старий бобре, 

 Заховайся добре, 

Бо я хорти маю, 

На поле пускаю. 

«Бобер» мусить сховатися, поки «Мисливець» доспіває, часом «Бобер» 

просить проспівати тричі або більше, щоб мати час сховатися. Проспівавши 

скільки раз було домовлено, «Мисливець» гукає: «Хорти з лісу!». «Хорти» 

біжать і шукають «Бобра». Знайшовши, ловлять, а він утікає. 

Зап. 13.07.2010 р. Перекуча Ірина Вікторівна від Савіцького Миколи 

Кириловича, 1935 р.н, освіта 7 кл, механізатор, українець, у с. Самчики 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№17 

ЖМУРКИ 

Давня гра, у якій беруть участь діти будь-якого віку. Кількість людей – 

від 4 до 25 осіб. 

Діти беруться за руки і створюють коло. За жеребкуванням обирається 

одна людина, яка стає в середині кола. Її зав’язують очі. Всі діти рухаються по 

колу в будь-який бік до тих пір, доки ведучий не зупинить їх командою 

«Стій!». Тоді всі зупиняються, а ведучий протягує руку вперед. За неї повинен 

взятися той, на кого вона направлена. Ведучий просить його подати голос, чи 

щось сказати. Гравець називає ім’я ведучого, чи що-небудь, змінивши голос. 

Якщо ведучий вказує цю людину, то тоді він міняється з ним і місцем, і 

роллю. Якщо не вказує, то продовжує далі. 
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Зап. 14.07.2010 р. Бондар Марина Вікторівна від Таранської Ганни 

Профирівни, 1939 р.н, освіта 7 кл., прибиральниця, українка, в с. Новоставці 

Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. 

 

№18 

ПІЖМУРКИ 

До цієї гри діти дуже охочі. Промовляють лічилку:  

Іде баран мостом, 

Потрясує хвостом. 

– Куди йдеш, баране? 

– До Києва, мій пане. 

– Що там пани роблять? 

– До уряду ходять. 

Шнур, шнур, шнур! 

До того йде жмур. 

Той, кому випало жмуритися, відвертається, заплющує очі і промовляє: 

Раз, два, три, чотири, п’ять, 

Я іду шукать. 

Коли угледить когось крикне: 

На гарячім місці! 

Та біжать «застукувати». Прикаже: 

– Друга курка – жмурка! 

Буває й так. Той, хто іде шукать, ще нікого не «застукав», а хтось із тих, що 

ховається, першим прибіжить «застукуватись» та й крикне: 

– Сам за себе і за всіх! 

Той, хто шукав, знову буде жмуриться. Гратимуть галасуючи, аж похрипнуть. 

А тоді спатимуть без задніх ніг. 
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Зап. 22.08.2009 р. Данилюк Ілона Юріївна від Дунець Євгени Францівни, 

1954 р. н., освіта середня спеціальна, продавець, українка, в с. Федорівка 

Красилівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№19 

ПІЖМУРКИ 

Є лічилка, щоб вибрати, кому жмуритись: 

Еники-беники 

Їли вареники. 

Еники-беники кльоц, 

Вийшов жмуриться матрос. 

Кому випало жмурити, відвертається, заплющує очі і промовляє: 

Бобре, бобре, 

Заховайся добре, 

Бо як знайду, 

Шкуру здеру, 

Однесу до пана, 

Зроблю барабана, 

Барабани гудуть, 

Я шукати іду. 

Побачивши когось, кричить: 

– На гарячім місці! 

Та біжить застукувати. Прикаже: 

– Друга курка – жмурка! 

Буває й так. Той, хто іде шукать, ще нікого не застукав, а хтось із тих, 

що ховаються, першим прибіжить застукуватись та й крикне: 

– Сам за себе і за всіх! 

Той, хто шукав, знову буде жмуритися. 
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Зап. 15.08.2008 р. Марценюк Оксана Олександрівна від Яцюка 

Володимира Павловича, 1959 р.н., освіта вища, вчитель фізкультури, 

українець, у с. Миньківці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№20 

ПЕРЕСМІШНИК 

Діти з молодих гілок липи чи верби виготовляють свистки. Вибирають 

«Ведучого» і «Пересмішника». У них є свистки, які свистять по-різному. 

«Пересмішник» йде і через кілька хвилин свистить. На цей знак решта 

учасників гри йдуть ловити «Пересмішника». «Ведучий» постійно через 

деякий час свистить, «Пересмішник» йому відповідає. «Пересмішник 

перебігає з місця на місце, ховається від гравців, які намагаються його 

зловити. Той, хто помітить «Пересмішника», при повторі гри замінює 

«Ведучого», який стає «Пересмішником». Цю гру добре гратися у лісі. 

Зап. 28.07.1999 р. Кухарук Тетяна Анатоліївна від Крижанівської 

Оксани Михайлівни, 1917 р.н., освіта 4 кл., в с. Баговиця Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№21 

ЗАКЛАДОВКА 

Збираються 10 дітей. Один «Плющий» закривав очі і плющив, говорячи: 

«Раз, два, три, чотири, п’ять, я встаю шукать». Всі поховалися. «Плющий» 

шукає всіх. Коли когось находить, то обоє біжать бігом до того місця, де він 

плющив, і хто перший прибіжить, той каже: «Раз, два, три, закладований ти!» 

Зап. 05.08.2005 р. Квасюк Віта Вікторівна від Ізвощик Дарини 

Миронівни, 1918 р.н., українка, без освіти, ланкова, в с. Олійники 

Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. 

 

№22 
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ДИР-ДИРА 

Будь-яка кількість гравців. Лічилкою вибирали того, хто мав жмуритись. 

Він повертався обличчям до дерева, стіни чи паркану (залежно біля чого 

жмурився), закривав очі. Всі інші повинні були сховатись. Той, хто жмурився, 

говорив: «Біля мене вогонь, вода. Сонце пече. Море тече». Це означало, що 

десь близько біля нього не можна було ховатись. Потім він продовжував: 

Я рахую до п’яти, 

Не можу до десяти. 

Раз, два, три, чотири, п’ять! 

Я вже йду шукать. 

До цього часу всі вже мусили заховатись. Той, хто жмурив, казав: 

«Корито, корито, мої очі відкриті!». Відкривав очі та йшов шукати інших. 

Якщо він когось знаходив, то біг до свого місця і, доторкнувшись до нього 

рукою, казав, наприклад: «Дир-дира! Ваня на дереві!». Його завдання 

полягало в тому, щоб «задиркати» якомога більше дітей. Ті діти, які ховались, 

в свою чергу повинні були добігти до того місця так, щоб той, хто жмурив, їх 

не «задиркав». Добігши, вони також казали: «Дир-дира. Сам за себе». Так 

продовжували, поки не знаходили всіх учасників. Потім жмурив хтось інший, 

а гра продовжувалась. 

Зап. 14.07.1999 р. Манзарук Наталія Вікторівна від Манзарук Домни 

Істимівни, 1912 р.н., українка, освіта 1 кл., в с. Ташине Березанського р-ну 

Миколаївської обл. 

 

№23 

КАЛДИ 

Хтось з дітей починає вести перекличку (вираховувати, хто повинен 

«кардувати»). Калдувати – це те, що робить «Калдувальник»: він стає біля 

дерева, стовпчика, лавочки (місця калди), закриває очі чи затуляє долонями і 

рахує до певного часу (20-50). Відкриває очі і йде шукати всіх, хто грає цю 
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гру. Діти ховаються скрізь, але лише на обмеженій території. Якщо той, хто 

калдує, знайшов когось, то він біжить до місця калдування і торкається рукою 

до стовпчика, стільця, дерева (місця калди). Це означає, що «Калдувальник» 

його знайшов. Діти, що знаходяться у схованці, дивляться за діями 

«Калдувальника» і намагаються самі добігти до місця калдування, постукати 

рукою і сказати: «Тра-та-та за себе». 

Коли всіх знайдено, гра повторюється, змінюються тільки ті, хто калдує, 

а калдує той, кого «Калдувальник» першого знайшов. Якщо не закалдував 

нікого, то калдує ще раз. 

«Калдувальника» вибирають такими лічилками: 

Котилася торба 

З великого горба, 

А в тій торбі 

Хліб, паляниця. 

Кому доведеться, 

Той буде жмуриться. 

Або: 

Вийшов зайчик погулять: 

Раз, два, три, чотири, п’ять. 

Як нам бути, що зробити? 

Треба зайчика зловити. 

Будем знову рахувать: 

Раз, два, три, чотири, п’ять. 

Правила гри: 

1. Вибір «Калдувальника» лічилкою. 

2. Домовленість дітей, за який час треба заховатися (до скількох 

рахувати). 

3. Діти домовляються як калдувати – тільки за себе «Тра-та-та за себе», 

чи можна ще за когось – «Тра-та-та за Василька». 
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Зап. 10.07.2001 р. Стойник Тетяна Олександрівна від Стецюк Лідії 

Григорівни, 1924 р.н., освіта 7 кл., доярка, українка, в с. Лотівка 

Шепетівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№24 

ЦУРГАЛОЧКА 

Грають 8-10 дітей. Один жмурить (закриває очі і рахує до десяти). Інші – 

ховаються. Той, хто жмурить, йде шукати. Коли знайде першого, кричить: 

«Цургалочка Оля, Вася (ім’я)». Жмурить «Цургалочка». Гра продовжується. 

Цю гру найчастіше грають пастушки, які пасуть худобу, віком 7-13 

років. 

Зап. 12.07.2000 р. Тощак Світлана Іванівна від Мельник Варвари 

Степанівни, 1908 р.н., освіта 3 кл., ланкова в колгоспі, в с. Мала Кужелівка 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№25 

У ЖМУРКИ 

Збирається гурт дітей. Вибирають лічилкою одного, який має 

«жмурити». Поки він «жмурить», інші ховаються. «Жмурити» потрібно із 

заплющеними очима, стоячи спиною до тих, хто ховається. Коли всі 

сховались, подають якийсь знак тому, хто жмурить. Ведучий іде шукати. 

Гравці крадькома зі своїх схованок повинні знайти момент і пробратись до 

зазначеного місця (де «жмурив» ведучий). Якщо гравець прибігає туди 

першим за ведучого, який теж спішить, щоб не дати йому прибігти першим, то 

він сповіщає про це словами: «Цур, я є!» Якщо першим прибіг ведучий, або 

коли ведучий побачив когось у хованці, то він каже: «Цур, я бачив!» (і каже, 

кого і де). 

Наступного разу «жмурить» перший знайдений. 
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Зап. 09.07.2000 р. Гребелюк Тетяна Вікторівна від Гребелюка Віктора 

Вікторовича, 1920 р.н., українець, освіта 4 кл., бригадир в колгоспі, в с. Стара 

Гута Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№26 

ЖМУРКИ 

Коли цю гру грати, то треба, щоб було десять чоловік. Один з них 

жмури, а ті всі решта ховаються. Потому, коли всі поховалися, він іде шукати. 

А ті, що ховаються, то так ховаються, щоб вони бачили, чи далеко він від того 

місця, де жмурив. Як він відходи десь далеко, вони біжать до того місця, 

торкаються того місця і кажуть: «Застукався, застукався сам за себе». І той, 

хто вже застукався, жмурити не буде. А той, хто лишився і не встиг 

застукатись, буде жмурити. І знов так само, як перший раз. 

Зап. 25.07.2005 р. Фугело Марина Петрівна від Гулідової Ганни 

Афанасіївни, 1930 р.н., освіта 6 кл., телятниця, українка, в с. Ліщани 

Ізяславського р-ну Хмельницької обл. 

 

№27 

ЖМУРКИ 

Жмурки грають у будь-яку пору року, але найкраще, коли тепло. Вік 

учасників десь від 6 до 12 років. Найкраще, коли учасників гри багато. Суть 

гри в тому, що всі ховаються, а один їх шукає. Спочатку знаходять якесь 

дерево, яке звуть «паном». Тут жмурять. Щоб визначити, хто буде жмурити, 

проказують «щиталку», вказуючи по порядку пальцем на кожного з учасників. 

Щиталка: «Раз, два, три, чотири, п’ять – вийшов зайчик погулять, а охотнік 

підбігає, прямо в зайчика стріляє. Піф, паф, ой-ой-ой, уміраєт зайчик мой». На 

кому «щиталка» зупиняється, той і жмурить. Після того, як всі поховались, 

той, що жмурить, іде шукати. Поки він шукає, ті, що ближче заховались, 
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можуть «зацюркатись», тобто підбігти до «пана» і торкнутись рукою раніше 

того, що шукає. Кого першого знаходять, той жмурить наступний. 

Зап. 01.11.2005 р. Бондаренко Іван Васильович від Максимчука Івана 

Михайловича, 1925 р.н., освіта середня, українець, бригадир, у с. Зіньків 

Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№28 

ЖМУРКИ 

Вік 7-10 років. Діти визначали «Жмурка» рахуванням. Той закривав очі і 

рахував до 10-15. За цей час діти ховалися (грали вдень і ввечері). «Жмурко» 

шукав їх, а побачивши, підбігав до місця рахунку і казав: «Тра-та-та! Коля, 

Вася!». Йшов шукати інших. Якщо когось не знаходив – жмурив ще раз. 

Зап. 2002 р. Загоруйко І.М. від Остапенко Лідії Іванівни, 1969 р.н., 

ланкова, у с. Самчики Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№29 

КУЗЬМАРИКИ 

Грають у кузьмарки на токах, де багато копиць соломи, або між 

будівлями, щоб було де сховатися. 

На землі креслять чотирикутний «городок», а в ньому лишається той, 

хто жмуриться. Йому на очі одягають шапку, або ж він закриває очі руками і 

нахиляється до землі. Коли всі сховалися, іде ховатись і спостерігач. Коли на 

запитання жмурки «Вже сховалися?» буде ствердна відповідь або зовсім ніхто 

не відповість, тоді він іде шукати. 
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Всі, кого жмурка промине, біжать у городок, а коли ж він захопить 

зненацька на місці, що той не може втекти, то кричить: «На гарячім місці» і 

одержує прохід, яким намагається скористатися, щоб проскочити в городок; 

той, хто жмуриться, звичайно, ловить тих, котрі біжать до городка, інколи за 

правилами гри достатньо лише вдарити рукою, а то й просто побачити 

схованого і заявити про це, щоб обов’язок жмуритися перейшов до іншого. 

Тоді гра продовжується. 

Зап. 23.07.2008 р. Бирилюк Ольга Аркадіївна від Ткачук Людмили 

Степанівни, 1940 р.н., освіта 8 кл., поштар, українка, в с. Чернелівка 

Красилівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№30 

ЖМУРКИ 

Грають цю гру так: всі діти ховаються, а один їх глядить, а коли 

находить, то біжить до того місця, де щитав, поки всі ховаються і каже: «Стукі 

лукі, я вас застукав», і так поки не знайде всіх. 

Зап. 14.11.2005 р. Галаш Олена Анатоліївна від Шушковської Питрунелі 

Станіславівни, 1932 р.н., освіта 3 кл., листоноша, полька, в с. Нова-Гута 

Новоушицького р-ну Хмельницької обл. 

 

№31 

ЖМУРКИ 

Групова гра. Кількість учасників – не більше п’яти. Вибирають гравця, 

який буде стояти з закритими очима і рахувати до десяти. Інші гравці за цей 

час ховаються. Потім перший гравець йде шукати. Кого знаходить першого, 

той буде жмурити далі. 

Гра на кмітливість і логічне мислення, оскільки треба думати швидко. 

Знайти тих, хто заховався, потрібно не довше, ніж за п’ять хвилин. Якщо 
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гравець не встиг знайти інших за п’ять хвилин, його змушують перейти через 

небезпечний брід. 

Зап. 10.07.2008 р. Огородник Марина Олександрівна від Сохацької 

Антоніни Степанівни, 1921 р.н., освіта 6 кл., колгоспниця, українка, в с. 

Калиня Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№32 

ЖМУРИ КОТА 

Збираються діти, рахуються лічилкою, в результаті залишається один. 

Він закриває очі і промовляє: «Жмури кота, лишись одна». В цей час інші діти 

повинні заховатися. А той, хто жмурив, повинен їх знайти. Побачивши одного 

з гравців, той, хто жмурив, повинен торкнутися землі і сказати: «Печу кота, 

якого баче голова». Якщо він не встиг цього зробити, то мусить жмурити ще 

раз. 

Зап. 11.01.2003 р. Малисник Юлія Анатоліївна від Довгань Лідії 

Василівни, 1958 р.н., освіта середня, домогосподарка, у с. Біла Чемеровецького 

р-ну Хмельницької обл. 

 

№33 

ЖМУРКИ 

У цій грі участь бере багато дітей. Щоб призначити, кому жмуритися, 

кладуть пальчики (кожна дитина один пальчик) та й промовляють, торкаючи 

пальчики, щоб на кожний пальчик було одне слово: 

Котилася торба 

З великого горба, 

А в тій торбі 

Хліб, паляниця. 

Кому доведеться – 
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Тому й зажмуриться. 

На чиєму пальчику буде останнє слово, тому й «жмуриться». Всі діти 

ховаються. Дитина, яка жмуриться, знаходить когось із дітей, і гра 

починається спочатку. 

Зап. 11.07.2000 р. Єрменчук Інна Василівна від Єрменчук Фекли 

Тимофіївни, 1922 р.н., освіта 8 кл., доярка, українка, в с. Шустівці Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№34 

СХОВАНКИ 

Спочатку визначають, кому жмурити, а кому ховатись. Це роблять так: 

один з гравців говорить слова і кожне слово відноситься до одного з гравців. 

Говорять при цьому такі слова: 

Котилася торба 

З великого горба, 

А в тій торбі хліб, паляниця. 

Кому доведеться – той буде жмуриться. 

На кого упаде останнє слово, той повинен ховатися. Так проказують ці 

слова доти, поки не залишиться один гравець, який і має жмурити. Той, хто 

жмурить, закриває очі руками, поки всі ховаються. Потім запитує, чи всі вже 

поховались. Якщо йому ніхто не відповідає, він йде шукати. Кого першого 

знайде, той і жмурить.  

Зап. 07.08.2000 р. Крамаревич Софія Михайлівна від Закордонець Софії 

Остапівни, 1914 р.н., освіта 2 кл., ланкова, українка, в с. Кормильче 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№35 

ЖМУРКИ 
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Діти стають у коло. Один з них починає лічити від себе, вказує пальцем 

підряд на кожного і промовляє по складах лічилку: 

«Раз, два, три, чотири, п’ять, вийшов зайчик погулять, а охотнік вибігає, 

прямо в зайчика стріляє. Піх-пах! Не попав, зайчик дальше поскакав». 

На кого припаде останній склад, той має жмурити. Жмурилка закриває 

очі і рахує: 

«Раз-з-з, два-а-а, три-и-и, 

Чо-ти-ри, п-ять, я іду шукать». 

Віс діти повинні сховатися до цього часу. 

Зап. 04.08.2001 р. Оліяр Оксана Володимирівна від Войтович М.І., 1939 

р.н., освіта середня, медсестра, в с. Гримайлів Гусятинського р-ну 

Тернопільської обл. 

 

№36 

ЖМУРКИ 

Грають у гру діти; кількість дітей різна (від двох і більше). Вибирають 

одного, хто жмурить, а інші ховаються. Роблять це за допомогою лічилки, яка 

може бути різною кожного разу. Наприклад, одна з лічилок: 

Сів метелик на травичку, 

Та й задумав йкус дурничку, 

Раз, два, три, 

Ти, метелику, лети. 

Хто в кінці залишається, той і жмурить, говорячи: 

Я рахую до п’яти, 

Не можу до десяти. 

Раз, два, три, чотири, п’ять! 

Я іду шукать, 

Хто не заховався, 

Той буде жмурить. 

Далі іде шукати інших, кого першого знайшли, той і жмурить. І знову 

все повторюється. 
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Зап. 16.08.1999 р. Генцар Любов Юріївна від Генцар Євдокії Прокопівни, 

1955 р.н., українка, освіта 8 кл., працює на фабриці з переробки вовни, у с. 

Стебні Путильського р-ну Чернівецької обл. 

 

№37 

ЖМУРКИ 

Вибирають одного гравця, який буде жмурити. Поки він, закривши очі, 

рахує до 25, інші ховаються на визначеній території. Порахувавши, гравець іде 

шукати. 

Знайшовши когось, він має встигнути швидше прибігти на своє місце і 

постукати 5 разів. І так за кожним гравцем. Той, хто знайдений останнім, 

починає жмурити. 

Мета гри: розвиток м’язів, сили, спритності, швидкості, удосконалення 

фізичних даних. 

Зап. 02.08.2005 р. Алєксандрова Світлана Олександрівна від Сторожук 

Юлії Петрівни, 1943 р.н., освіта 10 кл., вчитель, в с. Хоняків Славутського р-

ну Хмельницької обл. 

 

№38 

ЖМУРКИ 

Збирається кілька дітей, щоб гратися у жмурки. Всі стають у коло і 

проказують лічилку: 

Котилася торба 

З великого горба, 

А в тій торбі: 

Хліб, паляниця. 

Кому доведеться, 

Тому і жмуриться. 

Хто з кола залишається один, той жмурить: 

Жмуру, жмуру, 

Ховаюся в дюру, 

Хто не сховався, 
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Той і попався. 

Діти ховаються. Коли той, хто жмурив, когось знайшов, то вже він йшов 

жмурити, і так далі. 

Зап. 10.08.1999 р. Брезіцька Наталія Анатоліївна від Надолін 

Владислави Антонівни, 1924 р.н., доярка, українка, в с. Андріївка 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№39 

ЖМУРКИ 

Діти стають у коло. Один з них, починаючи від себе, вказує пальцем 

підряд на кожного і промовляє по складах лічилку: 

Вийшов кріт на гору 

Й починає рити. 

А на кого впаде слово, 

Той має жмурити! 

На кого припаде останній склад, той стає жмурилкою. Жмурилка 

закриває собі очі і рахує до десяти. Наостанок виголошує: 

Хто не заховавсь, 

Я не винуватий. 

Іду всіх шукати! 

Кого першим віднайде, той стає на його місце, і гра продовжується. 

Зап. 10.12.2001 р. Попіль Ольга Миколаївна від Ільніцької Олени 

Захарівни, 1944 р.н., працювала завідувачем дитячого садочка, в с. 

Новокостянтинів Летичівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№40 

ЖМУРКИ 

Хід гри: 10 дітей віком до 13 років, з яких вибирається один ведучий, 

який жмурить, всі інші діти ховаються. Ведучий рахує до десяти та йде 

шукати. Дитина, що ховалася, підбігає до місця, де жмурив ведучий, 
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торкається рукою (стовпа, куща та ін.) і говорить: «Палки-стукалки». А 

ведучий, побачивши десь заховану дитину, підбігає до свого місця і голосно 

промовляє: «Палки-стукалки (ім’я дитини), заховалася (місце знаходження 

дитини)». Якщо ведучий «застукав» декількох дітей, то вони між собою 

вибирають іншого жмурку. Гра продовжується. Таку гру грають переважно в 

теплу пору року, коли діти можуть вільно бігати і ховатися у різних місцях. 

Зап. 25.07.2008 р. Данилюк Тетяна Анатоліївна від Завалецької Ніни 

Олексіївни, 1939 р.н., освіта 10 кл., українка, в с. Сокіл Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№41 

ХОВАНКИ 

Коли малими пасли худобу, то бавилися в «хованки» кажного дня. 

Вибирали когось одного і ставали коло нього. Потім він обертався, закривав 

очі і починав лічити: 

Раз, два, три, чотири, п’ять, 

Я іду іскать. 

А ми, як тільки він починав лічити, розбігалися і ховалися то за дерево, 

то в якийсь рів, хто де міг, там сі ховав. Коли всіх понаходив, то замість него 

мав бути той, котрого найшли первого і вже він мав рахувати, а потом ходити і 

нас шукати. 

Зап. 07.08.2008 р. Войтова Юлія Юріївна від Дієнчук Олени Андріївни, 

1928 р.н., освіта середня спеціальна, фельдшер, українка, в с. Петрівське 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№42 

ХОРТА 

Збиралося багато дітей, їх могло бути десять, а то й більше. Вони 

обирали «Хорта» – дитину, яка мала чекати декілька хвилин, доки інші діти не 
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сховаються. Тоді «Хорт» ішов шукати дітей, які поховалися. Кого знаходив 

першого, то той і ставав новим «Хортом». 

Зап. 27.07.2008 р. Буйницька Катерина Олександрівна від Якубець Ольги 

Федорівни, 1934 р.н., освіта 3 кл., швачка, українка, у с. Сапогів Борщівського 

р-ну Тернопільської обл. // Ф.П. 2008 р. 

 

№43 

У КУЖМІРКИ 

Коли діти грають у кужмірки, то комусь доводиться жмуритися, а 

комусь – ховатися. Одному кажуть: «Лічи, кому ховатися, а кому – 

жмуритися». Той починає лічити: 

Одноре, двоноре, отрете, репете, 

Оп’яте, чекате, чекавич, вареник, 

Два роги, на роги, рог. 

Останній жмуриться, а всі – ховаються. Тоді, як всі поховались, той, що 

жмурився, іде шукати їх. Кого спіймає, той жмуриться, а котрий ловив, – 

ховається, гра продовжується. 

Зап. 18.07.2008 р. Костюк Мар’яна Володимирівна від Чопик Галини 

Вікторівни, 1938 р.н., освіта 8 кл., вчитель, українка, в с. Стуфчинці 

Хмельницького р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2008 р. 

 

Додаток К 

КАМІНЧИКИ  

№1 

КАМІНЦІ  

Гравець бере в руку 5 камінчиків, один з них підкидає вгору, а чотири 

розсипає по землі. Кинутий камінчик ловить і знову кидає його вгору. Поки 

він летить у повітрі, потрібно встигнути доторкнутися до одного з камінчиків, 

що лежать на землі. Якщо кілька лежить поруч, можна торкнутися одночасно 
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всіх і встигнути піймати камінчик. Камінчики, котрих торкнувся гравець, 

відкладаються убік. 

Зап. 10.07.2007 р. Юзвік Наталя Володимирівна від Янюк Ніни 

Федорівни, 1949 р.н., освіта 7 кл., українка, в с. Борщівка Теофіпольського р-

ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2007р. 

 

№2 

КАМІНЕЦЬ 

Брали невеликий камінець, клали на долоню, підкидали. Треба було 

зловити зовнішньою стороною долоні. Той виграє, хто довше кидав і ловив. 

Зап. 04.07.2010 р. Кудрик Леся Василівна від Брозянської Ганни 

Омельянівни, 1934 р.н, неосвічена, ланкова, українка, в смт Смотрич 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2010 р. 

 

№3 

КАМІНЧИКИ 

У цій грі брали участь декілька учасників. Для гри вони підбирали п’ять 

круглих камінчиків. Умова гри: кожен з гравців по черзі виконував різні 

вправи з камінчиками в руках (спочатку підкидав один, в руках залишаючи 

чотири, потім два і т. д.). Підкидаючи останній камінець, долоню треба було 

опустити вниз і так зловити камінчики. Перемагав той, в кого камінці не 

падали на землю. 

Зап. 16.08.2007 р. Борзишина Ірина Миколаївна від Смицької Олени 

Савеліївни, 1932 р.н., освіта 6 кл., ланкова, українка, в с. Доброволля 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№4 

ЦВЕЙЛИКИ 
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Грають 2-5 чоловік. Брали черепки, їх витирали до каменю так, щоб 

утворилися круглі фігурки, схожі на монети. Один гравець розкладає 

«монети» (цвейлики) на землю. Бере одну з них, підкидає. В цей момент з 

землі бере другу фігурку і ловить ту, що підкинув. І так з іншими цвейликами. 

Потім знов розкладав цвейлики. Одну фігурку підкидав, з землі брав уже дві і 

ловив ту, що підкинув. Тоді передавав наступному гравцю. Якщо гравець не 

зловить цвейлика, передає другому. Якщо гравець залишається з цвейликами – 

він програв. 

Зап. 15.08.2006 р. Чорна Наталія Степанівна від Голубчак Людмили 

Іванівни, 1925 р.н., освіта 3 кл., доярка, українка, в с. Лисець Дунаєвецького р-

ну Хмельницької обл. 

 

№5 

КАНИЧКИ / ДЗЯТКИ 

Беруть у долоню п’ять камінчиків (каничок) і підкидають. Потім 

підбивають їх тильною стороною долоні і ловлять якомога більше. Хто 

зловить найбільше каничок, той і виграв. 

Зап. 08.07.2003 р. Дрига Володимир Олександрович від Пуляк Михайлини 

Іванівни, 1925 р.н., освіта 7 кл., колгоспниця, полька, у с. Озеряни 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. // Експ. – 2003 р. 

 

№6 

КАНИЦІ  

Бере участь два учасники. 

Потрібно 5 круглих каничок (камінців). Один учасник тре і стукає ними 

у руках, а потім розкидає їх довкола себе, але не на велику відстань. 

Цей самий учасник бере камінець один і підкидає вгору, в цей самий час 

потрібно схопити з землі інший камінець, підкинути знову і зловити їх. 

І так до кінця гри. 
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Якщо камінець вилітає, учасник виходить з гри. 

Зап. 20.07.2010 р. Бабіна Іванна Валеріївна від Ільницької Валентини 

Леонтіївни, 1966 р.н., освіта вища, вчитель німецької мови, українка, в с. 

Велика Слобода Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№7 

КАМІНЧИК 

Малюється на землі квадрат. Беруть 4 плескатих та 5 круглих 

камінчиків. Один гравець підкидає камінь. Поки той впаде, потрібно другому 

цей камінь зловити. Коли падає і гравець не ловить, то він програє. Тоді 

другий стає грати. 

Зап. 04.07.2003 р. Костушевич Анатолій Олександрович віл Лозного 

Михайла Прокоповича, 1929 р.н., освіта 4 кл., тракторист; Лозної Марії 

Олексіївни, 1933 р.н., освіта 4 кл., ланкова, в с. Монастирок Борщівського р-ну 

Тернопільської обл. // Експ. – 2003 р. 

 

№8 

КАМІНЧИКИ 

Клали на руку п’ять камінчиків величиною з ягоду (на зворот руки). 

Підкидали камінчики так, щоб вони впали на долоню. Виграв той, в кого 

більше в долоні камінчиків. Цю гру грали переважно дівчата. 

Зап. 11.07.2005 р. Барчишина Інна Вікторівна від Карпа Михайла 

Матвійовича, 1939 р.н., освіта 7 кл., комбайнер, українець, у с. Митниця 

Підволочиського р-ну Тернопільської обл. // Експ. – 2005 р. 

 

№9 

РОЗКИДАНКА  

Кілька дівчаток сідали в коло, розкидали камінці і по черзі підкидали 

угору по одному. Швидко із землі брали другий камінець, щоб не впав той, 



 382 

який вже підкинули. Потім потрібно було підкинути два камінці і взяти із 

землі третій. Після цього кидали вверх три камінці, а з землі брали четвертий. 

Наприкінці кидали уже чотири камінці і брали п’ятий. 

Котра із дівчаток не змогла зловити камінець, вибувала з гри. 

Зап. 15. 07. 2010 р. Федорчук Оксана Романівна від Гурман Стефанії 

Володимирівни, 1930 р. н., освіта 7 кл., українка, в с Більче-Золоте 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№10 

БАБИ 

Діти брали шість маленьких камінчиків, складали їх у рядочок. Самі 

сідали в круг, по черзі йшли до камінчиків, брали один в руку і підкидали 

догори. Поки той камінець був у повітрі, треба було підняти другий, і так по 

черзі всі камінці. Якщо не встиг підняти, учасник змінювався. 

Зап. 18.01.1999 р. Єремчук Ірина Сергіївна від Добродзій Олени 

Степанівни, 1924 р.н., освіта 5 кл., працювала в ланці, українка, в с. Біла 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№11 

ҐОНЧИКИ 

Брали камінчики (гальку), розсипали, підкидали і в цей момент брали ще 

один і ловили той, що підкинули. Потрібно визбирати всі, не розсипавши тих, 

що в жмені. 

Зап. 18.07.2004 р. Барчук Наталія Василівна від Мишко Лізавети 

Василівни, 1931 р.н., освіта 7 кл., продавець, українка, в с. Бубнівка 

Городоцького р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2004р. 

 

№12 

КАМІНЧИКИ 
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Дитяча групова гра для вдосконалення швидкості та спритності. Грали в 

неї переважно дівчата. Вибирали п’ять круглих невеликих камінців. Перший 

гравець підкидає один камінчик, швидко бере з купи інший і ловить 

попередньо підкинутий. Далі бере два камінці, підкидає вгору їх і бере з купи 

третій. Так відбувається, поки гравець не виконає ті самі дії з усіма п’ятьма 

камінчиками. Якщо ж він не встигає впіймати камінці, вони переходять до 

наступного гравця. 

Коли усі гравці здійснили по черзі попередні дії, грають камінцями «в 

загонку». Одна дівчинка своєю рукою утворює «ворота» (ставить на землю 

руку великим і середнім пальцями донизу, щоб утворилася арка). Інша 

підкидає вгору один камінчик, в цей час тією ж рукою бере інший і б’є його у 

«ворота», потім ловить попередньо підкинутий (тією ж рукою). Потім 

підкидає два і так далі за вищеописаними правилами. 

Грають у будь-яку пору року. Розвиває вправність рук дитини та 

концентрацію уваги. 

Зап. 15.07.2008 р. Полянська Юлія Анатоліївна від Брайчевської Лідії 

Григорівни, 1930 р.н., освіта 10 кл., українка, в с. Пудлівці Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№13 

БАРДИ 

Учасниками були довільна кількість дітей віком від 12-13 років. 

Вибирали таких п’ять камінчиків, щоб вони були гарні, кругленькі, 

однакові за розміром. Їх підкидали однією рукою і ловили. Зразу по одному 

брали, потім по два разом, однією підкидають, а два підбирають, по три, а 

потім по чотири. Потім складали пальці і робили «ворота», по одному 

камінчику заганяли у ворота.  

Це «короля» називалось. 
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У кінці – перевертень: скільки перекидаєш балів (камінчиків), стільки 

зловиш. 

Зап. 28.07.2010 р. Платовська Інна Анатоліївна від Боднарчук Алли 

Миколаївни, 1945 р.н., освіта 10 кл., вихователь, українка, в с. Бабченці 

Чернівецького р-ну Вінницької обл. // Ф.П. 2010 р. д. №2 

 

№14 

КРЕМУШКИ 

На березі річки вишукували однакові за розміром шліфовані водою 

камінчики. Для гри потрібно 10 камінчиків. Камінчики (9 шт.) складали на 

купку, а один кидали вгору. Поки камінчик летить, потрібно взяти з купки 

один камінчик і покласти збоку, а той, що летить, зловити. У руці вже два 

камінчики. Знову кидають камінчик, і за цей час треба взяти вже два 

камінчики в руку і спіймати той, що летить. На третій раз – три камінчики і 

т.д., поки усі камінчики не будуть у руці. Якщо ж камінчик не зловив, то гра 

переходить до іншого гравця. 

Зап. 20.07.2008 р. Михалюк Вікторія Миколаївна від Горобець Ніни 

Костянтинівни, 1930 р.н., освіта 5 кл., доярка, в с. Вільшаниця Білогірського 

р-ну Хмельницької обл. 

 

№15 

КРЕМ’ЯХИ 

Грають суто дівчата віком 7-12 років. 

Кожна учасниця гри повинна мати по десять камінчиків. Один із них має 

відрізнятися з-поміж інших кольором. 

Гравець підкидає камінчики догори і в тому місці, де вони мають впасти, 

наставляє над землею руки. Ті крем’яхи, що впали на долоню, підкидають 

знову і намагаються зловити їх на льоту. Якщо кількість камінчиків виявиться 

непарною, гравець відкладає один із них, а решту підкидає знову. Може 
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статися, що він при цьому не зловить жодного. Тоді гравець передає решту 

крем’яхів і право грати іншому. Вважається: той, хто грається «стратив» тоді, 

коли зловить парну кількість  або разом з іншими камінцями і міченого. Коли 

всі камінці розійдуться по руках, підраховують, кому скільки дісталося. 

Дівчинку, у якої виявиться їх найбільше, називають першою. 

Зап. 03.08.2010 р. Гесь Оксана Дмитрівна від Мудрик Варвари 

Олексіївни, 1935 р.н., освіта 6 кл., доярка, українка, в с. Моломоленці 

Хмельницького р-ну Хмельницької обл. 

 

№16 

ФАСОЛЬКИ 

П’ять фасолинок ставлять на долоню, підкидають вверх і мають всі 

зловити на тильну сторону руки. Тоді знову підкидають вверх і іншою 

стороною мають зловити на долоню. 

У грі беруть участь діти від 13-14 років. Має бути три або п’ять 

фасолинок, якщо одна загубиться, то той, хто не зловив, програє. Кожна 

зловлена фасолька приносить +1, не зловлена – -2. Хто програв, то йому дають 

щелбани. 

Зап. 13.08.2008 р. Коваль Інна Іванівна від Коваль Василини Дмитрівни, 

1931 р.н., освіта 4 кл., ланкова, українка, в с. Більче-Золоте Борщівського р-ну 

Тернопільської обл. // Ф.П. 2008 р. 

 

№17 

ФАСОЛЬКА 

Вік учасників – 10-12 років. П’ять фасолин брали в долоню, підкидали 

вверх, але не дуже високо, бо мали зловити тильною стороною руки. Потім 

підкидали знову. Якщо не зловили хоча б одну фасольку, то це програш. 

Участь брали тільки двоє дітей. Грали, коли пасли худобу. 
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Зап. 29.07.2008 р. Василенко Ірина Богданівна від Белінської Степанії 

Миколаївни, 1935 р.н., освіта 7 кл., ланкова, українка, в с. Більче-Золоте 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. // Ф.П. 2008 р. 

 

№18 

КАМІНЦІ 

Вік учасників – 12-14 років. Кількість учасників – три і більше. П’ять 

камінців лежали на купці. Учасник, підкидаючи камінець, тією ж рукою мав 

взяти другий і підкинути, а перший зловити. Якщо не зловив, то «сфучив». А 

зловив, то продовжував гру аж до п’ятого, останнього камінця. Грали цю гру 

на вулиці ввечері. 

Зап. 29.07.2008 р. Василенко Ірина Богданівна від Белінської Степанії 

Миколаївни, 1935 р.н., освіта 7 кл., ланкова, українка, в с. Більче-Золоте 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. // Ф.П. 2008 р. 

 

№19 

КАМУШКИ  

Вік учасників – 8-15 років; дитина бере в руки один камушок, кидає 

вгору і тут же ловить. Якщо спіймала, кидає два разом і т. д. Якщо ж камушок 

впав на землю, то вона розпочинає все спочатку. Для гри потрібно 6-8 

камушків.  

Зап. 02.07.2010 р. Атаманенко Катерина Петрівна від Атаманенко 

Марії Олексіївни, 1940 р.н., освіта 10 кл., зоотехнік, українка, в с. Воробіївка 

Немирівського р-ну Вінницької обл. 

 

№20 

ЧЕРЕПКИ  
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Вік учасників – 13-17 років. Брали глиняні черепки. Ставили на 

достатній відстані і намагалися загнати туди камінчики. Для гри потрібно: 

глиняний черепок, камінчики. Цю гру грали у будь-яку пору року. 

Зап. 02.07.2010 р. Атаманенко Катерина Петрівна від Атаманенко 

Марії Олексіївни, 1940 р.н., освіта 10 кл., зоотехнік, українка, в с. Воробіївка 

Немирівського р-ну Вінницької обл. 

 

№21 

КУБИКИ  

Робили десять кубиків з черепка. Розкладали їх і один кубик 

підкидали, а всі його лапали. І так всі десять. Для фізичного удосконалення 

сил грали гру в літню пору. 

Зап. 09.08.2009 р. Козак Олена Ігорівна від Кульчицької Наталі 

Антонівни, 1926 р.н., освіта вища, учителька української мови, українка, в 

с. Станція Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.  

 

№22 

КУБИКА 

У грі брало участь декілька гравців. Кожен учасник мав п’ять 

камінчиків. Один камінчик підкидали, а решту розкидали по землі і ловили 

той, що підкинули. 

Тоді той камінчик, що у руці, підкидали і швидко піднімали один з 

камінчиків, що на землі, і ловили той, що підкинули. Тоді підкидали два 

камінчики, а третій піднімали і ловили тих два. І так, поки не піднімуть всі 

камінці. 

Далі п’ять камінців підкидали і ловили тильною стороною долоні, а тоді 

знову підкинути, зловити в кулак. Далі знову розкидали і вже збирали по два 
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камінчики і знов всі п’ять перекидали зі жмені на тильну сторону долоні і 

назад. 

Далі знов розкидали і збирали по три і один камінчик, тоді всі чотири. 

Якщо камінчик випав, то гра переходить до другого учасника. Він 

починає все спочатку. 

Зап. 15.12.2000 р. Любовецька Наталія Вікторівна від Лаврентієвої 

Гери Петрівни, 1920 р.н., освіта середня неповна, колгоспниця // Ф.П. 2000 р. 

 

№23 

КУРИ 

Грають дві чи три дівчинки 8-12 років восени, коли достигне квасоля. 

Кожна дівчинка має квасолю якогось одного кольору – це кури. Крім курей, є 

ще півень і квочка – якісь особливі квасолини, великі й гарні. Всю квасолю-

кури зсипають у хустину, перемішують і грають по черзі. У жменю беруть 

курей, підкидають їх вгору, повернувши руку долонею вниз, ловлять і, 

підкинувши, знову ловлять у жменю. Коли спіймають пару курей – забирають 

собі, а піймають півня – забирають всіх курей з квочкою. Хто лишився без 

курей, той виходить з гри. Коли розіграють усіх курей, то в кого їх не 

лишилося, повинен на одній нозі проскакати туди і назад до визначеного 

раніше місця, тоді йому повертають курей, гра продовжується. 

Зап. 28.07.2001 р. Питаєва Олена Валеріївна від Гончарук Надії 

Михайлівни, 1930 р.н., освіта початкова, ланкова, українка, в с. Немія 

Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 

 

№24 

КРЕМ’ЯХИ АБО ЛИЖКИ 

Дівчата брали в руки шматочки битого посуду і підкидали вгору. 

Зап. 11.12.2006 р. Щегельський Валерій Васильович від Ткачука Петра 

Єфремовича, 1937 р.н., освіта вища, завідувач кафедри української мови 
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Кам’янець-Подільського державного університету, українець, народився у с. 

Авратин Волочиського р-ну Хмельницької обл. 

 

№25 

ҐОНЧИКИ 

1-й етап 

П’ять виточених круглих камінчиків брали в жменю, підкидали вгору. 

Треба один зловити, а інші розлітаються. 

2-й етап 

Підкидали того, що зловили, вгору. Поки він летить, треба підняти один 

з тих, що лежить на землі, і зловити того, якого підкинули. Якщо зловили, 

один відкладали вбік, а з іншими виконували те ж саме. Так треба переловити 

усі камінці. 

3-й етап 

Усі камінчики брали в жменю, підкидали і ловили зовнішньою 

стороною руки і розкладали на землю. Підкидали один камінчик, а забрати із 

землі треба два камінчика разом. Коли зловили, знову збирали у жменю, 

ловили, але камінчики вже 3 за один раз. Коли зловили 3. Знову збирали у 

жменю і підкидали вгору, ловили на зовнішню сторону долоні, клали на 

землю. Підкидали 1 камінчик, а з землі треба забрати 4. Хто з цим впорався, 

той виграв. Але якщо хоч один раз не зловили, треба починати спочатку. 

Можна грати як самому, так і багатьом. 

Зап. 13.11.2002 р. Мурова В.М. від Сапруна А.М., 1939 р.н., освіта вища, 

вчитель, українець, у с. Клинове Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№26 

ОДИНАЧОК 

Дитина бере п’ять камінчиків у руку, один з них підкидає вгору, а 

чотири розсипає по землі. 
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Підкинутий камінчик ловить і знову кидає його вгору, швидко бере із 

землі один камінчик і ловить підкинутий. Гра триває, поки не зберуть із землі 

всі камінчики. 

Зап. 18.12.2003 р. Маковська Людмила Іванівна від Левицької Валентини 

Йосипівни, 1972 р.н., освіта вища, вчитель, українка, в с. Лясківці Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№27 

БАРДИ 

З глиняного посуду вибивають товсті круглячки, які називають бардами. 

Брали 5 бард, розставляли їх окремо один від одного і починали гру: 

підкидали одну, а тим часом швидко підбирали другу, перекладали в другу 

руку. Потім знову розкидали п’ять і ловили вже дві барди. 

Якщо одна дитина програє, то дія переходить до іншої. 

Зап. 24.07.2009 р. Войтенко Юлія Анатоліївна від Григорчук Надії 

Василівни, 1935 р.н., освіта 8 кл., поштар, українка, в с. Куражин 

Новоушицького р-ну Хмельницької обл. 

 

№28 

ШПАК 

У грі участь беруть багато учасників. Для гри необхідно було мати 5 

камінчиків. Один з них підкидається вгору, а ті, які знаходяться на землі, слід 

встигнути ухопити в руки (2) і той, що в повітрі, і так доти, доки у руці не 

опиняться всі п’ять. 

Зап. 02.07.2004 р. Шевчук В.В. від Тимощук Марії Йосафатівни, 1953 

р.н., освіта середня-спеціальна, землевпорядник, українка, в с. Пробіжна 

Чортківського р-ну Тернопільської обл. // Експ. – 2004 р. 

 

№29 
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КВОЧКИ 

У цю гру грали дівчата різного віку переважно в полі під час випасу 

худоби. 

Кожна з дівчат назбирувала в жменю однакову кількість квіток, але без 

корінчиків. Потім ці квіти підкидали вгору і намагалися зловити їх 

зовнішньою стороною долоні. Хто зловив більше, той переміг. 

Зап. 06.07.2007 р. Нич Тетяна Миколаївна від Станішевської Ганни 

Монтіївни, 1951 р.н., освіта вища, бухгалтер, українка, в с. Гайове Барського 

р-ну Вінницької обл. // Експ. – 2007 р. 

 

№30 

КУБИКИ 

Кількість гравців – 2-5 чоловік. Вік – від 7 до 14 років. 

Набивають кубики з черепків, підкидають їх, за кожним разом треба 

спіймати певну кількість (2-4). Вперше треба спіймати 5 кубиків, потім 4 

кубики і т.д. 

Зап. 03.07.2011 р. Дейбук Ірина Борисівна від Данилової Олени, 1937 р.н, 

освіта 4 кл., ланкова, в с. Сивороги Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // 

Експ. – 2011 р. 

 

№31 

КОПІЙКА 

Кидали копійку з долоні і треба було зловити її зовнішньою стороною 

долоні так, щоб зверху була цифра, а як ні, то загадували щось зробити. 

Зап. 04.07.2010 р. Кудрик Леся Василівна від Брозянської Ганни 

Омельянівни, 1934 р. н., неосвічена, ланкова, українка, в смт Смотрич 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2011 р. 
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№32 

КАМІНЧИКИ 

Вік – від 7 до 13 років. Кількість – 3-4 дітей. 

Беруть 4-5 камінчиків, роблять ворота, складаючи вказівний і середній 

палець навхрест у вигляді трикутника. Підкидають камінчик і стараються 

забити їх у чужі ворота. Якщо підкинув камінчик і не впіймав, то виходить з 

гри. Грали по черзі, потім рахують, скільки хто забив у ворота. 

Зап. 02.07.2011 р. Дейбук Ірина Борисівна від Рубель Ніни Іванівни, 

1934 р.н, освіта середня спеціальна, вчитель, українка, в с. Мала Кужелівка 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2011 р. 

 

№33 

ДЯЧКИ 

Участь у грі беруть 3-4 учасники. 

Вік учасників від 5 до 16 років. 

Брали 10 кругленьких маленьких камінці. Перший учасник підкидав їх 

вгору і рівномірно розсипав. Тоді бере один камінчик і підкидає вгору. Поки 

той у повітрі гравець бере другий так, щоб зловити перший. І так всі десять. 

Потім знову розсипає і підкидає один, а бере два, далі три, чотири аж поки не 

дійде до десяти камінчиків. Якщо він помилився і не встиг взяти, чи взяв не 

всі, то гру розпочинає наступний учасник. 

Зап. 20. 12. 2004 р. Мазур Ольга Феліксівна від Домбрівської Анелії 

Полікарпівни, 1920 р.н., освіта 4 кл., працювала в рільничі бригаді, українка, в 

с. Рачинці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№34 

КАМІНЧИКИ 

Беруть 6 камінчиків округлої форми діаметром до 2 см. 1 камінчик 

підкидають вгору і, поки він летить, намагаються підняти з землі ще один так, 
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щоб зловити той, котрий підкинули. В долоні опиняється 2 камінчики, 4 

лежить на землі. Тоді підкидають 2 камінчики, які є в долоні і швидко 

піднімають з землі третій, намагаючись спіймати ті 2, які підкинули. І так до 

тих пір, поки в долоні не опиняться всі 6 камінців. Якщо не вдалося зловити 

камінчики і котрийсь з них падав, гра починається спочатку. Так можна 

тренувати спритність.  

Зап. 03. 01. 2005 р. Крива Наталія Андріївна від Смілянець Катерини 

Олександрівни, 1939 р.н., освіта 8 кл., птахівниця, українка, в с. Текуча 

Уманського р-ну Черкаської 393бл.. 

 

№35 

КАМІНЧИКИ 

Розкладали 5 чи більше камінчиків на землі. Потім брали один з них і 

підкидали вгору. Доки той камінчик був у повітрі гравець мав зігнутися взяти 

інший і підкинути його і одночасно зловити той, що був у повітрі. Далі 

гравець мав знову взяти вже третій камінчик, підкинути його і зловити другий, 

що був у повітрі. Так мали робити доти доки всі 5 камінчиків не будуть в руці. 

Зап. 11. 08. 2005 р. Боршуляк Т.Л. від Атаман Галини Павлівни, 1935 р.н., 

освіта 4 кл., повар, українка, в с. Мушкутинці Дунаєвецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№36 

5 КАМІНЦІВ 

Діти беруть 5 камінців, сідають в кружок і кожен по черзі починають 

змагання. Камінці кладуть на землю, а потім один з них підкидають. Поки він 

летить догори, треба підхопити із землі другий і зловити перший. Це 

повторюють чотири рази, доки не піднімуть усіх крем’яшків. Потім камінці 

знову кладуть на землю і, підкинувши один із них, стараються підхопити два 
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камінці разом, далі уже три. Якщо хтось помилився має поступитись ходом 

товаришу. Ця гра може бути груповою та індивідуальною. Розвиває пильність. 

Зап. 01. 06. 2000 р. Сімашкевич Вікторія Юріївна від Бондар Євгенії 

Миколаївни, 1936 р.н., освіта середня, слюсар, українка, в с. Довжок 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

Додаток Л 

№ 1 

ЧЕХАРДА 

Ця гра сама по собі нічого не має особливого: ті, що грають, лягають 

прямо на землю рядком, один від одного на декілька кроків, а останній 

підіймається, біжить і перескакує через усіх, що лежать. На другому кінці й 

сам лягає. Це ж робить наступний і т.д. Біжать не по одному, але ледве 

перший перескочив двох-трьох, як починає наступний і т.д. Уся приємність 

цієї гри полягає в жвавості, з якою бігають, та в плавності. Для жарту інший, 

що лежить, шуче, щоб той, котрий перескакує, носом запоров. Коли це 

пощастить, то загальний сміх нагородить його за дотепність, але трапляється, 

що цей піде клубком і дасть тому плескача та й поскаче далі. Тоді сміх має для 

нього зворотне значення; крім того, ще й пашить. 

Зап. 14.11.2004 р. Бавровська Олеся Володимирівна від Лісової Лідії 

Петрівни, 1929 р.н., освіта 7 кл., ланкова, в с. Гута-Глібівська Новоушицького 

р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 2 

ДОВГА ЛОЗА  

Це хлоп’яча гра. Вона вимагає неабияких фізичних даних і спритності. 

Бажано, щоб учасники її мали приблизно однаковий зріст і силу. 

Без жеребкування, за бажанням, один із учасників гри відходить на 

десять кроків від гурту, виставляє вперед ногу і, упершись у неї руками, 
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згинається майже піж прямим кутом. Голову при цьому треба нахилити 

якомога нижче. Інший гравець, розбігшись від гурту і наблизившись до того, 

що нахилився і, спершись руками на його спину та розвівши ноги в сторону, 

перестрибує через нього, відбігає на десять кроків вперед і стає в таку саму 

позу, як перший. Третій уже перестрибує через двох, четвертий – через трьох і 

т.д. Той, у кого стрибок не вдався, відходить і стає в кінець ряду. Переможців і 

переможених у цій грі не буває. 

Після того, як усі пострибають і постають один за одним, починає 

стрибати останній ряд. Він перестрибує через усіх і стає у відповідну позу, теж 

саме робить той, що був передостаннім, і так далі. 

Практично гра не має кінця і може тривати, поки її учасники не 

потомляться. Тому вона й називається довгою лозою. 

Зап. 14.12.2005 р. Чугуєва Олена Анатоліївна від Сюдіко Людмили 

Іванівни, 1954 р.н., освіта вища, в с. Бараші Емільчинськго р-ну Житомирської 

обл. 

 

№ 3 

ДОВГОЇ ЛОЗИ 

Цю гру грають хлопці. Кожен хлопець тут називається лозою. Стають 

учасники один перед одним на відстані один метр. Останній хлопець в колоні 

з розбігу, торкаючись руками до спини учасника, перестрибує того, хто стоїть 

перед ним, потім усіх учасників. Коли він пройшов до початку лози, інший 

хлопець перестрибує через учасників. І так лоза стає довгою, а якщо дивитися 

збоку, то вона ніби просувається вперед. 

Зап. 28.07.2009 р. Нечик Людмила Віталіївна від Матвієва Володимира 

Станіславовича, 1973 р.н., освіта середня спеціальна, українець, у с. Синяківці 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2009 р. 

 

№ 4 
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ЛОЗА 

Два підлітки стають один за одним. Нахиляючись вперед, перший кладе 

свої руки на коліна, а другий – йому на спину. З обох боків біля них по двоє 

сильніших хлопці. Решта розбігаються, намагаючись перестрибнути перших 

двох. Гравці, які стоять по боках, допомагають товаришам стрибати, 

підкидаючи їх. 

Зап. 23.07.2010 р. Роздайгора Людмила Дем’янівна від Хілецької Євгенії 

Никифорівни 1935 р.н, освіта 5кл, колгоспниця, українка, в с. Вільхівці 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 5 

ЧИКИРДА 

У грі брало участь десь приблизно четверо чи п’ятеро дітей. Спочатку 

один гравець згинався, а другий мав перескочити через нього і згинався зразу 

за ним. Далі третій гравець мав перескочити вже через двох, четвертий – через 

трьох і так далі. А тому, хто не зміг перескочити, видумували покарання. 

Зап. 12.08.2008 р. Боршуляк Т.Л. від Косик Марії Михайлівни, 1920 р.н., 

освіта 4 кл., колгоспниця, українка, в с. Мушкутинці Дунаєвецького р-ну 

Хмельницької обл.  

 

№ 6 

ДОВГА ЛОЗА 

Всі стають далеченько один за одним, по можливості у рівний ряд, 

виставивши одну ногу вперед, щоб міцніше було стояти на ногах. 

Нахиляються трохи вперед. Задній розганяється і перестрибує через 

одного, другого, третього і т.д. Перестрибнувши через того, що стоїть на 

самому переді, сам стає і трохи нахиляється.  
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Зап. 11.11.2001 р. Попіль Оксана Миколаївна від Скакун Антоніни 

Микитівни, 1944 р.н., колгоспниця, у с. Новокостянтинів Летичівського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№ 7 

ДОВГА ЛОЗА  

Так хлопці (7-9 осіб) лягають один коло одного і останній хлопець 

швидко встає і переплигує через кожного хлопця наперед. Як тільки цей 

хлопець дійшов до переду, він повинен швидко лягати, а останній хлопець 

знову встає і переплигує через всіх. Так виходить довга коса, яка ніколи не 

закінчиться. 

Під час гри ті хлопці, що лежать, можуть якось зачепити того, що 

біжить, і тоді той може впасти. А часом бувало так, що той, хто біжить, може 

вдарити лежачих. І так під час гри виникає сміх. 

Зап. 16.07.2001 р. Палагіва Леся Василівна від Трасковецького Василя 

Миколайовича, 1937 р.н., освіта середня, тракторист, українець, у с. 

Немиринці Городоцького р-ну Хмельницької обл.  

 

№ 8 

ДОВГА ЛОЗА 

Ця гра дуже цікава, весела, але слід бути уважним. 

Гравці лягають прямо на землю в ряд, один від другого на декілька 

кроків, останній піднімається, біжить і перескакує через всіх лежачих. А на 

другому кінці і сам лягає. Те ж саме робить наступний і так далі. Біжать не по 

одному, перший, перестрибнувши двох-трьох, далі починає наступний і так 

далі. 

Для сміху лежачий «гицне», щоб бігучий «носом запоров», але буває, 

що цей «не піде кимульом» (клубком), а дасть йому плескача і поскаче далі. 

Гру проводять весною, літом. Але найчастіше на Великдень. 
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Зап. 25.12.2001 р. Пасека Юлія Анатоліївна від Назарчук Параски, 1920 

р.н., освіта початкова, українка, в с. Бережанка Чемеровецькеого р-н 

Хмельницької обл. 

 

№ 9 

ДОВГА ЛОЗА 

Гравці стають у ряд на четвереньках, а один з розбігу перескакує через 

них і тоді сам стає на четвереньки, продовжуючи ряд, який весь час 

переміщається. 

Зап 05.12.2000 р. Черняк Олена Станіславівна від Баранецької Галини 

Іванівни 1940 р.н., освіта середня, працювала продавцем, українка, в с. Говори 

Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 10 

ДОВГА ЛОЗА 

Усі гравці стають один за одним, обличчям у потилицю, на відстані 2–3 

м, голови і спини нахиляють. Гравець, котрий стоїть позаду, розганяється, 

перестрибує через кожного і стає попереду всіх так само, як решта гравців. За 

ним те саме роблять інші. 

Зап. 13.08.2010 р. Вальчишин Людмила Михайлівна від Возної Ганни 

Гнатівни, 1940 р.н., освіта 7 кл., доярка, українка, в с. Целіїв Гусятинського р-

ну Тернопільської обл. 

 

№ 11 

ЛОЗА 

Грають переважно хлопці. Вони діляться на дві команди з однаковою 

кількістю гравців. Стають у колони один за одним обличчям у потилицю на 

відстані приблизно 2 м. Усі нахиляються вперед і згинають голову. Гравець, 

який стоїть позаду, розганяється, перестрибує через усіх і стає попереду. Так 
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роблять усі по черзі, поки той, хто спочатку стояв першим, не стане знову 

першим. 

Гру обидві команди розпочинають одночасно. Виграє той, хто першим 

закінчить гру. 

Зап. 10.07.2001 р. Стойник Тетяна Олександрівна від Стецюк Лідії 

Григорівни, 1924 р.н., освіта 7 кл., доярка, українка, в с. Липівка 

Шепетівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 12 

ШАРЛАЙ 

Грають лише хлопці, цю гру грали переважно на галявині у свято Івана 

Купала. 

Хлопці (вік довільний) стають один за одним обличчям у потилицю на 

відстані 2-ох м. Голову і спину нахиляють, а той гравець, який стоїть позаду, 

розганяється і перестрибує через кожного і стає попереду, так роблять усі по 

черзі. 

Зап. 21.08.2009 р. Гуменюк Юлія Василівна від Війтова Євгена 

Пилиповича, 1966 р.н., освіта 7 кл., комбайнер, українець, у с. Монастирок 

Ярмолинецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№ 13 

ДОВГОЇ ЛОЗИ 

Хлопці виходять на луг, або поляну у лісі. По палиці вимірюються, хто 

перший буде скакати. Він всіх вишиковує в один ряд через 3-4 м. Всі ставлять 

долоні на коліна, пригинаються. Хто по палиці вийшов головним, починає гру: 

розбігається і скаче через всіх по черзі – стає попереду всіх і пригинається так, 

як усі. Далі починає скакати той, хто позаду. 
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Зап. 10.05.2008 р. Гуменна Світлана Іванівна від Слюсара Володимира 

Володимировича, 1942 р.н., освіта 7 кл., тракторист, українець, у с. Підлісний 

Олексинець Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№ 14 

КАШКЕТА 

Грають гру підлітки. Кількість не обмежена. 

Присідають хлопці один за одним. У них на голові обов’язково мають 

бути кашкети. 

По черзі, починаючи з заднього, перестрибують один через одного так, 

щоб не зачепити кашкет. Хто зачепить кашкет так, що той падає, отримує від 

всіх щиглі чи стусани. 

Зап. 04.07.2007 р. Нич Тетяна Миколаївна від Гарник Андрія Івановича, 

1954 р.н., освіта 10 кл., різноробочий, українець, у с. Колосіївка Барського р-ну 

Вінницької обл. // Експ. – 2007 р. 

 

№ 15 

ПЕРЕСТРИБИ 

У цю гру грають переважно хлопці.  

Двоє гравців сідають на землю, витягують ноги і впираються один 

одному підошвами. Решта по черзі з розгону перестрибують цю перешкоду. 

Якщо всі гравці успішно подолають її, то ті, що сидять, ставлять п’ятку однієї 

ноги на пальці другої і знову всі перескакують. Потім на цю «споруду» 

ставлять руку з розчепіреними пальцями так, щоб мізинець став на великий 

палець ноги, що знаходиться зверху. І знову – перестрибування. 

Коли й цю висоту подолано, то ті, що сидять, наставляють зверху і другу 

руку. 

Той, хто не перескочить або зачепиться за перешкоду, сідає на землю і 

далі виконує роль «споруди». А ті, що сиділи на землі, будуть перестрибувати. 
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Останній етап гри – «ланцюжок»: гравці, які сиділи, стають на коліна, а 

решта їх перестрибує.  

Зап. 21.07.2004 р. Чорна Галина Анатоліївна від Бойко Анастасії 

Арсентіївни, 1939 р.н., освіта 8 кл., працювала телятницею, українка, в с. 

Маків Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

Додаток Н 

НОЖИК 

№ 1 

ШИЛО 

Грають влітку (один або декілька учасників). Беруть велике шило. 

Гравець кладе його на вказівний і середній палець, потім іншою рукою різко 

вдаряє по тупому кінцю шила, а гострий кінець має застрягнути в землі. Якщо 

було декілька гравців, то грали по черзі. Вигравав той, хто найбільше разів 

заганяв шило в землю. 

Зап. 14.08.2006 р. Микуляк Оксана Леонідівна від Бачук Надії Павлівни, 

1926 р.н., освіта 3 кл., доярка, українка, в с. Лідихівка Теофіпольського р-ну 

Хмельницької обл. 

№2 

У НОЖИКА 

Граючи «У ножика», пастухи сідали у коло і по черзі кожен, починаючи 

з окремих частин тіла, намагався кинути ніж так, щоб він застряг у землю 

вістрям. Ця гра є багатоетапною. Спочатку ніж кидали із великого пальця – 

«пальчик», з ліктя – «лікоть», плеча – «плечко», далі брали ніж за кінець леза у 

зуби – «зубки». Обов’язково з обертом він мав застрягти у землі. Тримаючи 

ніж великим і вказівним пальцями, кидали його, гутаючи в один оберт. 

«Гутів» було вісім. У разі кожної спроби, коли ніж не застрягав у землі, хід 

передавався іншому учаснику. Хто не виконав усіх вимог гри, того карали. 

Далі учасники гри по черзі розпочинали гру з початку, але вже без участі 
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програвшого. Скільки разів, за правилами гри застрягне ніж у землі, стільки 

раз він має можливість ударити при забиванні кілка (вирізали з дерева, або 

загострений сірник). Гравці колодкою ножа забивали кілок у землю (коли 

гравець не так часто програє, то на його прохання і за згоди решти учасників 

йому довкола забитого кілочка вирізають місце для бороди та носа, щоб 

зручно було тягнути). Програвший мав зубами витягнути його із землі і при 

можливості якнайдалі утекти, щоб знищити, тобто викинути його. Якщо 

гравці знаходили той кілок, то його знову забивають у землю і ситуація 

повторюється.  

Зап. 15.11.2009 р. Щегельський Валерій Васильович від Максюти Ігора 

Корнійовича, 1969 р.н., освіта середня-спеціальна, шофер, українець, у с. 

Гуменці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

(Програвший тягнув кілок забитий у гімняк. Зап. 2009 р. Щегельський 

В.В. від Ільніцької Марії Григорівни, 1930 р.н., освіта 4 кл., колгоспниця, 

українка, в с. Велика Побійна Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. 

2009 р.) 

№3 

КИДАННЯ НОЖИКА 

Брали ножик, ставили гострим кінцем на вказівний палець і намагались 

кинути так, щоб ножик гострим кінцем потрапив у землю. 

Зап. 04.07.2009 р. Харчук Наталія Михайлівна від Козака Ігоря 

Романовича, 1959 р.н., освіта середньотехнічна, працівник колгоспу, в с. Довге 

Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. // Експ. – 2005 р. 

 

№4 

НОЖИК 

Грати в цю гру можна великій кількості учасників. Беруть ножик і 

кидають з кулака так, щоб вістря ножа застрягло в землі. Коли ніж падає на 

землю, не застрягаючи, то вступає в гру інший учасник, а якщо ніж встрягає, 
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то гру продовжує той, хто кидав. Потім кидають ножика з двох пальців – 

вказівного і середнього, згодом беруть ножа в зуби і так кидають. Якщо 

учасник програє, тоді йому зав’язують очі, на землі креслять лінію, і він 

повинен провести по цій лінії ножиком. Якщо рівно проведе, то виграв. Якщо 

нерівно, то з того місця, де була зроблена помилка, беруть грудку землі. 

Програвший ножем махає перед ротом, а грудку землі намагаються закинути 

йому в рот. 

Зап. 02.07.2004 р. Мацькова Тетяна Миколаївна від Усоченко Марії 

Федорівни, 1935 р.н., освіта вища, вчитель, народилася в с. Поточище 

Городенківського р-ну Івано-Франківської обл., переїхала 1963 р. у с. 

Пробіжна Чортківського р-ну Тернопільської обл. // Експ. – 2004 р. 

 

№5 

В НОЖИКА 

Гравець бере в руки складаний ножик та сідає на землю. Різними 

жестами він намагається закинути ножик так, щоб він застряг в землі. Різні 

жести ідуть у певній послідовності. Гравець виграє тоді, коли ножик не падає 

на землю, а весь час застрягає в землі. 

Грають ножика влітку. Це улюблена гра дітей, які пасуть худобу. 

Зап. 18.08.2006 р. Коваль Богдан Михайлович від Куцяка Василя 

Олександровича, 1948 р.н., освіта середня спеціальна, тракторист, українець, 

у с. Рачинці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№6 

ДНІСТЕР  

Гра гралася після дощу. На землі малювалося коло і ділилося на дві 

половинки. З одної сторони була одна хата, а з іншої сторони інша хата, 

посередині річка Дністер. Ніж брався за ручку і кидався до низу. Міряли 

скільки вістря застрягло, таку відстань відміряли від Дністра, до якої сторони 
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ближче, до тієї хати йшов гравець, якщо попадало на середину, то гравець 

втопився в Дністрові. 

Кількість гравців не обмежена. 

Зап. 04.07.2010 р. Чулковська Ірина Леонідівна від Шевчука Мирослава 

Степановича, 1958 р.н., освіта 10 кл., безробітний, українець, у с. Шманьківці 

Чортківського р-ну Тернопільської обл. // Ф.П. 2010 р., д. № І Шевчук М.С. 

 

№7 

ДНІСТЕР 

Гру грала парна кількість дітей після дощу. Креслили велике коло, якщо 

двоє дітей грало, то коло ділили на двоє, якщо четверо то на четверо. Кожен 

гравець стояв у своєму шматку кола. Брали ножик за вістря і кидали на чужу 

половинку, де він застрягав, там креслили лінію і той кусок забирали вже собі. 

Вигравав той, хто забрав більше території кола. 

Бувало так, що гравець вже стояти не мав де, бо його територію забрали. 

Зап. 04.07.2010 р. Чулковська Ірина Леонідівна від Шевчук Любові 

Василівни, 1957р. н., освіта вища, вчитель, українка, в с. Шманьківці 

Чортківського р-ну Тернопільської обл. // Ф.П. 2010 р. д. № І Шевчук Л.В. 

 

№8 

ПЕРЕВЕРТАЙЧИК 

Гравці сідають на колоду обличчям один до одного. Для гри 

використовують складаний ніж, більше лезо якого згинають під прямим кутом 

до його колодочки. Увіткнувши лезо ножа в деревину, один з гравців 

підкладає вказівний палець під колодочку і різким рухом перевертає ніж, який 

після обертання повинен знов увіткнутися в колоду. Якщо це вдалося, то 

гравцю нараховують очко. У випадку, коли між колодочкою і поверхнею 

колоди можна просунути палець, то нараховується ще три очки, коли два 
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пальці – п’ять. Якщо ж ніж не увіткнувся у колоду і впав, гравець 

поступається місцем іншому. 

Зап. 19.07 2004 р. Чорна Галина Анатоліївна від Бойко Анастасії 

Арсентіївни, 1939 р.н., освіта 8 кл., телятниця, українка, в. с. Маків 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№9 

ЗУБКИ 

У грі беруть участь два-три гравці. Беруть шевське шило і кидають його 

в землю, але при цьому руками виконують різні фігури, починаючи з першої 

найпростішої. Її виконують один, два і так з нарощуванням до десяти, 

ускладнюючи наступну фігуру і збільшуючи кількісно. Якщо гравець за одну 

гру виконав усі фігури, він виходить з гри. Якщо ж гравець до трьох разів так і 

не виконав даної гри, його карають. Дають йому десять щиглів у чоло, або ж 

забивають дерев’яного колика в землю, якого він змушений витягти зубами. 

Ця гра здійснювалася для фізичного вдосконалення та психологічної 

підготовки. Виховували силу, спритність, швидкість і витривалість, 

впевненість у своїх силах. 

Зап. 05.12.2000 р. Черняк Олена Станіславівна від Баранецької Галини 

Іванівни, 1940 р.н., освіта середня, продавець, українка, в с. Говори 

Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№10 

КІЛОК 

Учасникові цієї гри слід зубами витягнути із землі забитий кілок. 

Доторкатися до кілка руками забороняється. За кожен витягнутий із землі 

кілок учасник заробляє для себе очки. 
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У цій грі можуть брати участь люди різного віку. Гра проводиться у 

весняно-літній період, в сонячну теплу погоду. Також у цю гру грають дорослі 

під час перепочинку від польової роботи. 

Зап. 20.12.2003 Українець Світлана Володимирівна від Українець 

Володимира Савелійовича, 1946 р.н., освіта середня, робітник, українець, у с. 

Кадиївці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2003 р. 

 

№11 

ГРА В ЩИГЛЯ 

Гра, в яку могли грати 2 і більше гравці. Для гри був потрібен ніж. 

Головне завдання – кинути ніж так, аби він застряг у землі. Якщо одному 

гравцю це не вдається – хід переходить іншому. Спочатку ніж кидають, 

тримаючи в правій руці, потім – у лівій. Далі ніж кидали з розкритої долоні 

(правої, а потім з лівої руки), перевернутої долоні, з першого передпліччя, 

другого передпліччя і з плеча. Хто програв, тому давали щигля. 

Зап. 15.08.2006 р. Буга Оксана Дмитрівна від Козоріз Василя 

Володимировича, 1935 р.н., освіта 7 кл., українець, у с. Котелянка 

Полонського р-ну Хмельницької обл. 

 

№12 

ЗУБКА 

Кількість учасників – 5-10 чоловік. Грають влітку на полі. 

Брали невеличкий розкладний ножик, опускали лезом донизу, ручку 

брали в зуби і кидали в землю. Якщо ножик не застргяне в землі, то треба 

зробити та забити в землю маленького колика і витягнути його зубами. Якщо 

не витягнути, то виконуєш покарання: завертати череду разів 20, якщо не туди 

буде іти. 
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Зап. 09.07.2009 р. Надал Діана Володимирівна від Настасенко Євгенії 

Іванівни, 1952 р.н., освіта середня спеціальна, бухгалтер, українка, в с. 

Підлісний Мукарів Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2009 р. 

 

№13 

НОЖИК 

Гравці ставили палицю в землю, на неї вішали шапку. Зубами треба було 

вийняти палицю. Для цього робили ямку для підборіддя і для носа. Хто не 

витягав, то стояв лицем до землі доти, доки сильніший не витягне палиці. До 

кінця гри майже всі гравці стояли лицем в землі. Потім ішли по другому колу. 

Зап. 03.07.07 р. Маковецька Оксана Володимирівна від Савчука Івана 

Федоровича, 1935 р.н., освіта 7 кл, будівельник, українець, у с. Колосіївка 

Барського р-ну Вінницької обл. // Експ. – 2007 р. 

 

№14 

У НОЖИКА  

У ножика грали лише хлопчики. Малювали коло, зручно сідали навколо 

нього і по черзі кидали ножиком у середину кола: від бороди, від долоні, від 

ліктя, від коліна. Котрий із хлопчиків попадав у центр кола, той вигравав. 

Зап. 15. 07. 2010 р. Федорчук Оксана Романівна від Гурман Стефанії 

Володимирівни, 1930 р. н., освіта 7 кл., українка, в с. Більче-Золоте 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№15 

ПЕКАР 

Юнаки та чоловіки віком від 18 до 40 років кидають ніж спочатку 

правою рукою, потім лівою. Виграє той, хто найбільше разів попаде в ціль. 

За ціль служить сухе старе дерево. 
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Гра виконується по суботах, у свята та неділю цього робити не 

можна. 

Зап. 19.07.2009 р. Рідкодуб Ірина Миколаївна від Матвійчук Наталії 

Вікторівни, 1931 р.н., освіта 7 кл., доярка, українка, в с. Гермаківка 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. // Ф.П. 2009 р. 

 

Додаток П 

П Е К А Р 

№1 

ПЕКАР 

Учасники збираються в коло, і, взявши палки в руки, кожен по черзі 

починав забивати кілочка в землю. Той, хто його вб’є в землю останнім, той 

мусить витягнути його зубами і заразом стає пекарем. Гра розпочинається 

знову. Кількість повторів довільна. 

Зап. 02.07.2009 р. Надал Діана Володимирівна від Драгомерецької Ніни 

Филимонівни, 1941 р.н., освіта 7 кл., доярка, українка, в с. Велика Побійна 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2009 р. 

 

№2 

ПЕКАР 

Спочатку закопували в землю колик. Діти вибирали того, хто першим 

розпочне гру. Перший брав палицю, яку називали «качалкою», і кидав у 

колик. Якщо не потрапляв, то його били по ногах тією ж палицею. 

Зап. 02.07.2008 р. Костецька Віта Сергіївна від Чорної Ольги Сергіївни, 

1931 р.н., освіта 2 кл., ланкова, українка, в с. Конищів 

Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл. // Експ. – 2008 р. 

 

№3 

ПЕКАР 
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У цю гру грали підлітки під час випасу худоби. Кількість гравців 

необмежена. 

Забивали великого кола в землю. Потім ставали на відстані 7-10 м і по 

черзі кожен, кидаючи своєю палкою, намагались збити кіл. 

Потім всі бігли і намагались забрати свою палицю, та біля кола стояв 

сторож із своєю палицею і не дозволяв їм того. 

Гра припинялась тоді, коли кіл був у горизонтальному положенні. Адже, 

вихопивши свою палицю з-під пильності сторожа, все ж якийсь гравець 

досягав цього. 

Зап. 06.07.2007 р. Нич Тетяна Миколаївна від Левицького Ярослава 

Олексійовича, 1944 р.н., освіта технічна, бригадир цеху заводу залізобетонних 

виробів, українець, у с. Гайове Барського р-ну Вінницької обл. // Експ. – 2007 р. 

 

№4 

ГРА В ШАПКУ 

Хлопці, які беруть участь у грі, ставлять на дорогу шапку, кидають у неї 

палку. Хто точніше і краще кине, той і виграє. 

Зап. 04.07.2007 р. Дяченко Оксана Борисівна від Тохара Степана Лук’яновича, 

1928 р.н., освіта 3 кл, бригадир рільничої бригади, українець, у с. Колосіївка 

Барського р-ну Вінницької обл. // Експ. – 2007 р. 

 

№5 

ПЕКАРЯ 

У землю міцно ставили палицю, а на неї вішали шапку. На відстані 2-3 

метрів треба було іншою палицею збити шапку. Якщо пекар (той, хто брався 

збивати) не збивав шапки, то забирав її і ставав трохи ближче. Збивав доти, 

доки не збив. Потім на його місце ставав інший гравець. 
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Зап. 04.07.07 р. Маковецька Оксана Володимирівна від Савчука Івана 

Федоровича, 1935 р.н., освіта 7 кл., будівельник, українець, у с. Колосіївка 

Барського р-ну Вінницької обл. // Експ. – 2007 р. 

 

№6 

ПЕКАР 

Хлопці спеціально розшукували кілька бляшанок з-під фарби і палиці 

довжиною приблизно метр для кожного гравця. 

Відводять певну лінію, за якою стають усі й кидають свої палиці, 

тримаючи її з одного боку, а іншим ставлять на носок ноги. Чия палиця впаде 

найближче, той ведучий – пекар. Обов’язком пекаря є виставити бляшанки 

одна на одну по центру на певній відстані від лінії, за якою знаходиться решта 

учасників, а сам відходить. Гравці кидають свої палиці, намагаючись поцілити 

в бляшанки, а потім біжать, щоб забрати їх. Ведучий має право ловити їх після 

того, як знову виставить бляшанки, а доки він це робить, інші намагаються 

швиденько повернутись за лінію. Якщо когось пекар впіймає, він має збити 

палицею бляшанки і бігти за лінію до інших. Змінюється ведучий, а гра далі 

продовжується. 

Зап. 21.08.2007 р. Веремеєва Оксана Анатоліївна від Дзюби Марти 

Григорівни, 1937 р.н., освіта 7 кл., телятниця, українка, в с. Новолабунь 

Полонського р-ну Хмельницької обл.  

 

№7 

ПЕКАР 

Кількість: 4-5 дітей. Вік: 5-8 років. 

Рухи: Діти закладають палку на середині того місця, де вони граються, 

тоді стають поодному і збивають палку своїми палками. Один збиває, тоді 

другий закладає палку, і знов починає гру. 

Використовується одна палка посередині і в кожного по палці. 
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Час: літо, весна. 

Зап. 18.07.2007 р. Музика Юлія від Ковтун Ольги Олексіївни, 1931 р.н., 

освіта 4 кл., українка, в смт Білогір’я Хмельницької обл. 

 

№8 

В ПЕКАРА 

Група дітей, не менше 10 чоловік, обирає між собою за допомогою 

лічилки «пекара». Всі інші діляться на дві групи і стають навпроти на відстані 

приблизно 10 метрів. Посередині відстані в землю, не дуже глибоко 

встромлюють палку (1,5 м). У кожного в руках палка також (0,5 м). «Пекар» 

стає якнайдалі від центральної палки. З кожної групи по одній дитині кидають 

свої палки в велику, щоб її збити. І всі стоять на місцях. Якщо палку збили, всі 

діти кидаються за своїми палками, а «Пекар» за великою і має торкнути того, 

хто збив палку, якщо торкнув, то той стає «Пекарем». 

Зап. 21.08.2007 р. Шинкарук Ліна Володимирівна від Прус Лідії Іванівни, 

1935 р.н.. освіта 7 кл., працювала в огородній ланці, українка, в с. Щурівці 

Ізяславського р-ну Хмельницької обл. 

 

№9 

ПЕКАР 

Грали гру найчастіше хлопці. У кожного з них в руках був товстий 

кийок. Одного з гурту вибирали для того, щоб він оберігав «пекаря». Ним 

могла бути палка, застромлена вертикально в землю. Всім гравцям треба було 

старатись збити палку-«пекаря». Тому, хто його оберігав, своєю палкою має 

не дати цього зробити. Коли ж «пекаря» збили, то оберігаючий мусив його 

поставити на місце і торкнути когось із гравців. Того, кого він торкне, ставили 

оберігати «пекаря». 

Зап. 096.01.2002 р. Гуральник Г. В. від Будерацького Степана 

Васильовича, 1924 р.н., у с. Волиця Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. 
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№10 

ПЕКАР 

На цю гру збиралися хлопчики 6-8 років зазвичай на весні, як тільки 

десь розтане сніг на галявині чи на березі річки. Вони забивали палку (20-30 

см) в землю, відходили на 10-11 кроків. Їх було десь 5 чоловік. По черзі вони 

кидали палкою, але вже більшою в ту, що була в землі, намагаючись її збити. 

Хто більше збивав, той був переможцем. Ця гра вдосконалювала спритність, 

влучність. 

Зап. 03.09.2010 р. Гринюк Вікторія Борисівна від Гринюк Якова 

Кузьмовича, 1940 р.н, освіта 8 кл, агроном, українець, у с. Кузьмин 

Красилівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№11 

ЦИГАНКА 

Грають 5-6 дітей. Встромлюють у землю палку – «циганку». Один з 

гравців стає біля неї, інші відходять і проводять лінію – це «баба». Стають там, 

де зручніше, і кидають у циганку палицями 60 см, щоб збити її. Той, хто біля 

циганки, одразу ставить її на місце, а інші стрибають на одній нозі за своєю 

палицею, і, взявши, кладуть її під коліно вільної ноги, тут же, стрибаючи, 

повертаються на місця, де стояли, а звідти – бігцем до баби, щоб не спіймала 

циганка. Циганка ловить усіх, хто стає на дві ноги. Кого спіймають, той буде 

циганкою, і гра продовжується. 

Зап. 21.07.2007 р. Грабовецька Олеся Петрівна від Решетник Ольги 

Миколаївни, 1930 р.н. початкова освіта, колгоспниця, українка, в с. Летава 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2007 р. 

 

№12 

ПЕКАР 
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Діти роблять коло. У кожного в руках палиця. Одне дитя вибирають і 

ставлять у коло, щоб маялось теж з палицею і з м’ячем. Дитина (ця, що у колі) 

підкидає м’яч угору і б’є його палкою на діток, які розбігаються. Діти 

намагаються відбити м’яча. Якщо м’яч не відбили, а він потрапив у когось, то 

ця дитина стає в намальоване коло, щоб маятись. Гра знову продовжується. 

Зап. 03.12.2000 р. Добровольська Алла Анатоліївна від Гураєвської 

Генефи Тимофіївни, 1931 р.н., освіта середня, санітарка в райлікарні, 

українка, в с. Слобідка-Рахнівська Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№13 

ПІСТРЯКА 

Найчастіше цю гру грали чоловіки у вільний час. На відстані приблизно 

7 м закопували легенько паличку (бажано товсту) і чоловік мав іншою 

палицею збити цього «пістряка» (закопану палицю). Відстань можна було 

збільшувати чи зменшувати. 

Зап. 10.07.2007 р. Сливчук Тетяна Анатоліївна від Климишиної Ольги 

Михайлівни, 1923 р.н., освіта 4 кл., українка, радгоспниця, у смт Стара 

Ушиця Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№14 

ВИВЕРТЕНЬ 

Усі учасники гри (діти від 6 до 10 років) вимірюються на палиці, і той, 

чия рука опиниться зверху, то кидає палицю вперед, а решта гравців із того 

місця, звідки її кинуто, поцілюють у неї своїми. 

Коли влучають у палицю, то на гравця нараховують очки. 

Той, на кому є очки, згонить їх із себе, влучаючи в лежачу палицю. 

Найкращий гравець має найменше очок. 

 Гра «Вивертень» виконується вдень у літню, весняну та осінню пору. 
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Зап. 05.07.2009 р., Кардаш Ольга Михайлівна від Міхалой Людмили 

Іванівни, 1939 р.н., освіта 7 кл., швея, українка, в с. Тимків Новоушицького р-

ну Хмельницької обл. 

 

№15 

ПЕКАР 

У цю гру грали індивідуально. 

У землю забивали витесаний із дерева штир, по ньому кидали великими 

товстими палками, щоб вибити. Кидали послідовно, один за другим, хто не міг 

вибити штира із землі, того називали «Пекарем». Він ставав у стороні і стояв 

до тієї пори, поки хтось також не виб’є штира із землі, тоді він приходив на 

зміну і ставав пекарем. 

У цю гру грали протягом літа. 

Зап. 07.07.2009 р. Букевич Лілія Степанівна від Букевич Марії 

Олександрівни, 1942 р.н., освіта 7 кл., доярка, українка, в с. Лисогірка 

Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. 

 

№16 

ПЕКАР 

Збиралося 5 хлопців і дівчат. Відмірювали 10 м, робили поперек 

границю. В кінці 10 м встромлюють кілок висотою 30 см. Кожен має палку 1 

м. Тоді кидають палку на відстані 10 м, щоб збити того кілка. Хто попадав у 

той кілок, називався пекарем. 

Зап. 05.08.2005 р. Квасюк Віта Вікторівна від Тріщ Хариті Юхимівни, 

1927 р.н., освіта 4 кл., ланкова, українка, в с. Олійники Теофіпольського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№17 

ПЕКАР 
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Хлопці і дівчата збиралися на березі. Кожний мав із собою біяка. Одного 

біяка встромляли в землю і хтось один його охороняв. Інші кидають біяки і 

втікають. А той, хто попав в біяк, стає його охороняти. 

Зап. 02.08.2010 р. Самойлюк Оксана Трохимівна від Музики Миколи 

Васильовича, 1932 р.н., освіта 4 кл., шофер, українець, у с. Бережинці 

Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. 

 

№18 

ПЕКАР 

Діти ставили палицю середнього розміру в землю, а самі ставали на 5-6 

м від нього. Брали невеликі палиці, їх було потрібно кидати, щоб із землі 

вибити палицю. Виграє той, хто сильніше вдарить по палиці, щоб вона впала 

на землю. Грали по черзі. 

Зап. 13.07.2009 р. Панасенко Дарія Юріївна від Третякової Галини 

Степанівни, 1936 р.н., освіта 7 кл., колгоспниця, українка, у с. Лошківці 

Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№19 

ПЕКУР 

Грали в основному хлопці віком до 15-17 років. Використовували палки. 

Грали на полі або на іншій чистій місцевості, де не було будинків і дерев. 

Кожен учасник мав свою палку. Одну закопували в землю (її і називали 

«пекуром»), на однаковій відстані з обох боків ставали команди учасників. 

Хтось один стояв біля «пекура». По одному учаснику з кожної команди по 

черзі кидали своєю палкою у «пекура». Той, хто збивав, ставав біля «пекура», 

інші далі кидали своїми палками у «пекура». 

Якщо не було багато дітей, а гралися лише кілька, то «пекура» 

закопували у землю і хлопці по черзі кидали у нього своєю палкою. Хто 
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більше разів зіб’є, той переможе. Обов’язково хтось стояв біля «пекура», щоб 

поправляти його, ставити на місце. 

Зап. 27.07.2010 р. Бондаренко Лілія Володимирівна від Кашпуренко 

Ольги Василівни, 1926 р.н.. освіта 4 кл., ланкова у колгоспі, українка, в с. 

Миколаївка Ємільчинського р-ну Житомирської обл.  

 

№20 

ЗНАМ’Я 

Грають усі бажаючі на полі пастухи. Малюють коло на землі (діаметр 1 

м). У центрі кола встромляється палиця (та, якою звично користуються 

пастухи) – знам’я. За допомогою лічилки обирають часового, який і охороняє 

палицю (в руках він теж має палицю). 

Решта учасників, стоячи за лінією на відстані 5-6 м, по черзі 

намагаютьсь влучити і збити своєю палицею знам’я. Якщо зіб’ють, то сторож 

має поставити палицю-знам’я на місце і в цей час доторкнутися своєю 

палицею до когось із учасників, що побігли забирати свої палиці. Якщо 

доторкнеться вартовий до когось, то він стає на його місце охороняти знам’я. 

Зап. 05.03.09 р. Щегельський В.В. від Климишена Анатолія 

Олексійовича, 1957 р.н., освіта вища, офіцер, українець у м. Кам’янець-

Подільський (нар. у с. Косиківці Новоушицького р-ну Хмельницької обл.). 

 

№21 

КИДАЙЛО 

Кидали палички на відстані 5-10 м. Їх запихали в землю. Кидали одну 

паличку в ті, які були запхані в землю. Хто збивав – той виграв, а хто не 

збивав, того заставляли щось робити. Наприклад, співати, корову завернути. 

Зап. 03.07.2010 р. Деренівська Юлія Олександрівна віл Біяк Любові 

Дмитрівни, 1951 р.н., освіта вища, вчитель, завуч, у смт Смотрич 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2010 р. 
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№22 

БАЛЬКИ 

Всі, хто грає, сідають у рядок і беруть палиці. А одну палицю кладуть 

далеко від себе. А потім кожний по черзі кидає своєю палицею в ту, що 

поклали далі від себе. Кидають так всі по 10 разів. І хто з них поцілив всі 10 

раз, чи може 7 чи 8 разів, але щоб це було більше за всіх, хто бере участь, той і 

виграв. 

Зап. 25.07.2005 р. Фугело Марина Петрівна від Гулідової Ганни 

Афанасіївни, 1930 р.н., освіта 6 кл., телятниця, українка, в с. Ліщани 

Ізяславського р-ну Хмельницької обл. 

 

№23 

СКРАКЛІ 

Десять круглих палиць довжиною 30-40 см («скраклів») ставлять або у 

шаховому порядку, або поряд по 5 штук. Відраховують 25-30 кроків, 

визначають середину відстані («масло»). Гравці кидають палиці через всю 

відстань по черзі. Якщо перший гравець зіб’є скраклю, то наступний його 

кидок буде з «масла». Виграє той, хто зіб’є найбільше скраклів. 

Зап. Зіняк Тетяна Францівна від Лишака Миколи Петровича, 1932 р.н., 

столяр, у с. Мудриголови Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№24 

У ЧОРТА 

Хлопці з трьох бл. баньки (одна – з-під фарби, друга – з консервованого 

горошку, третя – від рибної консерви, наспід могли ставити і маленьке відро 

(дійничку) та будь-що) різних за розміром, складених у вигляді піраміди, 

формували «чорта». З певної відстані відмірювали 10 м, робили поперек 

границю і кожен за чергою кидав палицю, з метою попасти і збити «чорта». 

Одного з гурту за допомогою лічилки вибирали для того, щоб він оберігав 
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«чорта». Його називали «Чортом». У разі збиття «чорта», він змушений 

швидко відновити його, а хто збив і ті, хто промахнулися, біжать у поле 

забрати свої палиці (до кого не дійшла черга, залишається за межею). 

Охоронець «чорта», має (за умови його повного відновлення) доторкнутися 

своєю палкою до когось з гравців, і того, кого він досягне, ставили оберігати 

«чорта». Бувало, що бл. баньки розлетяться далеко, то «Чорт», поставивши 

одну, біжить по іншу, а в цей момент хтось із спритних гравців знову зіб’є, 

даючи можливість всім встигнути забрати свої палиці. Хитрий «Чорт» 

спочатку визбирував у руки всі бл. баньки, а вже потім відбудовував «чорта» і 

мав ще можливість передати роль. Деколи «Чорт» отримував і палицею, якщо 

гравець не влучить, кидаючи в «чорта». 

Зап. 20. 08. 2005 р. Щегельський Валерій Васильович від Щегельського 

Бориса Андрійовича, 1927 р. н., освіта 10 кл., різноробочий, українець, у с. 

Гуменці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. // Р.Ф., п. № ІІІ. 

 

Додаток Р 

СИЛА. СПРИТНІСТЬ. ВИТРИВАЛІСТЬ 

№1 

БОРОТЬБА 

Боролися по черзі два на два, хто переміг – той король. Потім всі 

сідають на нього (на руки, на ноги, груди, тільки не на голову). Якщо він 

(король) переможе всіх, то він «законний король». Він має право піти в ліс, а 

за нього пасли корови, але не більше, як на 1 год., якщо більше буде відсутній, 

то він сам пасе за всіх. 

Зап. 2009 р. Гудима Вадим Валерійович від Климишена Анатолія 

Олексійовича, 1957 р.н., освіта вища, українець, офіцер, у м. Кам’янець-

Подільський (народився у с. Косиківці Новоушицького р-ну Хмельницької обл.). 

 

№2 
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БІЛЬША КУПА 

Хтось один із пастухів зненацька, або після змови з іншими, окрім 

одного, з вигуком «Більша купа» накидався на плечі когось з гурту. Його 

наслідують всі решта хлопців. Якщо той, на кого напали, виявиться вертким, 

то швидко звільниться з-під купи нападаючих, той, хто першим накинувся 

опиняється вже сам під купою, а в разі слабосилості мусить проситися, після 

цього виконуючи різного характеру завдання.  

Зап. 31.10.2000р. Щегельський Валерій Васильович від Максюти Ігора 

Корнійовича, 1969 р.н., освіта середня спеціальна, шофер, у с.Гуменці 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№3 

КУПКА 

Треба багато дітей. Вони падають на землю купою і кричать: «Була собі 

купка, зробилась більша». 

Зап. 24.08.1999 р. Присяжна Марія Богданівна від Колісник Степанії 

Гаврилівни 1926 р.н., освіта 7 кл., доярка, українка, в с.Пробіжна 

Чортківського р-ну Тернопільської обл. 

 

№4 

ПРИСЯГА 

Старші пастухи ловили когось із молодших і заставляли вивчити текст 

присяги, декілька раз повторюючи: «Я салага, бритий вус, я торжественно 

клянусь: сала, м’яса не жувати, старикам все віддавати». Молодші навіть при 

«катуваннях» відмовлялися казати ці слова. Вигравав той, хто вистояв, а хто 

ні, той завертав «стариків» худобу, інакше вони б порушили присягу. 

Зап. 31.10.1999р. Щегельський Валерій Васильович від Старічка Василя 

Петровича, 1969 р.н., освіта середня спеціальна, електрик, у с. Гуменці 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 
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№5 

ТЯГНИ БУКА 

Учасники – три хлопці віком від 15 років. 

Для гри потрібна міцна палиця. Два учасники сідають на землю, 

впираються підошвами за палицю і тягнуть її. Кожний намагається відірватися 

суперника від землі і перекинути через себе. Тягти палицю починають за 

сигналом посередника. Переможцем вважається той, хто зумів примусити 

суперника відірватися від землі або випустити палицю з рук. 

Зап. 22.08.2010 р. Стопнюк Лілія Григорівна від Матвійчук Поліни 

Яківни, 1940 р.н., освіта 8 кл., українка, в с. Красносілка 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№6 

ДІСТАНЬТЕ КАМІНЕЦЬ 

Для гри потрібний міцна мотузка довжиною 2-3м та два невеличкі 

камінці. 

Двоє учасників беруться за кінці мотузки (для зручності на кінцях 

мотузки можна зав’язати вузлики або зробити петлі) й розходяться, натягуючи 

її. На однаковій відстані від кожного гравця кладуть камінець. За сигналом 

кожен намагається, перетягнувши суперника, дістати свій камінець. 

Зап. 27.08.2010 р. Стопнюк Лілія Григорівна від Остапчук Ганни 

Гаврилівни, 1932 р.н., освіта 3 кл., українка, в с. Сахнівці 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. 
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№7 

СРАКАЧ 

На полі пастухи вибирають за допомогою лічилки когось одного за 

старшого. Він сідає на землю, а зверху на нього (на голову) кожен із учасників 

ставить свого кашкета. Потім скачуть через нього до тих пір, поки хтось не 

зіб’є хоча б одного. Хто зіб’є, того наказують. Він згинається, а того, хто 

сидів, беруть за руки й ноги і б’ють задницею до задниці (кількість ударів 

залежить від кількості збитих кашкетів). 

Зап. 2009 р. Щегельський Валерій Васильович від Климишена Анатолія 

Олексійовича, 1957 р.н., освіта вища, українець, офіцер у м. Кам’янець-

Подільський (народився у с. Косиківці Новоушицького р-ну Хмельницької обл.). 

 

№8 

СПРОБУЙ ВСТАТИ 

Діти попарно стають один до одного спинами, беруться під руки, 

зігнувши їх у ліктях.  

Одночасно діти намагаються сісти на землю, простягнувши ноги, а 

потім встати, не роз’єднуючи рук. Хто повторить цю вправу більше разів, той 

перемагає. 

Зап. 10.08.2008 р. Шевченко Оксана Олексіївна від Липак Іванни 

Тадеушівни, 1918 р.н., освіта 3 кл., доярка, українка, в с. Рачинці 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№9 

БОРОТЬБА НА ЛОПАТКИ 

Збираються парубки і діляться на рівні групи, обирають отаманів. 

Стають одні супроти других на віддалі 10-15 м. Отамани подають команду: 

«До бою!». Групи схоплюються, сходяться й беруться кожних два руками в 

перехрестя та намагаються один одного повалити на землю на лопатки. 
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Повалений не має права вставати до закінчення гри. Перемагає той гурт, який 

більше разів «поклав на лопатки» супротивника. Отамани оголошують кінець 

бою. Кожний переможений мусить на своїй спині (як «кінь») возити 

переможця. Після цього перешиковують наново шеренги, гра починається 

знову. 

Зап. 03.08.2007 р. Винник Рома Михайлівна від Пискливець Марії 

Андріївни, 1934 р.н., освіта 7 кл., доярка, українка, в с. Юхимівці Волочиського 

р-ну Хмельницької обл. 

 

№10 

ТВЕРДИНЯ 

Твердинею є невеликий горбочок. Вершина позначається навколо 

камінцями (як мур). На 5-3 кроків від муру нижче жердками чи рівцем 

відмежовується вал. 

Гравці діляться на два війська, котрі обирають собі вождів. Одне 

обороняє твердиню, інше йде в атаку і так починається боротьба. Хто буде 

стягнений аж поза вал, той стає бранцем ворога. Кожний ворог, що його 

властителі твердині витягують до себе через мур, стає бранцем твердині. 

Бранцям не дозволено брати участь у боротьбі. 

Твердиня здобувається, коли ворог щонайменше більшу половину 

війська стягне з горба поза вал. Якщо не вдасться, то твердиня не здобута. Час 

боротьби – 5-10 хв. 

Зап. 11.07.2007 р. Голомий Уляна Ярославівна від Грицай Анатолія 

Івановича, 1936 р.н., освіта 7 кл., водій, українець, у с. Оринин Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№11 

ДУБ ЧИ БЕРЕЗА 

Двоє хлопчаків стають одне навпроти другого. Котрийсь починає: 
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– Муха чи бджола? 

– Бджола. 

– Починаємо від чола. 

Та й дасть йому щигля, й знов питає: 

– Муха чи бджола? 

– Муха. 

– Починаємо з вуха. 

І смикне за вухо, а далі: 

– Дуб чи береза? 

– Дуб. 

– Починаємо тут й потягне за чуба, а тоді: 

– Дуб чи береза? 

– Береза. 

– Бре, бре, та й знов почав. 

– (Дуб чи качан? – Качан. – Качав, качав, та й знов почав
1
) 

Хапає того й тормосить. Далі вони міняються ролями. 

Зап. 24.07.2008 р. Бирилюк Ольга Аркадіївна від Стаднік Надії 

Харитонівни, 1941 р.н., освіта 10 кл., бухгалтер, українка, в с. Чернелівка 

Красилівського р-ну Хмельницької обл. 

1
Зап. 15.07.2001 р. Яцемірська Наталя Петрівна від Маковецької Сені 

Семенівни, 1925 р.н., освіта 4 кл., доярка, українка, в с. Кривчани Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№12 

ДУБ ЧИ БЕРЕЗА 

У цій грі бере участь двоє учасників. Один учасник вискакує на плечі 

другого, промовляючи: «Дуб, береза чи баба твереза?». Якщо другий учасник 

під час цього стоїть рівно, то це дуб, якщо трішки згинається, то береза, а 
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якщо зовсім зігнувся, то баба твереза. А потім навпаки: другий учасник 

вискакує на спину першого учасника. І так продовжується далі. 

Зап. 08.07.2008 р. Ратушняк Лілія Сергіївна від Войткової Надії 

Григорівни, 1946 р.н., освіта вища, агроном-пасічник, українка, в с. Шарівка 

Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№13 

ЧИ ДУБ, ЧИ БЕРЕЗА, ЧИ БАБА ГНИЛА? 

Вік гравців – до 15 років. Гравці називаються: або «дуб», або «береза», 

або «баба гнила». Хлопчики спиралися руками на плечі і підстрибували, 

навалюючись усією вагою на об’єкт випробування: «Чи дуб, чи береза, чи баба 

гнила?». Якщо стояв непорушно – дуб, гнувся – береза, а дуже гнувся чи падав 

– баба гнила (так перевіряли гнучкість хребта). 

Зап. 10.08.2011 р. Боровкова Марина Олексіївна від Недоборського 

Філіпа Костянтиновича, 1930 р.н., освіта 10 кл., електрик, українець, у с. 

Жванець Кам`янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2011, д. 

№489. 

 

№14 

ДУБ ЧИ ГЛИНА 

Грають парубки, які парами по черзі повинні перенести один одного на 

спині певну відстань. Той, кого несуть на спині, запитує: 

– Дуб, чи глина? 

Якщо парубок, який несе іншого на спині, не падає з ношею, то він 

відповідає: 

– Дуб. 

І так повторюється кілька разів. Якщо парубок, який несе іншого, падає, 

то всі парубки, які грають гру, сміються з нього і кричать: 

– Глина, глина! 
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Виграють сильніші. 

Зап. 05.07.2009 р., Кардаш Ольга Михайлівна від Міхалой Людмили 

Іванівни, 1939 р.н., освіта 7 кл., швея, українка, в с. Тимків Новоушицького р-

ну Хмельницької обл. 

 

№15 

ЧИЙ БАТЬКО ДУЖЧИЙ 

 У цю гру грають парубки. Вона сприяє фізичному вдосконаленню 

молодих людей, розвиває силу та витривалість. 

Сідає два міцних парубки так, щоб взаємно впертися ступнями ніг. У 

руки беруть міцну палку (дрюк чи патик). Беруть обидва за ту палку руками. 

Міцно впираючись підошвами ніг, кожний намагається зрушити з місця свого 

суперника, підняти до себе. Так, мов терези, по черзі переважують один 

одного, аж поки котрийсь з них уже не зможе переважити іншого змагуна. Хто 

останній переважив, той вважається переможцем – його «батько дужчий». 

Зап. 06.08.2008 p. Долга Юлія Сергіївна від Мармус Олени Іванівни, 1940 

р. н., освіта 7 кл., продавець, українка, в с. Капустяни Новоушицького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№16 

ЧИЙ БАТЬКО ДУЖЧИЙ 

Двоє гравців сідають на землю, беруться за руки і, впершись ступнями 

ніг, намагаються перетягти один одного. Хто перетягне – той дужчий. 

Зап. 21.08.2008 р. Мізинчук Аліна Михайлівна від Клим Ганни Дмитрівни, 

1928 р.н., освіта 4 кл., фермер, українка, в с.Вільхівці Борщівського р-ну 

Тернопільської обл.  

 

№17 

ЖУРАВЛИНИЙ КЛЮЧ 
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Гра полягає ось у чому: обирається ватажок. Цей виставляє хлопців у 

ключ: кожний береться за руку іншого з правого й лівого боків і тримається 

міцно. І коли парубки вставлені всі в один бік обличчям, то ватажок бере 

першого за руку, але стає обличчям у протилежний бік, і починає злегка 

закручувати. Ключ біжить все швидше й швидше. Щодалі від ватажка, то в 

ключі робиться більше й більше коло і вже біжать з надзвичайною швидкістю. 

Останній неспроможний вже так поспішати, відривається з силою і падає 

дальше від ключа, або його тягнуть, бо він уже безсилий. Тоді ватажок 

уповільнює свій рух, уповільнюється й ключовий кінець.  

Зап. 14.08.2007 р. Винник Руслана Михайлівна від Пошелюжного 

Степана Григоровича, 1932 р.н., освіта 7 кл., тракторист, українець, у смт 

Віньківці Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№18 

ХВОСТАЧ 

Учасники від найсильнішого до найслабшого в одній шерензі беруться 

за руки. Найсильніший намагається розкручувати шеренгу в різні боки так, 

щоб від неї відривалися гравці. Він перемагає тоді, коли шеренга повністю 

розформується. 

Зап. 05.12.2000 р. Бугерчук Ольга Василівна від Букатко Надії Іванівни, 

1938 р.н., освіта вища, працювала вчителькою початкових класів, у с. 

Привороття Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№19 

ВОРОНИ 

Гравці беруться за руки й бігають, а один стає попереду і закидає. Він 

завжди стоїть спереду. Діти від закидання бігають дуже швидко, деякі навіть 

падають, особливо ті, які вже стомляться. 
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Зап. 23.07.2010 р. Роздайгора Людмила Дем’янівна від Хілецької Євгенії 

Никифорівни 1935 р.н, освіта 5кл, колгоспниця, українка, в с. Вільхівці 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№20 

ПІВНІ 

Учасників називають «півнями».  

Гравці повинні бути рівносильними. Вони стають один навпроти одного 

у центрі накресленого кола і беруть ззаду рукою одну ногу. На одній нозі один 

з учасників повинен виштовхнути іншого за межі кола. Той, хто лишився у 

колі, є сильним і спритним «півнем». 

Зап. 21.08.2005 р. Мороз Марія Вікторівна від Собчук Єви Несторівни, 

1934 р.н., освіта початкова, колгоспниця, українка, в с. Устянівка 

Шепетівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№21 

КОГУТИ  

Кількість гравців: двоє. На майданчику креслять коло. У колі стоять 

двоє, які грають. Кожен з тих, хто грає, встає на одну ногу, іншу згинає в 

коліні, підтримує за п’яту однією рукою. Завдання: виштовхнути противника з 

кола, не використовуючи при цьому руки, стоячи на одній нозі. Штовхають 

один одного грудьми, плечима, головою. 

Зап. 26.07.2010 р. Дзюрбан Марія Володимирівна від Когут Марії 

Михайлівни, 1960 р.н, освіта 10 кл, кухар, українка, в м. Бучач Тернопільської 

обл. 

 

№22 

ХТО ДУЖЧИЙ 
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Двоє учасників, тримаючи руки позаду себе, штовхають один одного 

плечима. Перемагає сильніший, проте, якщо хтось із гравців хитріший, то він 

при атаці суперника різко нахиляється, а нападаючий летить через нього, що 

викликає сміх у присутніх. 

Зап. 31.10.2010р. Щегельський Валерій Васильович від Короленка 

Миколи Володимировича, 1968 р.н., освіта середня спеціальна, залізничник, у 

с.Гуменці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№23 

ПІВНИК 

Грають три дівчинки або хлопчики 7-10 років. Дві дівчинки сідають 

на траві, простягнувши ноги одна проти одної і поклавши одну ногу на 

носок іншої. Зверху ставлять руки так, щоб утворився бар’єр. Через нього 

перестрибує третя дівчинка так, щоб не зачепитися й не впасти. Якщо 

перестрибне чисто, то стрибає ще, а як не перестрибне – стрибає інша (з 

тих, що сиділи). Найчастіше гралися улітку, коли на вулиці тепло та 

сонячно. 

Зап. 03.08.2009 р. Бахновська Ганна Миколаївна від Сидоришеної 

Катерини Вікторівни, 1943 р.н., освіта 6 кл., колгоспниця, українка, в с. 

Куманівці Хмільницького р-ну Вінницької обл. // Ф.П. 2009 р. 

 

№24 

ЛАСОЧКА 

У грі беруть участь двоє дітей. Вони стають один проти одного і 

простягають перед собою руки: один долонями догори, другий додолу. Той, у 

кого долоні перевернуті догори, гладить знизу долоні напарника і приказує: 

– Ласочка, ласочка! 

Потім він раптово переводить свої руки за руки товариша і намагається 

вдарити по них зверху. Ударивши, він вигукує: 
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– Лясь! 

А як промахнеться, то партнер починає гладити знизу його долоні, щоб 

вибрати момент раптово вдарити по них зверху. 

Зап. 12.08.2005 р. Матлак Мар’яна Іванівна від Пісар Ганни Григорівни, 

1936 р.н., освіта 3 кл., доярка, в с.Пищатинці Борщівського р-ну 

Тернопільської обл. 

 

№25 

КОЗЛА 

Усі ділилися на дві команди по 4 чоловіки. По троє з команди брали 

один одного за плечі, а четвертий розганявся і вискакував зверху на них. Далі 

вони повинні прибігти до фінішу. Хто це робив швидше, той і переміг. А ще 

іноді чіпляли на патичок яблуко і тримали перед першим з трьох, щоб той 

краще біг. 

Зап. 27.06.2006 р. Гулько Євген Володимирович від Мельник Ганни 

Григорівни, освіта 4 кл., доярка, українка, в с. Селище Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. // Ф.П. 2006 р. 

 

№26 

У КОНЯ   /грають і на Великдень/ 

Один з гравців стає рівно, як стовп, другий нахиляється, береться за 

нього і кладе йому голову під руку. Далі ще четверо нахиляються, беруться 

один за одного і так само ховають голови під руки передніх. Решта дітвори 

один за одним розбігаються і стрибають на цього коня. Останній, хто стрибнув 

на коня, тричі плескає руками, всі застрибують і знову роблять те саме. Якщо 

ж останній не втримається і впаде – тоді вони стають конем, а інші починають 

стрибати. Гравців, що стрибають, і гравців, які «роблять» коня, повинно бути 

порівну. 
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Зап. 05.12.2000 р. Бугерчук Ольга Василівна від Букатко Надії Іванівни 

1938 р.н., освіта вища, працювала вчителькою початкових класів, у с. 

Привороття Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№27 

СЛОН 

Учасники розділяються на дві групи по 5 чоловік. Гравці першої групи 

нагинаються і ланцюжком обіймають один одного за пояс, таким чином 

утворюють «тулуб слона». Гравці другої групи по черзі застрибують на цього 

так званого «слона». Якщо перша група зможе не впасти і пронести на собі 

другу групу хоча 5 метрів, то вона перемогла. А якщо навпаки, то перемогла 

друга група. 

Зап. 10.11.2004 р. Калантирська Надія Станіславівна від Подорожної 

Олени Трохимівни, 1949 р.н., освіта 10 кл., вихователь, українка, в с. Рукшин 

Хотинського р-ну Чернівецької обл. 

 

№28 

КІНЬ ТА ВЕРШНИКИ  

Учасники діляться на дві команди. Учасники першої команди 

утворюють «коня» (по зросту беруть один одного руками за пояс і 

пригинаються до землі). 

Члени другої команди – «вершники», почергово стрибають на спину 

«коня». Після цього «кінь» починає рухатися, нести «вершників». Якщо хтось 

з «вершників» падає на землю, гра розпочинається спочатку. Але цього разу 

команди обмінюються ролями. 

Зап. 01.07.2010 р. Стефанків Ірина Василівна від Кінаш Ілони 

Олександрівни, 1955 р.н., освіта вища, вчителька, в с. Доброгостів 

Дрогобицького р-ну Львівської обл. 
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№29 

КІННЕ ЗМАГАННЯ 

Діти стають по двоє («кінь», і «їздовий»), встають на старт. Перший 

гравець (кінь) витягує руки доверху, другий (їздовий) бере його за одну 

руку і так вони біжать до фінішу. На фінішній прямій підвішують хустинку, 

якщо ти перебігаєш фініш, маєш дістати її, підстрибуючи. Виграє той, хто 

швидше прийде до фінішу. 

Зап. 13.07.2009 р. Коберник Ольга Володимирівна від Рольської Марії 

Володимирівни, 1937 р.н., освіта 7 кл., колгоспниця, українка, в с. Федірки 

Волочиського р-ну Хмельницької обл. 

 

№30 

ГНИЛЕ ЯБЛУКО 

Хлопчаки збиралися разом. Потім беруться за руки й стають у коло 

обличчям до центра. Далі вони вивертаються, утворюючи знову коло, але 

обличчям назовні, й починають дуже швидко бігати всім колом. 

Той, хто впаде, йде в середину кола, а решта крутиться далі, поки більша 

частина гравців не вийде з кола. 

Зап. 19.07.2007 р. Шеремета Ірина Михайлівна від Щур Анни Василівни, 

1939 р.н., освіта 7 кл., колгоспниця, українка, у с. Голгоча Підгаєцького р-ну 

Тернопільської обл. 

 

№31 

БОРОТЬБА ЛЕЖАЧИ 

Двоє хлопців лягають головами один до одного, навіть впираються 

ними. Спершу кожен з них намагається упіймати руку іншого і посісти місце 

рядочком. Тоді відбувається боротьба довга і важка: тим часом як один з 
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учасників хоче бути згори, інший намагається не допустити цього, скидає 

свого суперника. Борються, поки котрийсь із гравців остаточно знеможеться. 

Зап. 17. 07. 2010 р. Федорчук Оксана Романівна від Сабали Василя 

Васильовича, 1944 р. н., освіта середня спеціальна, українець, у с Більче-

Золоте Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№32 

ПЕРЕТЯЖКА 

Гравці діляться на дві команди.  

На мотузці чи товстій гіляці довжиною 2-3м виділяють середину. 

Малюють невелике коло, у яке стають. 

Діти беруться руками за мотузку на рівній відстані від середини, інші 

учасники команд беруться за мотузку позаду. 

Після сигналу обидві команди починають перетягувати мотузку у свій 

бік. Перемагає та команда, яка перетягнула всю мотузку за коло зі свого боку. 

Зап. 14.07.2010 р. Бондар Марина Вікторівна від Таранської Ганни 

Профирівни, 1939 р.н, освіта 7 кл, прибиральниця, українка, в с. Новоставці 

Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. 

 

Додаток С 

СВИНКА. ГАЛКА 

№1 

СВИНКИ 

Цю гру грають підлітки, найчастіше під час випасу худоби на 

пасовиську. 

Виривають невеличку ямку в землі. Біля ямки ставлять сторожа 

(свинара), завдання якого – не підпускати до неї нікого. 

Витісують з дерева невеличку колодку, кладуть на землю і палицями 

ведуть її до ямки. 
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Хто не загнав колодочки в ямку жодного разу, тому влаштовують 

покарання: забивають в землю невеликий кілок, який повинен гравець, який 

програв витягти зубами. 

Зап. 04.07.2007 р. Нич Тетяна Миколаївна від Гарник Андрія Івановича, 

1954 р.н., освіта 10 кл., різноробочий, українець, у с. Колосіївка Барського р-ну 

Вінницької обл. // Експ. – 2007 р. 

 

№2 

СВИНКИ 

Таку гру грали діти віком 10-12 років. Вони обирали рівне місце, де 

кожен з них робив патичком ямочку на рівній відстані один від одного і мав 

патичком її охороняти, тобто в потрібний момент покласти палку в ямку. 

Потрібний момент наставав тоді, коли «пастух» (додатковий гравець) мав 

загнати «свинку» (будь-який предмет круглої форми, наприклад, яблуко) у 

чиюсь ямку. 

Хто з гравців впустив «свинку» у свою ямку, ставав новим «пастухом», і 

гра починалася з початку. 

Зап. 02.06.2007 р. Куфльовська Вікторія Валеріївна від Бігун Станіслави 

Станіславівни, 1935 р.н., освіта 7 кл., ланкова, українка, в с. Завадинці 

Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№3 

СВИНЯ  

Грали діти 5-15 років. Використовували палки, бляшанку або камінець 

(це була так звана «свиня»). Грали на полі, де було багато місця. 

На полі викопували невелику ямку, в яку мали заганяти «свиню». Кожен 

учасник гри мав свою палку. Кидали на землю бляшанку, коробочку чи 

камінець («свиня»). Кожен намагався своєю палкою так штовхати цю 
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«свиню», щоб «загнати» її у ямку. Учасники перешкоджали один одному, 

відбирали, відбивали «свиню». Хто загнав «свиню» у яму, той переміг. 

Зап. 2010 р. Бондаренко Лілія Володимирівна від Мошковської Євгенії 

Несторівни, 1938 р.н., освіта 10 кл., бухгалтер-щитовод у лісовому 

господарстві, українка, в с. Миколаївка Ємільчинського р-ну Житомирської 

обл. 

 

№4 

СВИНЯ 

Діти стають у коло. Перед кожною дитиною викопана ямка і лежить 

палка. В колі стоїть хлопчик чи дівчинка («свиня»). У свині є палиця і м’яч. 

Свиня палицею заганяє в ямку м’яча, а діти повинні не допустити, щоб м’яч 

попав у ямку кожного з них. 

Зап. Журенко Яна Василівна від Козак Марії Казимирівни, 1954 р.н., 

освіта 6 кл., працювала в колгоспі, українка, в с. Колодіївка Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№5 

СВИНЯ 

На вулиці ставили границі, себто ворота. Брали консервну банку, то була 

свиня, яку треба було загнати в оті ворота. В границях стояв хлопець, який не 

давав загнати свиню. Якщо свиня опинялась в границі, то хлопцю, що 

пропустив туди свиню, призначали покарання: вони співали пісні, скакали на 

одній нозі і таке інше. 

Зап. 04.07.2010 р. Богданова Інна Олександрівна від Ялони Ганни 

Федорівни, 1940 р.н, освіта середня, працівниця цементного заводу, українка, 

в смт Смотрич Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2010 р. 

 

№6 
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КОЦЯ 

Учасники вибирали поле і ставали на однаковій відстані одне від одного 

по колу. У центрі мала бути невелика яма. Учасники стояли з палицями і по 

черзі били по м’ячику, який мали забити у яму. Виграє той, хто у 

найкоротший час заб’є м’ячика у яму. М’ячик учасники робили з коров’ячої 

шерсті. Треба було качати цю шерсть до тих пір, поки не утвориться м’ячик, 

який називали «галка». 

Зап. 08.07.2010 р. Бабіна Іванна Валеріївна від Маргеніної Надії Іванівни, 

1935 р.н., освіта вища, учитель історії, українка, в с. Велика Слобода 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№7 

ГАЛКА 

Беруть участь 2-3 гравці. Роблять ямки. Беруть палки і галку (схожу на 

м’ячика). Потім ганяють галку по ямках. Виграє той, хто влучно зажене галку 

у всі ямки. 

Зап. 10.08.2001 р. Форкун Олена Володимирівна від Білоокої Ганни 

Григорівни, 1929 р.н., освіта середня спеціальна, вихователь, українка, в с. 

Гірчична Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№8 

ПАЛЄТКА 

Участь бере 2 команди хлопчиків. М’ячик робили з шерсті корови, 

збивали з водою і виходила галка. Одна команда стає на ворота, а інша б’є. 

Хтось один із тієї команди, що б’є, палицею підбиває м’ячик, а решта доганяє і 

намагається забити в ворота. Коли заб’ють, то міняються: ті – на ворота, а ті – 

б’ють. Та команда, що відбороняється, не повинна вибігати наперед. 
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Зап. 04. 07.2008 р. Деренівська Олеся Василівна від Бойчука Дмитра 

Васильовича, 1932 р.н., освіта 4 кл., завгосп, українець, у с. Ягідне 

Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл. // Експ. – 2008 р. 

 

№9 

ЯМКА 

Діти збираються на стежці. Кожен викручує собі п’яткою ямку. Ставши 

по обіруч уздовж ямок, крайній котить м’яча. В чиїй ямці він зупиниться, той 

має вийняти його і поцілити в когось із гравців. Промахнувся – маєш «пасти 

свиню», тобто котити м’яча. Гра таким чином продовжується далі. 

Зап. 01.08.2008 р. Гончар Олена Борисівна від Дубріцької Поліни 

Антонівни, 1918 р.н., освіта 4 кл., вихователька, українка, в м. Хмельницький. 

 

№10 

ГНИКИ 

Для гри діти віком від 5 до 10 років робили ямки в землі, які 

викручували п’ятами. Ямки розміщувались одна за одною, по прямій лінії, 

числом понад 10. Кожен учасник повинен був запам’ятати свою ямку. Тоді по 

цих ямках котили м’яч. На чиїй він зупинився, той учасник продовжував гру 

далі. Грали переважно влітку. 

Зап. 07.07.2008 р. Нагнибіда Олена Русланівна від Клишнатої Олени 

Дем’янівни, 1939 р.н., освіта 7 кл., маляр, українка, в с. Старий Остропіль 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2008 р. 

 

№11 

ДУЧКИ 

З онучі і тирси робили м’яча. Навесні, коли ще навіть лежав трохи сніг, у 

землі кожен робив в рядочок ямку. Вибирали когось одного і він кидав м’яч у 
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ямки, починаючи з першої від нього. В чию ямку м’яч попаде, то він починає 

тікати, а той, хто кидав м’яч, має взяти його з ямки і, доганяючи, попасти в 

утікаючого. Якщо не вцілить, то він починає знову гру, а вцілить – міняються 

ролями. 

Зап. 02.08.2010 р. Самойлюк Оксана Трохимівна від Музики Миколи 

Васильовича, 1932 р.н., освіта 4 кл., шофер, українець, у с. Бережинці 

Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. 

 

№12 

ПІСТРЯК 

Цю гру грали переважно навесні. Група дітей, не менше 5 осіб, вибирали 

між собою за допомогою лічилки того, хто буде починати гру. Всі інші робили 

на рівному полі без трави (город) ямки п’ятами. Той, хто починає гру, стає 

подалі, бере «гопку» (м’ячик із коров’ячої шерсті) і качає по землі до ямок. 

Той, у чию ямку потрапила «гопка», повинен її схопити і кинути в дітей, які 

втікають. У кого потрапили, той котить «гопку». 

Зап. 21.08.2007 р. Шинкарук Ліна Володимирівна від Прус Лідії Іванівни, 

1935 р.н., освіта 7 кл., працювала в огородній ланці, українка, в с. Щурівці 

Ізяславського р-ну Хмельницької обл. 

 

№13 

ПІЧКИ 

Для цієї гри потрібен маленький гумовий м’яч і відкритий майданчик. 

У землі на одній лінії, недалеко одна від одної, викопують ряд ямок – 

пічок, кількість яких відповідає кількості гравців, і розподіляють їх між 

учасниками гри. Ямки роблять неглибокими, щоб по них вільно міг 

прокотитися м’яч. Гравці стають обабіч лінії ямок, кожен біля своєї пічки. 

Крайні гравці стають обличчям один до одного. Вони починають гру. 
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Спочатку котрийсь із них, присівши, штовхає м’яч рукою, так щоб він 

прокотився по ямках. Якщо м’ячик прокотиться, не зупинившись у жодній із 

ямок, то другий крайній гравець хапає його і котить назад. Коли ж м’яч 

зупиниться в чиїсь ямці, всі учасники гри мерщій розбігаються хто куди, а той, 

у чиїй ямці зупинився м’яч, хапає його і кидає ним у когось із своїх товаришів. 

«Побитий» ловить м’яч і, в свою чергу, б’є ним іншого гравця. При цьому 

кидати слід з того місця, де м’яч настиг гравця. Так триває доти, доки хтось не 

промахнеться. Тоді всі повертаються до своїх пічок. Той, хто промахнувся, 

міняється пічками з одним із крайніх гравців і починає котити. 

За другий промах біля пічки «мазуна» проводять риску – «роздеру», а за 

третій роблять гніздо і садовлять «квочку» – паличку. За кожний наступний 

промах біля пічки втикають паличку – «курча». 

Коли у когось назбирається п’ятеро «курчат», їх «заносять» – ховають, а 

господар («квочка») повинен їх розшукати і роздати іншим гравцям, тобто, 

наздогнавши когось, торкнутися його паличкою – і так, поки в нього не 

залишиться жодної палички. Намагаючись уникнути цього, всі учасники гри 

тікають від «квочки». 

Як усіх «курчат» буде роздано, гра починається знову. 

Кількість учасників у цій грі може бути різною, але найкраще, коли 

гравців 5-7. Якщо більше, вони плутають ямки, а якщо менше, тоді гра не така 

цікава. 

Зап. 27.12.2005 р. Чугаєва Олена Анатоліївна від Скотського Василя 

Леонідовича, 1952 р.н., освіта 10 кл., робітник, українець, у с. Довжок 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№14 

СВИНКА 

Учасники гри «Свинка» у віці 9-15 років утворюють коло. В середині 

стає той, хто запропонував гру «Свинка». Він викопує в центрі яму розміром в 
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«свинку» (бляшане коло, вирізане заздалегідь з жесті) і стає в центрі. На слова 

«Раз, два, три, почали» розпочинається гра. Учасник, який стоїть у центрі, 

закидає «свинку» тому, кому захоче. Учасник ІІ ловить «свинку» і старається 

швидше її закинути в центр до І гравця. Якщо він попадає в ямку, то гравці 

міняються місцями. Тоді ІІ учасник закидає «свинку» наступному гравцю ІІІ, 

якщо він її не зловить, то ІІ учасник (ведучий) залишається на своєму місці і 

закидає наступному гравцеві. І так гра продовжується доти, поки всі учасники 

не візьмуть участь. 

Зап. 20.11.2000 р. Польська Марія Антонівна від Мацюри Клавдії 

Аксентівни, 1927 р.н., агроном, у с. Новосілка Городоцького р-ну Хмельницької 

обл. 

 

№15 

СВИНКИ 

Хлопці на пасовиську, вулиці викопували ямку і наливали в неї води 

(Болото люблять свині). Ставали навколо ямки, тримаючи в руках палиці. 

Один із учасників теж палицею має загнати у цю ямку «свинку» (бляшанка від 

консервної банки), а решта охороняють ямку, відганяючи «свинку». Той, хто 

загонить (заб’є) «свинку» у ямку, виграє і стає на місце гравця у колі. 

Зап. 11.12.2006 р. Щегельський Валерій Васильович від Ткачука Петра 

Єфремовича, 1937 р.н., освіта вища, завідувач кафедри української мови 

Кам’янець-Подільського державного університету, українець, нар. у с. 

Авратин Волочиського р-ну Хмельницької обл. 

 

№16 

СВИНЯ 

На полі викопували таку ямку, в яку міг би поміститися м’яч. М’яч 

кладуть у цю ямку. Одна дитина з палицею стереже цей м’яч, а інші (5-8 

учасників) намагаються своїми палицями вибити м’яч з лунки. Якщо той, хто 
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стереже, торкнувся своєю палицею того, хто вибиває м’яч, тоді той, що стеріг, 

іде «пасти свиню» (вибивати м’яч), а той, хто вибивав, іде стерегти її. 

Зап. 10.07.2008 р. Кудрик Леся Василівна від Лабатюка Олексія 

Францовича, 1932 р.н., освіта 5 кл., колгоспник, українець, у с. Знаменівка 

Мурованокуриловецького р-ну Вінницької обл. // Експ. – 2008 р. 

 

№17 

СВИНЯ 

Участь у грі беруть 5-7 дітей. Викопували ямку, в яку кидали «свиню» 

(м’ячик з вовни діаметром 8-10 см). У кожного була своя ямка-дуча і своя 

палиця, яку тримали в ямці. Діти розсідалися біля своїх ямок, а один «виганяв 

свиню пасти» – викачував вовняний м’ячик. Мета того, хто «пас свиню» – 

захопити чиюсь дучу. Хлопці палицями відбивали «свиню», витягуючи їх з 

ямок, а їхні сусіди тим часом «крали сало» – розкопували ямки, забирали 

землю і складали біля себе. 

У кінці гри всі засипають свої ямки і кому не вистачало землі, у того 

кидали «салом». 

Зап. 11.07.2008 р. Кудрик Леся Василівна від Боржемського Бориса 

Васильовича, 1938 р.н., освіта вища, інженер, українець, у с. Вербовець 

Мурованокуриловецької р-ну Вінницької обл. // Експ. – 2008 р. 

 

№18 

СВИНКИ 

Кількість учасників необмежена. Грають пастухи на полі. Вік – 7-13 

років. 

Серед поля викопують неглибоку ямку, з шерсті корови качають кульку 

(м’ячик) – «свинку». За п’ять кроків від ямки проводять лінію. Кожен учасник 

палкою намагається загнати «свинку» в яму. Хто не забив – дає місце іншому. 
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Зап. 12.07.2000 р. Тощак Світлана Іванівна від Мельник Варвари 

Степанівни, 1908 р.н., освіта 3 кл., ланкова в колгоспі, в с. Мала Кужелівка 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№19 

СВИНКА 

Вік – 9-12 років. Участь беруть 6-8 дітей, кожен викопує ямочку, в якій 

сам тримає палку. У середині пастух зі «свинкою» (шайбою) гоне палкою 

свинку і намагається вставити свою палку в чужу яму, аби той став пастухом. 

Грають влітку. 

Зап. 09.08.2010 р. Мельник Юлія Василівна від Рибак Галини Микитівни, 

1935 р.н., освіта 10 кл., завідувач клубом, українка, в с. Видошня 

Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2010 р. 

 

№20 

СВИНКА 

На полі вибирається ділянка з рівною поверхнею. Посередині робиться 

лунка (неглибока). У грі беруть участь 6 чоловік. Один із гравців (воротар) 

стоїть біля лунки, охороняючи її. У кожного гравця ключка (робили з палок), 

якою вони б’ють по «галці» (м’яч, зроблений з коров’ячої шерсті). Гравці 

намагаються влучити в середню лунку, приказуючи: «Гайда, в дучу». Якщо 

один з гравців влучить в лунку, він стає на місце воротаря. Гра продовжується 

далі. 

Зап. 04.07.2002 р. Трончук Оксана Петрівна від Сохатюк Зіни 

Михайлівни, 1943 р.н., освіта 8 кл., у с. Рахнівка Дунаєвецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№21 

ГАЛКИ 
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У грі брали участь дві команди. В кожній команді по два гравці. З 

коров’ячої шерсті робили м’яч, який називали галкою. Двоє гравців 

залишалися в одному кінці поля, а інші відходили десь приблизно на 15 м. 

Один з гравців на початку поля брав палицю, а інший – галку і підкидав її. 

Гравець з палицею мав відбити галку якнайдалі. Інші гравці в кінці поля 

ловили галку до того часу, поки гравець з палицею не влучав у галку. Коли 

гравець з палицею не влучав по м’ячу, на його місце ставала інша пара – та, 

яка була в полі. 

Зап. 11.08.2005 р. Боршуляк Т.Л. від Мойсюка Петра Юхимовича, 1935 

р.н., освіта 4 кл., водій, українець, у с. Мушкутинці Дунаєвецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№22 

ГАЛКИ 

Грали в «Галку» четверо дітей. По одній стороні стояло двоє і по іншій 

двоє. В руках вони тримали по дерев’яній палиці. Також була галка, зроблена 

з тваринної шкіри або з тканини. Діти по черзі кидали один на другого галку, а 

з іншої сторони відбивали також по черзі. Якщо хтось не зможе потрапити і 

відбити галку, то виходить з гри, а на його місце стає хтось інший. 

У цю гру грали влітку. Граючись, діти розвивали в собі спритність, 

швидкість і силу. 

Зап. 05.08.2000 р. Дзензюр Олеся Анатоліївна від Дзензюр Галини 

Петрівни, 1930 р.н., освіта 4 кл., санітарка, українка, в с. Дем’янківці 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№23 

ГИЧКИ 

Беруть участь хлопчики у 2 командах. Знаряддя: резиновий м’ячик 

розміром з яблуко і палиця («битка») товщиною 4-5 см, довжиною 60-80 см. 
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Учасник підкидає м’яч в повітря, а інший б’є, щоб потрапити. М’яч летить, а 

інші всі ловлять його на льоту. Хто зловив, той і бив. Гра дітям 10 років і 

більше. 

Зап. 2002 р. Загоруйко І.М. від Остапенко Лідії Іванівни, !933 р.н., 

ланкова, в с. Самчики Старокостянтиніського р-ну Хмельницької обл.  

 

№24 

ГАЛКИ 

Вік учасників різний. Під час гри використовували «галки» – це так 

звані сучасні м’ячі, але раніше їх скачували із шерсті корови. Грають гру тоді, 

коли випасають худобу, у весняно-осінній період. 

Послідовність рухів: 

1. У землі по периметру квадрата забивають 4 кілка, тобто по кутках. 

2. Один учасник із галкою стоїть у середині уявного квадрата. 

3. Усі інші учасники бігають навколо уявного квадрата, намагаючись 

уникнути галки, яку кидає гравець (той, що знаходиться у колі), а в 

кого попав, той стає на його місце. 

4. І знову дії повторюються. 

Зап. 06.04.2007 р. Качур Аліна Миколаївна від Шурко Анісії Іванівни, 

1930 р.н., освіта 4 кл., колгоспниця, українка, в с. Коритна Ярмолинецького р-

ну Хмельницької обл. 

 

№25 

КУЛЯ 

Грають цю гру лише два хлопці. Їм потрібна дерев’яна кулька 

завбільшки з куряче яйце і палиця (товстіша з одного боку). На землі 

проводять лінію, яка відмежовує город від поля. За 15-20 кроків від цієї лінії в 

городі роблять ямку. Помірявшись на палицях, учасники визначають, кому 

бити. Отже, один з них підкидає кулю вертикально вгору, а інший має її 
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відбити палицею. Після цього обидва учасники біжать у поле і намагаються 

швидше за суперника принести своє знаряддя в ямку на городі. Той, хто 

робить це швидше, виходить переможцем і може продовжити гру. Місце 

іншого учасника, який програв, займає його товариш і гра продовжується до 

того часу, поки не залишиться єдиний переможець. 

Цю гру грали переважно в період сватання та весіль, коли молоді люди 

могли краще роздивитися один одного. 

Зап. 21.08.2005 р. Свинарик Інна Анатоліївна від Свинарик Фросини 

Савівни, 1937 р.н., освіта 7 кл., техпрацівниця в школі, українка, в с. Залісся 

Старосинявського р-ну Хмельницької обл. 

 

Додаток Т 

НА ВОДІ ТА У Л У З І 

 

№1 

ЖАБКИ 

Діти збирались біля річок і ставків. Улюбленою дитячою грою було 

«пускати жабів», або «перевозити бабів». Діти находили маленькі камінці і 

кидали у воду так, щоб утворилися маленькі хвильки. Камінь повинен 

пригати, як та жабка. Потім діти доставали їх, і знову те саме, і так гралися. 

Або скільки разів камінець підскочить над водою, стільки гравець «перевіз 

баб». 

Зап. 05.08.2008 р. Тернюк Тетяна Олександрівна від Посітко Надії 

Іванівни, 1940 р.н., освіта 7 кл., українка, в с. Нефедівці Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2008 р. 

 

№2 

ЖАБКА 
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Вік гравця необмежений. Учасник кидає плоского камінця по поверхні 

води так, щоб він відбивався від поверхні водойми. У кого камінець більше 

плискав по воді, той переміг. 

Гра відбувається на березі річки, озера. 

Зап. 09.12.2000 р. Рачок Т.В. від Чайки К.А., 1930 р.н., освіта середня, 

працювала в ланці, українка, в с. Велика Яромирка Городоцького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№3 

МОРСЬКІ РАКИ 

Купаючись, діти, звичайно, качаються в болоті, в піску. А ще пірнають 

один через другого. Робиться це так: один стоїть у воді по пояс, а другий 

береться ззаду за його плечі руками, перестрибує йому через голову і пірнає 

під воду головою вниз. Пірнаючи, хлопці, звичайно, кажуть: «Ану, давайте 

пірнати, хто дістане морського рака!». 

Пірнають аж до дна й, щоб показати, що був на дні, хлопець бере трохи 

землі в жменю з дна, виходить на поверхню й показує, гукаючи: «Ось, 

дивіться, хлопці, я дістав морського рака з дна!» 

Зап. 24.07.2008 р. Бирилюк Ольга Аркадіївна від Наконечної Галини 

Іванівни, 1945 р.н., освіта 8 кл., фельдшер, українка, в с. Чернелівка 

Красилівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№4 

ВИПРОБОВУВАННЯ НА ВОДІ 

Коли вода у річці добре прогріється, хлопці влаштовували змагання. 

Вони знаходили найглибше місце і по черзі пірнали аж до дна. Вигравав той, 

хто вхопить рукою із дна намул, або камінь і покаже усім. Бувало так, що поки 

випірне учасник догори, то намул у руці розмиє водою, тоді виникають 

суперечки на доказ. 
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Зап. 20.07.2009р. Щегельський Валерій Васильович від Ф’ялковського 

Петра Антоновича, 1969 р.н., освіта середня спеціальна, будівельник, 

українець, у с. Гуменці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№5 

ГАЙДАМАКИ  

Гравців може бути будь-яка кількість. Гру грали на березі біля 

неширокої річки, яку можна перескочити. 

Один з дітей є «Гайдамака». Він повинен догнати когось з учасників і 

торкнутись. Тоді той стає «Гайдамакою». Діти перескакують через річку. 

Виходить з гри той, хто впав в річку. 

Зап. 13.11.2004 р. Синіцька Лідія Віталіївна від Шевчука Івана 

Дмитровича, 1928 р.н., освіта 8 кл., різноробочий, українець, у с. Бережанка 

Хмельницького р-ну Хмельницької обл. // Ф.П.2004р. – к. №151а – с. А. 

 

№6 

БУХ ТАЛЯ-БАХ 

Ми гралися її коло става, або й коло річки. Головне тут, аби була вода і 

болото. 

Ми брали болото, місили його як тісто, робили з него калачики, такі 

невеличкі, і на раз-два-три кидали їх в річку. Дивилися та й слухали, чиє 

голосніше «бахне», той вигравав. 

То ми гралися в нюю, коли пасли корови в полю, чи так. 

Зап. 10.08.2008 р. Трапезун Тетяна Анатоліївна від Фурман Надії 

Максимівни, 1938 р.н., освіта 7 кл., колгоспниця, українка, в с. Клинове 

Городоцького р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2008 р. 

 

№7 

ВОДА 
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Зазвичай для фізичного вдосконалення діти проводили певні змагання, 

наприклад: 

1. Хто довше просидить у воді. 

2. Хто швидше перепливе рівчак. 

3. Хто більше наловить жаб. 

4. Хто швидше допливе до назначеного місця. 

Зап. 07.07.2008 р. Нагнибіда Олена Русланівна від Клишнатої Олени 

Дем’янівни, 1939 р.н., освіта 7 кл., маляр, українка, в с. Старий Остропіль 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2008 р. 

 

№8 

ДОГАНЯЛКИ 

Коли збиралося з десяток хлопців, під час купання грали доганялки. 

Спочатку з’ясовували правила гри: на роль доганяючого визначали лічилкою, 

або за бажанням: «Я доганяю»; зараховувати передачу ролі, коли зловив чи 

тільки доторкнувся до втікаючого; на берег не вибігати (дозволяється у разі 

потреби з берега залізти на дерево для стрибка у воду). Гра тривала до 

несхочу, або керувалася часовими межами та іншими чинниками (обідня 

перерва у пастухів, тривалість випасу тварин на певній території та ін). 

Зап. 20.07.2009р. Щегельський Валерій Васильович від Пазюка Івана 

Петровича, 1974 р.н., освіта середня-спеціальна, підприємець, українець, у с. 

Гуменці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№9 

ЗАГАРТУВАННЯ ВОДОЮ 

Гра проводилась в літню пору, коли сонце нагрівало добре воду. За 

народними повір’ями купатися можна тільки до Іллі. Після цього свята вода 

вважається нечестивою: можуть водяники на дно забрати. 
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У цій грі-забаві може брати участь невизначене число учасників. Суть 

гри полягає в тому, хто швидше перепливе річку (якщо невелика), або до 

середини допливе (якщо річка завелика). У цій грі поєднувались три 

компоненти: швидкість, сила і загартування тіла водою. 

Діти влаштовували ігри змагального характеру, які включали у себе 

пірнання, доганялки на воді, перегони і т.д. 

Зап. 25.12.2003 р. Українець Світлана Володимирівна від Продана Івана 

Васильовича, 1939 р.н., освіта середня, дяк в церковній справі, українець, в с. 

Кадиївці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2003р. 

 

№10 

БАБА СІЯЛА ГОРОХ 

У гру граються діти 5-11 років у воді. Вони разом говорять слова: 

Баба сіяла горох 

І сказала діду: «Ох!» 

Після цього діти всі разом з головою занурювались у воду і намагалися 

якнайдовше пробути під водою. Програвав той, хто першим виймав голову з 

води, а вигравав той, хто найдовше був під водою. 

Ці дії повторювали декілька раз. Вигравав той, хто назбирував 

найбільшу кількість очків. 

Зап. 14.07.2005 р. Станіславова Катерина Петрівна від Варфоломеєвої 

Емілії Василівни, 1925 р.н., неосвічена, доярка, українка, в с. Рихта Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№11 

ЛИТКА 

Цю гру грали переважно хлопці вліті. Скакали у воду, і хто дальше 

запливе. Коли скакали у воду казали: 

А хто води лякається, 
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Хай в кориті купається. 

Зап. 20.05.2007 р. Гайдук Тетяна Миколаївна від Ямкової Марії 

Степанівни, 1930 р.н., освіта 2 кл., ланкова, українка, в с. Медведівка 

Волочиського р-ну Хмельницької обл. 

 

№12 

БІЙ ВЕРШНИКІВ 

У воді на глибині по пояс дві команди вишиковуються шеренгами 

обличчям одна до одної. У кожній команді партнери сідають верхи один на 

одного. За сигналом починається бій. Шеренги сходяться і вершники 

намагаються стягнути у воду суперників. Перемагає команда, в якій за 

сигналом «стоп» залишається більше вершників. 

Зап. 15.01.2001 р. Продан Альона Василівна від Мазур Олени Іванівни, 

1927 р.н., освіта 7 кл., колгоспниця, українка, в с. Шебутинці Сокирянського р-

ну Чернівецької обл. 

 

№13 

У ВОДІ 

Виконували гру у воді. В озері вони (гравці) розміщувалися по колу, для 

гри використовувалась дерев’яна річ, чи то якийсь виріб, який би тримався на 

воді. Гру грають недалеко від берега, вони перекидали його один одному, хто 

не спіймає, той шукає річ у воді руками. Під час таких ігор юнаки полюбляли 

пірнати та лякати дівчат. 

Зап. 10.08.2007 р. Пукол Олена Олександрівна від Лісничої Людмили 

Миколаївни, 1938 р.н., освіта 4 кл., поштар, українка, в с. Маліївці 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№14 

ВОДЯНИЙ 
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Гру в «Водяного» грають хлопці і дівчата, вік – 10 років, кількість 

учасників не більше 13 чоловік. Учасники стають у коло, гра грається у воді, 

коли всі стоять по пояс у ставку, у колі стоїть, обраний «Водяний». Він має в 

руках м’яч, і в кого він кине, то той повинен швидко зловити м’яча і кричати: 

«Стоп гра!», бо в цей час всі інші учасники розпливаються якнайдальше. У 

кого м’яч, той попадає ним у будь-якого гравця, той «Водяний». Хто три рази 

був «Водяний», то виконував завдання, тобто якесь покарання. 

Гра сприяє загартуванню водою.  

Зап. 02.08.2009 р. Коваль Вікторія Вікторівна від Лопатнюк Віри 

Павлівни, 1942 р.н., освіта 4 кл., комірник, українка, в м. Старокостянтинів 

Хмельницької обл. 

 

№15 

КОРАБЛИКИ 

Дівчата і хлопчики пускають на воду назбиране гілля, хто більше їх 

зловить, той і виграв. 

Зап. 15.08.2009 р. Макотерська Ірина Борисівна від Марущака Леоніда 

Євменовича, 1935 р.н., освіта вища, ветеринар, українець, у с. Щербані 

Старосинявського р-ну Хмельницької обл. 

 

№16 

КАЧКИ 

Кожен пускав на воду по одному патичку і лапали їх. Хто більше злапає, 

той і виграв. Для фізичного удосконалення. Грали цю гру у будь-який час. 

Виконувалась гра дітьми від 11 до 13 років. 

Зап. 09.08.2009 р. Козак Олена Ігорівна від Кульчицької Наталії 

Антонівни 1926 р.н., освіта вища, учителька української мови, українка, в м. 

Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.  
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№17 

МЕТЕЛИК 

Хтось один обирався «Метеликом». Учасники цієї гри були чотири 

чоловіки та «Метелик». Дія відбувалась частіше всього влітку, восени чи 

навесні біля річки. Спочатку «Метелика» кидали в річку, потім, коли він вийде 

з річки, тримали за руки і за ноги так, що «Метелик» знаходився в 

горизонтальному положенні в повітрі. Далі його розгойдували, роблячи 

кругові оберти. Після цього «Метелика» знову кидали в річку чи ставок. 

Зап. 06.08.2007 р. Лавренюк Юлія Валеріївна від Мудрик Галини Іванівни, 

1937 р.н., освіта 7 кл., доярка, українка, в с. Оринин Кам’янець-Подільського 

р-ну Хмельницької обл. 

 

№18 

ВІДГАДАЙ 

(На вироблення швидкої орієнтації в оточенні, уваги, пам’яті) 

Діти сидять. Ведучий запитує, їх чи хотіли б вони піти до річки 

скупатися і погрітися на сонці, що треба з собою взяти. Коли він називатиме 

потрібну до купелі річ, то всі підносять руку вгору, кажуть: «Треба». Коли ж 

називатиме непотрібну річ, то всі повинні сидіти мовчки і не підносити рук. 

Гра виходить веселою, коли ведучий швидко називає речі. 

Зап. 03.07.2010 р. Хрипакова Ольга Олександрівна від Пукас Надії 

Миколаївни, 1942 р.н., освіта 10 кл., вища, вчитель, українка, в с. Гелетинці 

Хмельницького р-ну Хмельницької обл. 

 

№19 
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ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РІЧКУ 

Посередині площі визначають «річку» двома паралельними лініями на 

відстані 10-20 кроків. На «річці» креслять «каміння» – малі кола на різній 

відстані. Гравці поділені на 2 групи, стають на «березі річки» і звідси 

перестрибують по черзі з «каменя» на «камінь» на другий «берег». Хто впаде 

у «воду», той ніби топиться і не доходить до кінця гри. Виграє та група, в якій 

більше число дітей переправилось через «річку». На «камінь» можна ставати 

лише однією ногою. Переправляють одночасно по одному учаснику. Гра 

спрямована на фізичне удосконалення, а саме спритність. 

Зап. 19.08.2010 р. Самарик Ліліана Володимирівна від Олійник Стефанії 

Іванівни, 1938 р.н., освіта 4 кл., доярка, українка, в с. Вільховець 

Бережанського р-ну Тернопільської обл. 

 

№20 

ПІРНАЛКИ 

Гра проводилась влітку. 

Купаючись у річкі, діти пірнали під воду. Хто скоріше з’явився з-під 

води, той програв. 

Зап. 19.07.2003 р. Тарасюк Світлана Василівна від Галицької Альбіни 

Іванівни, 1928 р.н., освіта 2 кл., ланкова, українка, в с. Чотирбоки 

Шепетівського р-ну Хмельницької обл. // Р.Ф. – Зш. №107. – Арк. 293. 

 

№21 

СТРИБКИ У ВОДУ 

Зручне для купання таке місце, де є крутий, високий берег, або дерево, 

похилене над водою і, звичайно, достатня глибина. Хлопці стрибали напоказ, 

хто з вищої точки пірне у воду, виконуючи різні вправи: «бомбочкою» (ноги 
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підігнуті у колінах, обхопивши їх руками); «солдатиком» (тіло виструнчене, 

руки по швам); «сальто-моральто» (кувирок тіла через голову вперед, або 

назад); «нура» (головою вперед, руки витягнуті над головою, ноги разом). 

Сміх викликали невдалі стрибки «на живіт», чи «на плечі». Вдалі оцінювалися 

похвальними вигуками спостерігачів, особливо, коли це були дівчата. 

Зап. 21.07.2009 р. Щегельський Валерій Васильович від Кушніра Олексія 

Миколайовича, 1967 р.н., освіта середня-спеціальна, підприємець, українець, у 

с. Гуменці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№22 

ТАРЗАНКА 

На річці, де течія робить поворот, завжди вимивається дно і утворюється 

глибина. Добре, коли ще на березі, над водою, росте високе дерево. Тоді 

хлопці прив’язували на певній висоті (4-5 м) до міцної гілки шнурок, дріт, 

ланцюг тощо, а на нижньому його кінці (так, щоб зручно було діставати, вище 

за висоту піднятих рук) кріпили міцну палицю довжиною 60-70 см (ширшу за 

плечі). Таке прилаштування називали «тарзанка» (швидше за все, це 

наслідування рухів та поведінки головного героя кінострічки про Тарзана, як 

розповідав мій батько Василь, або й може прояв праінстинкту). Хтось із 

хлопців, досягнувши палиці руками, відштовхувався від берега і рухами тіла 

створював амплітуду маятника. Вибравши та розрахувавши момент, «Тарзан» 

відпускав руки і летів у воду. Рухи були подібними до вище – поданих 

«СТРИБКИ У ВОДУ». Знову ж був сміх за невдалий та похвальні вигуки за 

ефектний стрибок.  

Із власних спогадів зап. 18.10 2011р. Щегельський Валерій Васильович, 

1968 р.н., освіта вища, завідувач навчально-наукової лабораторії етнології 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

українець, у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл. 
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№23 

РИБАЛКА 

Придбавши у культмазі коробочку гачків «проглотушка» та моташку 

жилки, хлопці влаштовували жаб’ячу рибалку. Прив’язавши до гілки верби 

кусок жилки та гачок, нажививши кусочок зеленого листочка, хлопці 

починали «рибалити». Тримаючи та легенько посмикуючи вудочку з 

наживкою над жабою, змушували її стрибнути і захопити наживу разом із 

гачком. Через гидкість до жаби ніхто гачок не звільняв, а навпаки, відрізавши 

з куском жилки закидали її на електричні дроти, щоб зачепилася і висохла. 

Дорослі сварили дітей за такі вчинки, переконуючи, що не буде дощу, буде 

засуха, а нам того й було потрібно, адже для дітей літо, перш за все, мало бути 

сонячним. 

Із власних спогадів зап. 18.10 2011р. Щегельський Валерій Васильович, 

1968 р.н., освіта вища, завідувач навчально-наукової лабораторії етнології 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

українець, у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл. 

 

Додаток Ф 

ІГРИ-ЗБИТКИ або «дурні» ігри 

№1 

ГРА У ЦАРЯ 

Хлопці на пасовиську обирали когось, хто ще не знає правил цієї гри 

(здебільшого найменших), на роль «Царя». Садили його на камінь, робили 

йому трон, корону з квітів, гілочок дерева. Далі приходили до нього, 

кланялися, а він командував, кому завернути корову чи ще якісь забаганки. 

Усі ці дії сприяли входженню його у роль «Царя». Потім один із гравців, 

вимастивши перед тим руки в гімняк (тваринні екскременти) і, тримаючи їх 
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позад себе, підходив до «Царя» і кидався обнімати його зі словами: «Ой, ти 

царю, наш царю, як ми тебе любимо». Звичайно, гра завершувалася плачем 

«Царя». 

Зап. 12.02.2009 р. Щегельський Валерій Васильович від Федірко 

Анатолія, 1952 р.н., освіта вища, викладач ВНЗ, народився у с. Шустівці 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№2 

ПОЛЮВАННЯ НА ЗАЙЧИКА 

Старші пастухи знаходили свіжий коров’ячий гімняк (тваринні 

екскременти), якого маскували травою, квітами, навколо нього городили 

камінцями хатку (коло діаметром 50-60 см), залишаючи невеликий прохід-

двері. Хтось із гравців обирається «Мисливцем», інший стає на четвереньки 

(точка дотику людини до землі – коліньми і руками) над залишеним проходом, 

утворюючи таким чином арку, в яку має забігти «Зайчик» ховаючись від 

«Мисливця» у хатку. Всі решта, окрім одного (той, що вже наперед вибраний 

у змові учасниками гри на роль «Зайчика»), є «Селяни». Під голосні вигуки 

«Зайчик» тікає від «Мисливця», який намагається його наздогнати. 

Набігавшись, «Зайчик» під вигуки «Селян» вскакує під аркою у хатку і, 

звичайно, псує свій одяг (коли «Зайчик» пролазить під аркою, той гравець, що 

служить за арку-вхід щей налягає на «Зайчика» вагою тіла). 

Зап. 20. 02 2006 р. Щегельський Валерій Васильович від Щегельського 

Василя Андрійовича, 1943 р. н., освіта 10 кл., шофер, українець, у м. 

Кам’янець-Подільський Хмельницької обл. // Р.Ф., п. № ІІІ. 

 

№3 

У КОРОЛЯ 

Старші пастухи знаходили коров’ячий гімняк та прикрашали його 

травою, квітками, роблячи такий собі трон (все робилося потайки). «Королем» 
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може стати той, хто швидше сяде і приміряє трон, при цьому підстрибує та 

повторяє: «Я король! Я король!». Збиралися разом, старші нібито намагалися 

підбігти і сісти першими, але «першість» тут надавалася малим, які перший 

рік пасуть. Одному було прикро, а всі реготали з нього. 

Зап. 20.09.2010 р. Щегельський Валерій Васильович від Мошака 

Мирослава Івановича, 1955 р.н., освіта вища, директор приватного 

поліграфічного виробництва «Медобори», українець, у м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької обл. 

 

№4 

ВОВК І ЗАЄЦЬ 

Знаходили свіжий гімняк. Сідав хтось на землю так, щоб гімняк був 

посередині між ногами. Коліна накривали жакетом. «Вовк» гонить «Зайчика». 

Потрібно добре його загнати, а тоді кажуть: «Ану, зайчик, у будку», а той, не 

знаючи, з розгону хоче сісти на руки. Різко забирається жакет, і той сідає у 

гімняк. 

Зап. 10.07.2010р. Щегельський Валерій Васильович від Джурій Михайла 

Михайловича, 1951 р.н., освіта 10 кл., працівник лісового господарства, в с. 

Велика Яромирка Городоцького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2010 р. 

 

№5 

ФІНТІКЛЮШКА 

Коли пасли худобу, кожен мав якусь особливу річ («фінтіклюшку»): 

ножик, гроші, розчіску. Складають все це під кепку і беруть одного учасника, 

новачка, який ніколи в цю гру не грався. Йому зав’язували очі і водили полем. 

Казали, що коли вони скомандують, то він мусить впасти на кепку і загрібати 

все руками під себе. Що загребе, те й його. Поки новачка водили полем, кепку 

переставляли біля коров’ячого гімняка. В результаті всім було весело, крім 

новачка. 
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Зап. 09.07.2009 р. Любінецька Оксана Анатоліївна від Новіцького 

Анатолія Володимировича, 1960 р.н., освіта середня, шофер, українець, в с. 

Підлісний Мукарів Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2009 р. 

 

№6 

ДЖМЕЛІВ 

Старші пастухи збиткувалися над пастухами-перваками.  

Запитували їх: «Чи не хочете побачити джмеликів?». 

Відповідь була: «Так». Тоді молодші ставали в один ряд, брали в зуби за 

козирок кашкета і «жикали». 

Молодші запитують: «А що, будуть джмелі?». 

Старші відповідають: «Жикайте сильніше і будуть». 

Коли ті «жикають» зі всієї сили, старші – їх у цей момент обсикали. 

Зап. 07.07.2008 р. Щегельський Валерій Васильович від Кіляновського 

Миколи Мар’яновича, 1940 р.н., освіта 11 кл., колгоспник, бригадир 

тракторної бригади, українець, у с. Бахтин Мурованокуриловецькьго р-ну 

Вінницької обл. // Експ. – 2008 р. 

 

№7 

ЗБИТКИ НА ВОДІ 

Влітку під час купання старші хлопці збиткуються над меншими. 

Будучи на березі, вони не дають можливості вибратися іншим на берег, 

постійно «обстрілюючи» їх болотом, заставляючи пірнати під воду. Часто, 

показавшись з-під води, молодший отримував травму від влучення болотом в 

обличчя. Гірше, коли ранилися очі. Така забава не має ніякого повчального 

змісту, проте отримані ушкодження часто призводять до інвалідності. 

Із власних спогадів зап. 17.07. 2010 р. Щегельський Валерій Васильович, 

1968 р.н., освіта вища, завідувач навчально-наукової лабораторії етнології 
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Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

українець, у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл. 

 

Додаток Ц 

ЦУРКА  

№1 

У ЧИЖА 

Найкращим місцем для цієї гри вибиралося таке, де худоба найдовше 

залишалася у полі зору пастухів. Грали годинами. Охочі грати ділилися на дві 

рівносильні команди. На рівній місцині в землі вирізався неглибоким 

рівчачком по периметру квадрат розміром ≈ 50х50 см, у якому в центрі 

вирізалася поздовж ямка довжиною 15-20 см. Із дерева витісувалася пружна 

палиця 60-70 см у довжину та діаметром ≈ 0,15 см – «бияк». 

Друга паличка довжиною 20-25 см та 0,20 см у діаметрі – «чиж». 

«Чижа» ставили поперек повздовжньої ямки. Половина гравців йшла у 

поле (5-15 м) ловити «чижа». Решта по черзі, піднімаючи «бияком» «чижа», 

вибивали його у поле. Якщо суперники не зловлять «чижа», то гравець, який 

бив, рахує «бияком» (один «бияк» – 10 очок) очки, перекидаючи його кінцями 

до того місця, де лежить «чиж». В разі, коли хтось зловить, то намагається з 

того місця закинути «чижа» в квадрат. Квадрат, махаючи палицею, захищає 

вибиваючий. Він знову може відбити «чижа» і рахувати очки від ближнього 

краю квадрата. Якщо закинуть «чижа» у квадрат, то команди міняються 

ролями. Коли суперники не докинули «чижа» до квадрата, то гравець, який 

вибивав його, б’є лежачого на землі «чижа» по одному з країв, щоб підняти 

його вгору і знову відбити у поле. Очки рахуються від того місця, звідки 

підбивався «чиж». 

Після цього гравець виконує іншу вправу. Тримаючи в руці більшу 

палицю горизонтально до землі, а коротшу пальцями вертикально –

вибиваючий відпускає «чижа», намагаючись відбити його якнайдалі у поле і 
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рахувати очки. «Чижа» дозволяється і в цьому разі ловити гравцями 

протилежної команди та знову старатися закинути його у квадрат, проте це 

небезпечно, адже удар сильніший. Коли ж промахнувся – черга переходить до 

наступного учасника команди. Він виконує дії у тій же самій послідовності. 

Перемагають ті, у кого більше набраних очок. 

Місце для проведення цієї гри залишається аж до завершення сезону 

випасу, виказуючи себе витолоченою ногами травою, а як тільки корови 

підійдуть попасом до нього – гра відновлюється. 

Зап. 15.11.2010 р. Щегельський Валерій Васильович від Максюти Ігора 

Корнійовича, 1969 р.н., освіта середня спеціальна, підприємець, українець, у с. 

Гуменці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№2 

КУЛІК  

Грали вже дорослі. Ну десь по років 20. Йшли десь на якийсь вигон, 

шоб був горбок. На тому горбку виривали невелику ямку і поперек тої ямки 

клали ломачку, ну таку трохи тяжку. А другою великою палкою мали її 

підкидати. Один ставав на горбку, а всі остальні ставали внизу. Той швирав 

палкою те древко, хто ловив той ставав на його місце. Грали цю гру 

дорослі, бо малим могло те древко дати по голові. Більшості грали в госінь, 

літом. Бо весною не було коли, а зімою зимно. 

Зап. 03.07.2009 р. Андріюк Наталія Володимирівна від Галайди Ганни 

Іванівни, 1934 р.н., освіта 9 кл., касир, українка, в с. Сьомаки 

Старосинявського р-ну Хмельницької обл. 

 

№3 

ЦУРКИ 

Учасники гри – хлопчики віком 10-12 років. 
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Хлопчики вирізали чотиригранну паличку (цурку) довжиною 15 см, 

іншою палкою били по одному з країв цурку, яка лежить на землі. Чия 

цурка підлетить вище, той виграє.  

Цю гру грають в теплу пору року, у вільний час. 

Вона використовувалася для розвитку спритності. 

Зап. 20.07.2009 р. Кремінська Олена Іванівна від Брезіцького Петра 

Порфирійовича, 1932 р.н., освіта середня спеціальна, інженер-механік, 

українець, у смт Нова Ушиця Хмельницької обл. // Ф.П. 2009 р. 

 

№4 

ЦУРКА 

У цурку грають хлопці. Можна грати один-на-один або команда проти 

команди. Для гри потрібна замашна палиця завдовжки 70-100 см і завтовшки 

2-3 см та цурка – загострена з обох кінців паличка з міцного дерева завдовжки 

20-30 см. Майданчик для гри повинен бути просторим, щоб підбита цурка не 

наробила шкоди. 

На майданчику проводять лінію поперечну, зміщену в бік з одного його 

боку. Всі стають за лінію. На певній відстані від лінії малюють «городок», це 

круг на краю майданчика. У центрі «городка» робиться «дучка» (поздовжня 

ямка у вигляді щілини). 

Щоб визначити, хто починає гру першим, для цього беруть у ліву руку 

цурку, а в праву палицю і, по черзі підбивають її догори, всі удари по палиці 

рахують. Яка команда зробить найбільше ударів, тая починає гру. 

Ввести цурку в гру можна таким способом: поклавши її одним кінцем у 

«дучку», по другому кінцю, який ступає над землею, слід ударити палицею – 

цурка летить у повітря. Вибивати в поле її можна не відразу, а підбивши 

кілька разів догори, бо за кожен такий удар на протилежну команду 

нараховуються очки. Кожен гравець має право зробити три удари: перший із 
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«дучки», а два інших – звідтіля, де впаде цурка. Хто промахнеться, то удар 

вважався зробленим вхолосту. 

Коли всі члени команди проб’ють по тричі, починають бити суперники. 

Вони спочатку зганяють на нагнані на них очки, а потім починають наганяти 

на супротивну команду. Кожен учасник гри повинен обов’язково пам’ятати 

кількість очок. Якщо гравець, якого спитали, не відповість на таке запитання, 

то його очки «згорають». 

Перемагає та команда, яка нагонить на супротивників домовлену 

кількість очок. 

Грають у цю гру в суху теплу пору року.  

Зап. 02.11.2003 р. Зюбрій Алла Михайлівна від Прокопій Анастасії 

Федорівни, 1930 р.н., освіта середня, колгоспниця, українка, в с. Сокиринці 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№5 

ЦУРКИ 

На кілочок, забитий в землю, ставлять паличку, один кінець якої на 

землі, другий – на кілочку. Це – цурка. Другою палицею вдаряють по тому 

кінці, що на кілочку. Цурка летить. Той, у кого вона залетить подалі, – 

переможець. 

Зап. 03.08.1999 р. Підпанюк Оксана Миколаївна від Чорної Тамари 

Олександрівни, 1940 р.н., освіта вища, вчитель молодших класів, українка, в с. 

Сокілець Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№6 

ЦУРКИ 

Діти ставали в коло, один учасник ставав всередині кола і брав у руки 

палицю. Всі інші ставали кругом і по черзі кидали цурку (невелику палицю) і 
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той, який в колі, повинен був відбивати ту цурку. Чию цурку не відбили, той 

ставав у середину кола. 

Зап. 16.08.1999 р. Єремчук Ірина Сергіївна від Сорочук Надії Василівна, 

1930 р.н., освіта 1 кл., працювала на фермі, українка, в с. Біла Чемеровецького 

р-ну Хмельницької обл. 

 

№7 

ЦУРКА 

Для гри потрібно дві палиці: одна довжиною 1 м, а друга – 20-30 см. 

Довга – «кий», коротка – «цурка». 

На землі креслять квадрат, а в центрі викопується ямка. На неї кладуть 

цурку, а кий лежить поряд з нею у квадраті. Обраний ведучий підходить до 

квадрата, бере кий і підкидає ним цурку вгору, інші намагаються її спіймати, 

щоб вона не впала на землю. Той, хто зловив, одержує 50 очок. Після цього він 

вкидає цурку в квадрат з того місця, де й зловив, і якщо попав, то одержує ще 

100 очок, і стає ведучим, а якщо не попав, то гру продовжує попередній 

ведучий. 

Зап. 27.12.2004 р. Юрчук Оксана А. від Гуменюк Ліди Олександрівни, 

1961 р.н., освіта 9 кл., педагог, українка, у с. Білецьке Летичівського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№8 

ЦУРКА 

Для гри потрібно дві палиці: одна завдовжки 1м, друга – 20-30 см. Довга 

– «кий», коротка – «цурка». На землі креслять квадрат, у центрі викопується 

ямка. На неї кладуть цурку. Кий лежить поряд з нею у квадраті. Діти обирають 

ведучого. Він підходить до квадрата, бере кий і за словами дітей: 

Лети, лети, цурко, 



 463 

Кому вона попаде – 

Той і гру поведе! 

підкидає києм цурку вгору. Діти намагаються спіймати її, щоб цурка не 

впала на землю. Хто зловив, той стає ведучим. Якщо не потрапив у квадрат, 

гру продовжує попередній ведучий. Якщо він підкинув цурку і її ніхто не 

зловив, то знову повторює свій кидок. 

Зап. 20.08.2010 р. Дудко Анастасія В’ячеславівна від Бабійчук Ганни 

Пилипівни, 1938 р.н., освіта 5 кл., селянка, українка, в с. Чечельник 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№9 

ЧУРОЧКА 

Необмежена кількість учасників від 6 до 15 років. Сходилися діти на 

галявину, викопували ямку, вирізали «чурочку» (палочку), клали в ямку, били 

по голові (чурочці) і вона відлітала. Тоді хтось другий б’є по чурочці. 

Виломлювали невеликий патичок. 

Гру можна грати в теплу пору року, коли земля не замерзла. 

Зап. Собко В.В. від Тагірової К.Ю., 1927 р.н., освіта 8 кл., доярка, в с. 

Нігин Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№10 

ТИЧКА 

Вік – від 7-14 років. Беруть участь два учасника. 

Потрібно дві тички (2 палиці), велика і мала. Для меншої викопували 

ямку і ставили туди одним кінцем. 
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Велику тичку перший учасник тримає у правій руці і в цей час б’є нею 

по маленькій тичці два рази: 1-й раз, б’ючи її, підкидає, а 2-й раз так б’є, щоб 

вона полетіла на певну відстань. 

Другий учасник стоїть і відмірює, на яку відстань впала тичка. 

Черга знову переходить до іншого учасника. 

Виграє той, у кого тичка впала найдалі.  

Зап. 20.07.2010 р. Бабіна Іванна Валеріївна від Ільницької Валентини 

Леонтівни, 1966 р.н., освіта вища, вчитель німецької мови, українка, в с. 

Велика Слобода Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№11 

КИМПА  

Треба два хлопці віком 10-14 років, вони мають бути спритними і 

швидкими. 

Для цієї гри треба дві палки: одну малу і другу велику. Потім один із 

учасників бере велику палку і б’є зі всієї сили по малій. Ставлять позначку, 

куди відлетіла мала палка. Після цього бере велику палку другий учасник і 

теж б’є по малій палці й ставить свою позначку. Після цього міряють відстань 

між малими палками. І чия палка дальше впала, той виграв. 

Зап. 02.12.2004 р. Боднар Тетяна Володимирівна від Палашевського 

Бориса Володимировича, 1941 р.н., освіта середня, помічник машиніста, в с. 

Ясенівка Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№12 

ЦУРКИ-ПАЛКИ 

Учасників було кілька. Спочатку зацуркували чергу. Тоді готували ямку 

(в землі), клали на ямку цурку (паличку). 

Кінчик палки клали під цурку і підбивали так, щоб цурка відлетіла. Тоді 

гравець біг за цуркою і кидав назад на ямку. 
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Якщо цурка злетіла з палки, то програє. Якщо цурку не докинули до 

ямки, то програли. Тоді гру починає інший. 

Зап. 05.01.2001 р. Чорна Інна Володимирівна від Чорної Надії 

Тимофіївни, 1938 р.н., освіта середня спеціальна, інструктор з виплати 

пенсій, (Хмельниччина). 

 

№13 

ЦУРКИ 

Можуть грати 4 хлопці або й більше. Беруть дві палки. Одна затесана, а 

друга довга – «біяк». Гравець б’є першу палку біяком за коло, інші 

підхоплюються і кидають її назад у коло. Переможець той, хто найбільш 

спритний у підхопленні палки. 

Зап. 10.08.2001 р. Форкун Олена Володимирівна від Кушнір Ганни 

Петрівни, 1926 р.н., освіта початкова, колгоспниця, українка, в с. Гірчична 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№14 

ЦВЕЙ  

Беруть цеглу (2 шт.), паличку 25-40 см (обтесували дуже гарно) – 

«бита». Не було цегли – ставили камінчики. 

Далі виготовляли «цвей» (паличка 10-15 см 2,5х3 см, яка з обох боків 

загострювалася, як олівець). 

Відходили на відстань, починали якнайдалі кидати цвей, щоб збити 

биту. Як збивали, то відходили ще далі. Як зоб’єш найдалі – в того більше 

очок, хто не збив, передає гру іншому. У разі збиття – міряють битою очки. 

Цвей робили із верби навесні, коли кора легко здирається, він 

гладенький з полосками. 



 466 

Зап. 25.02.2009 р. Гудима Вадим Валерійович від Климишена Анатолія 

Олексійовича, 1957 р.н., освіта вища, українець, офіцер, у м. Кам’янець-

Подільський (нар. у с. Косиківці Новоушицького р-ну Хмельницької обл.). 

 

№15 

ЗНАМ’Я 

Робиться палкою коло. Ставлять цвей, роблять ямку, щоб можна 

підставити під цвей палку. Хто б’є, то ставить свою палку. Хто потрапить у 

палку цвеєм, той набирає очки. Якщо не потрапив, вимірюють відстань і 

забивають кілки, і їх потрібно дістати зубами (кілки забивають один біля 

одного). Хто набирає менше очок, два учасника вирішують. 

Зап. 25.02.2009 р. Гудима Вадим Валерійович від Климишена Анатолія 

Олексійовича, 1957 р.н., освіта вища, українець, офіцер, у м. Кам’янець-

Подільський (нар. у с. Косиківці Новоушицького р-ну Хмельницької обл.) 

 

№16 

ЦУРКА 

Вирізають палку довжиною ≈20 см, випорпують ямку діаметром 18 см, 

палку кладуть на ямку. 

Учасники гри вирізають дрючки довжиною 100-120 см і за їх допомогою 

намагаються вибити палку з ямки. 

Хто відбив якнайдалі, той виграв. Вік і кількість учасників 

необмежений. 

Зап. 12.10.2002 р. Мурова В.М. від Сапруна Антона Миколайовича, 1939 

р.н., освіта вища, вчитель, українець, у с. Клинове Городоцького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№17 

ЦУРКИ 
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Грає дві групи. 

Беруть «цурку» (паличку 10-15 см) і палку (40-50 см). Всі учасники 

міряють цурку пучками (палець до пальця). Хто взявся за край, той водить. 

Вишпортують у землі невеличку ямку, кладуть на неї цурку і 

підбивають її так, щоб учасники групи-суперника її не зловили, або зловили 

якнайдалі від ямки. Якщо цурку зловили, команда отримує 5 балів, якщо ні, з 

того місця, де вона впала, намагаються попасти (закинути її) в ямку (або збити 

палку, яка лежить на ямці). Якщо попали – мають 25 балів і команди 

міняються місцями, якщо ні («не сперчили»), гру продовжують кожен на 

своєму місці. 

Далі підкидають цурку і б’ють, як у бадмінтоні. Якщо зловлять – 25 

балів, «сперчать» – 50. Грають за домовленістю до 200-300 балів-очок. 

Вік гравців від 6-7 до 12-15 років.  

Зап. 17.12.2004 р. Крива Наталія Андріївна від Борей Фросинії 

Никифорівни, 1916 р.н., освіта 3 кл., ланкова, українка, в с. Текуча Уманського 

р-ну Черкаської обл. 

 

№18 

ШПАК 

Діти креслили поле у вигляді хрестика, в середині якого робили виямку. 

На виямку клалась товста ломачка. Дитина брала у руки довгий кий, 

підставляла його у виямку під ломачку і намагалась найвище підкинути її.  

Хто найвище і найдальше підкине, той виграв, його звали «шпак». 

Зап. 17.07.2002 р. Ковальчук Інна Миколаївна від Романюк Віри 

Прокопівни, 1931 р.н., освіта 4 кл., доярка, українка, в с. Михнівка 

Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. 

 

№19 

КУРКА 
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Грають двоє-троє учасників, віком від 6 до 12 років. Вирізають гілку з 

дерева і затісують. Дві інші гілки ставлять хрестом, а третьою вдаряють по 

кінчику. Гілка має перелетіти за спеціально вказану границю. Якщо 

перелетить, учасник має право знову вдаряти, якщо ні – кидає інший учасник. 

Цю гру діти грають в основному влітку. 

Зап. 18.08.2002 р. Кукурудза Інна Володимирівна від Заболотної Наталії 

Андріївни, 1932 р.н., освіта 4 кл., ткаля, в м. Дунаївці Хмельницької обл. 

 

№20 

СОХА 

Два хлопчики, загостривши дві тоненькі палички, знаходять місце з 

невеличким горбочком, обводять його кругом. Коротшу паличку кладуть на 

горбочок так, щоб кінчик її трохи звисав. Один хлопчик вдаряє її сильно у 

повітрі, щоб вона відлетіла від нього подалі. Другий хлопець піднімає ту 

коротшу паличку, де вона впала, і кидає її туди, звідки вона вилетіла, 

стараючись попасти в коло. Якщо другий хлопчик короткою паличкою попаде 

в коло, то вони міняються місцями. 

Зап. 01.08.2008 р. Калінчук Анна Володимирівна від Синюк Євгенії 

Миколаївни, 1930 р.н., освіта 5 кл., українка, в с. Білогородка Ізяславського р-

ну Хмельницької обл. 

 

№21 

БАБКА 

У цю гру гралися діти віком від 6 до 16-17 років. Робили це так: 

розграфлювали ігрове поле, в центрі поля було невелике коло. Брали 

невеликий дерев’яний колик (бабку), ставили його далеко від награфленого 

кола і били по ньому дерев’яною палицею, намагаючись попасти у коло. 

Учасник, який попадав у коло, вважався переможцем. Учасник, який не 
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попадав – переможеним, в покарання якому надавалось право повертати 

(приносити) бабку на початкову позицію гри.  

Зап. 10.01.2004 р. Стаднік Антоніна Валеріївна від Трітецкої Софії 

Олексіївни, 1931 р.н., освіта 4 кл., колгоспниця, українка, в м. Деражня 

Хмельницької обл. //Ф.П. 2000 р. 

 

№22 

СКІЧКА 

Грає необмежена кількість дітей (хлопців). Беруть маленьку паличку, 

кладуть на землю, другою вже великою паличкою б’ють по тій меншій, що 

лежить на землі, і коли вона підскакує, вдаряють ще раз, але сильно, і 

дивляться як далеко вона впаде. Так послідовно роблять усі хлопці і 

дивляться, хто найдальше закинув паличку. Грають гру влітку. 

Зап. 05.08.2007 р. Стасків Оксана Ігорівна від Криворучко Василя 

Йосиповича, 1936 р.н., освіта 7 кл., колгоспник, українець, у с. Бишки 

Козівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№23 

КОМПЛИК 

Цю гру грали по двоє учасників. Робили на землі квадратик 20х20 см і з 

одної сторони робили рівчак, у той рівчак клали «комплика» (коротенька 

паличка) і били по його кінчику. Він піднімався вгору, а коли падав, його 

потрібно було відбити чимдалі. Як впав комплик на землю, другий гравець 

цей комплик з того місця повинен кинути та попасти в квадрат. 

Зап. 13.07.2009 р. Коберник Ольга Володимирівна від Рольської Марії 

Володимирівни 1937 р.н., освіта 7 кл., колгоспниця, українка, в с. Федірки 

Волочиського р-ну Хмельницької обл. 

 

№24 
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ЧУРКА 

У цій грі було двоє гравців, десяти – дванадцяти років. Малювали вони 

квадрат, а потім ділили його на чотири частини. Потім ставили туди патичок. 

Один з хлопців стоїть збоку, а другий бере той патичок і має поцілити в 

квадрат. Тоді перший учасник б’є патик, доки другий не закине, а потім вже 

навпаки.  

Зап. 12.07.2009 р. Мишко Наталія Василівна від Чайкоської Лілії 

Миколаївни, 1936 р.н., освіта вища, поштар, українка, в с. Андріївка 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№25 

БИТИ ЧОРТАКА 

Палички кладуть на противагу, навхрест і по одній з них б’ють. Якщо 

паличка відскочила, то б’ють ще раз, а якщо ні, то б’є наступний. 

Зап. 02.02.2000 р. Кушнір В.В., Лопатюк О.І. від Крамар Йосипа 

Івановича, 1935 р.н., освіта 5 кл., столяр, українець, у с. Іванківці 

Городоцького р-ну Хмельницької обл.// Експ. – 2000р. 

 

№26 

ПЕКАР 

Вік учасників – 15-18 років. Кількість учасників – 3-5 осіб. До цієї гри 

готувалися заздалегідь: викопували ямку приблизно 3х3 см і ставили дві 

трісочки навхрест на ямці. Учасник брав палицю і бив по верхньому патичку, 

щоб той підлетів, якщо все впало, то учасник вибував зі гри. А якщо патичок 

полетів, він мав якнайшвидше знайти його і знову бив. Цю гру грали на 

пасовищі. 

Зап. 29.07.2008 р. Василенко Ірина Богданівна від Белінської Степанії 

Миколаївни, 1935 р.н., освіта 7 кл., ланкова, українка, в с. Більче-Золоте 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. // Ф.П. 2008 р. 
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№27 

КУЛІКА′ 

Хлопці на пасовиську, на вулиці розкреслювали на землі квадрат (розмір 

байдуже). Грають 2-3 учасників. Кладуть у цей квадрат виструганий патичок, 

щоб один край був вище. Міряються на палиці: чий буде верх, той і перший 

б’є палицею по краю патичка. Потім підходить до патичка, де він упав, ще раз 

б’є, але тут уже важче, адже патичок лежить на землі. Виграє той, у кого 

перевага у відстані польоту патичка. 

Зап. 11.12.2006 р. Щегельський Валерій Васильович від Ткачука Петра 

Єфремовича, 1937 р.н., освіта вища, завідувач кафедри української мови 

Кам’янець-Подільського державного університету, українець, нар. у с. 

Авратин Волочиського р-ну Хмельницької обл. 

 

№28 

КУЛІК 

Вирізали з дерева «куліка» – одна сторона загострена, а друга відрубана. 

Одну дерев’яну перекладинку кладуть на землі, а того куліка кладуть так, як 

стріляти. Вирізають палку, по тому куліку вдаряють і дуже далеко хочуть 

кинути того куліка. Він летить дуже далеко і кожне хоче виграти, щоб більш. 

Хто більше куліків тих навибиває, то виграє. То всі стараються його зловити, 

бігти, де він впаде далеко, то щоб зловити і назад прибігти сюди. І вже знов те 

вдаряє. І так одне за другим, хто найбільше набере цих куліків, то значить він 

першість має і виграв того куліка. Цю гру грають влітку, коли корови пасуть 

чи гуси, тоді ту гру грають. 

Зап. 08.07.2007 р. Гарнюк Оксана Дмитрівна від Сваволі Лідії 

Дмитрівни, 1934 р.н., освіта 7 кл., українка, в с. Великі Пузирки 

Красилівського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2007 р. 
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№29 

ШПАК 

Під час гри використовували 2 палиці, одна з яких була загострена 

навскіс з двох кінців. Загострену палицю клали на землю і підбивали у повітрі 

іншою палицею. У повітрі вдаряли по ній вдруге. Перемагав той, чия палиця 

летіла якнайдалі. 

Зап. 11.08.2006 р. Ільчук Тетяна Петрівна від Сукманюк Пелагонії 

Іванівни, 1928 р.н., освіта 3 кл., працювала в ланці, українка, в с. Печеськи 

Красилівського р-ну Хмельницької обл. // Р.Ф. – Зш. №123. – Арк. 221. 

 

№30 

ЦУРКИ 

Гралися учасники віком від 12 до 16 років тоді, коли пасли худобу.  

Малювали на землі квадрат менший і більший, у менший ставили 

«цурку» (кілочок зроблений з дерева) і палкою відбивали, хто закине в 

більший квадрат, той виграв. 

Зап. 05.01.2003 р. Школьник Т.М. від Бородай Олександри, 1923 р.н., 

освіта 7 кл., працювала на фермі, українка, в с. Бубнівка Городоцького р-ну 

Хмельницької обл. // Р.Ф. – Зш. №107. – Арк. 274. 

 

№31 

ЦУРКА 

Грають хлопчики. Креслять на землі «город» (чотирикутник), потім 

міряються на палиці. Хто з гурту буде в городі (верхні), а хто піде у поле 

(нижні). Той, хто починає, на середині городу кладе «цурку» (дерев’яну з обох 

боків загострену паличку 30 см) і б’є її палкою так, щоб, коли цурка 

підстрибне, встигнути ще хоч би раз вдарити (кожен удар у повітрі оцінюється 

у 10 гил). Цурку треба бити доти, доки вона не вилетить за город. Якщо при 

цьому гравець не зможе вдарити її у повітрі, він заробляє 10 гил, якщо ж 
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підіб’є, додається ще 10 гил і т. д. Вибиту з городу цурку бере один з 

хлопчиків з поля і кидає в город, попередньо зробивши від того місця два 

кроки до городу. Якщо цурка впаде в городі, б’є наступний гравець із тих, що 

знаходяться в городі. Впаде поза городом – продовжує грати перший і б’є 

цурку з того місця, де вона впала. Він грає доти, поки протилежна команда не 

вкине її в ворота. 

«Городяни» б’ють по черзі та ведуть рахунок гил, поки кожному з них 

не буде вкинута цурка в город. Потім так само б’ють «поляни», намагаючись 

набрати більшу кількість гил. 

Зап. 23.08.1999 р. Бугай Т.І. від Жилюк Надії Григорівни, 1929 р.н., 

освіта 7 кл., ланкова, українка, в с. Новоставці Теофіпольського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

Додаток Ш 

ДОГАНЯЛКИ 

№1 

ДЗВІН 

Вік дітей –7 р., грає 10 і більше дітей. Стають у коло, тримаються за 

руки, а один посередині – «дзвін». Він схиляється, закриває руками обличчя і 

питає: «Чиї це ворота?». – «Панові». «А чиї це?». – «Дякові». «А це чиї?». – 

«Кумові». «А це чиї?». – «Перепеличині». Дзвін підходить до якихось воріт і 

просить: «Пустіть мене!». – «Не пустимо». Іде до протилежного боку. 

«Пустіть мене!». – «Не пустимо». Підходить навхрест ще до 2-3 воріт і скрізь 

те саме. Йому вони наказують: «Бий, дзвоне, і хмару розбий!». Дзвін б’ється у 

ворота в усіх напрямках, поки не прорветься і тікає. Двоє, між яких прорвався 

дзвін, біжать доганяти, хто піймає, той буде дзвоном. І гра починається 

спочатку. 
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Зап. 17.07.2008 р. Куцак Оксана Олегівна від Іваніцкої Зінаїди Андріївни, 

1939 р.н., освіта вища, вчителька, українка, в м. Деражня Деражнянського р-

ну Хмельницької обл. 

 

№2 

В БИКА 

У грі беруть участь діти віком від 5 до 12 років, залежно від уподобань 

дитини. Ця гра ще називається «в скаженого бугая». Взявшись за руки, діти 

стають колом, але спинами всередину. Крутяться якнайшвидше. Хто впав, той 

– «бик». Від нього всі розбігаються. А він гониться за всіма. Як упіймав 

когось, то вже й той «бик». Уже вдвох ловлять. А тоді – втрьох. Більшає й 

більшає «биків», аж поки «биками» всі стануть.  

Зап. 19.08.2008 р. Шинкарук Наталія Василівна від Чупринської Лідії 

Петрівни, 1939 р.н., освіта 10 кл., українка, в с. Требухівці Летичівського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№3 

БІШЕНЕ ТЕЛЯ 

Учасники бралися за руки, виверталися назад і намагалися дуже сильно 

крутитися. І після цього, хто першим упав на землю, був «бішене теля». У цю 

гру можуть грати діти будь-якого віку, а найбільше граються віком від 5 до 12 

років у літню пору, коли пасуть худобу. 

Зап. 05.01.2003 р. Школьник Т.М. від Бородай Олександри, 1923 р.н., 

освіта 7 кл., працювала на фермі, українка, в с. Бубнівка Городоцького р-ну 

Хмельницької обл. // Р.Ф. – Зш. №107. – Арк. 286. 

 

№4 

ЛАТКИ 
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Для гри з гурту дітей обирають одного гравця, якого називають 

«Латкою». Потім паличкою окреслюють на землі межі, за які не можна 

вибігати. Далі діти розбігаються у різні сторони, а «Латка» наздоганяє їх. Той, 

кого вона наздожене і торкне рукою, сам стає «Латкою» і гра продовжується 

далі. 

Гра може мати свої різновиди. Наприклад: «Дерев’яні Латки». Тобто, 

щоб захиститись від «Латки», потрібно доторкнутись до дерева чи дерев’яного 

предмета, або «Висотні Латки» – стати на якесь підвищення (пеньок, колоду, 

камінь). 

Вік учасників – 10-13 років. У гру грають на відкритих територіях 

влітку, навесні, восени. 

Гра розвиває спритність, швидкість та витривалість. 

Зап. 16.07.2008 р. Каспрук Діна Сергіївна від Ковальчук Станіслави 

Степанівни, 1946 р.н., освіта середня спеціальна, технолог, українка, в с. 

Маків Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№5 

ЛАТКА 

За допомогою будь-якої лічилки вибирається «латка». Після цього 

учасники гри розбігаються у різні сторони, а латка їх доганяє. Кого першого 

наздожене і доторкнеться, той стає латкою і наздоганяє інших. Тривалість гри 

залежить від витривалості учасників. 

Зап. 03.08.2003 р. Муляр Марина Василівна від Гнатюк Людмили 

Павлівни, 1933 р.н., освіта 4 кл., ланкова, українка, в с. Маків Дунаєвецького р-

ну Хмельницької обл. // Р.Ф. – Зш. №107. – Арк. 278. 

 

№6 

ХТО ВИЩЕ 

У грі беруть участь 4-8 дітей. 
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Один ловить, решта тікають. Гру грали навесні або влітку. 

Той, хто ловить, ходить по землі, а решта повинні стати на камінь чи 

щось вище від землі. Якщо ти на землі і до тебе доторкнувся той, що ловить, 

ти стаєш на його місце. Гра продовжується, але учасники не повинні стояти на 

одному місці, а треба періодично перебігати з місця на місце, щоб дати змогу 

доторкнутись до них тому, що ловить. 

Зап. 20.12.2004 р. Мазур Ольга Феліксівна від Домбрівської Аналії 

Полікарпівни, 1920 р.н.. освіта 4 кл., працювала в рільничій бригаді, українка, в 

с. Рачинці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№7 

ГІМНЯЧКИ 

Пастухи на полі знаходили місце, де було багато сухих коров’ячих 

гімняків. На палиці вибирали того, хто буде ловити, а всі решта, утікаючи, 

мали стати на гімняк. Якщо не знаходив сухого, то приходилося ставати на 

свіжий. Кого ловили ще до того, як він стане на гімняк, продовжував доганяти 

вже він. Довго стояти на одному місці заборонялося. 

Зап. 11.12.2006 р. Щегельський Валерій Васильович від Дмитрука 

Руслана Васильовича, 1978 р.н., освіта середня спеціальна, майстер 

художньої студії, українець, народився у с. Шуньки Білогірського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№8 

ПОВІНЬ 

Діти стають у коло, присідають і вдають, що сидять. Одна дитина 

«вартівник» ходить всередині кола, сторожить, згодом кричить: «Повінь – 

рятуйтеся!». Всі діти розбігаються і шукають місце вище землі. У цей час 

«вартівник» ловить дітей. Спійманою вважається та дитина, яка не знайшла 

собі місце вище землі. Спіймана дитина стає наступним «вартівником». 
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Зап. 11.08.2005 р. Шевцова Альона Михайлівна від Паланюк Олени 

Дем’янівни, 1957 р.н., освіта вища, вчитель, українка, в с. Збриж 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№9 

ВИЩЕ ЗЕМЛІ 

Це групова гра, яку грають не менше, ніж 8 чоловік. Грається вона так. 

Перш за все вибирається один ведучий, який і буде командиром 

протягом всієї ігри. 

Його роль найважливіша, коли він каже слова: «Вище землі», то діти 

повинні стати так, щоб ногами не торкатись землі, а ведучий ходить і дивиться 

за всіма, а хто торкається, то ведучий забирає фант. Хто виграє, то всім 

фантам загадує бажання. Фант виконується обов’язково. 

Можна гратися у будь-яку пору року.  

Зап. 16.08.2008 р. Гудима Анна Володимирівна від Бойко Олени 

Сергіївни, 1940 р.н., освіта 4 кл., доярка, українка, в с. Новоставці 

Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2008 р. 

 

№10 

ВИЩЕ НОГИ ВІД ЗЕМЛІ 

У цій грі є ведучий. Коли розпочинається гра, ведучий ловить дітей, а 

вони тікають від нього і підстрибують на щось, щоб ноги були вище землі. 

Якщо когось спіймали, а він стояв на землі, то той стає ведучим. Вище від 

землі можна стояти 5 секунд і знову тікати від ведучого. 

Зап. 21.08.2011 р. Драган Х.М. від Слободян Євгенії Мойсеївни, 1931 р.н., 

освіта 4 кл., колгоспниця, українка, в с. Соколівка Ярмолинецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№11 
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ЧАЙ-ЧАЙ, ВИРУЧАЙ 

Учасники цієї гри – діти від 4 до 12 років. Вони бігають, перший 

доброволець стає «чаєм» і він має когось із решти учасників торкнутися, щоб 

передати свою силу «чая», а сам після того – простий гравець. Але він не 

повинен торкатись того, хто стоїть на чомусь вищому від землі, а учасник не 

має права стояти там довго. 

Цю гру здебільшого грають влітку троє чи більше дітей. 

Ця гра допомагає дитині розвивати швидкість і спритність. 

Зап. 07.07.2009 р. Гончар Вікторія Леонідівна, від Алексєєвої Ксенії 

Степанівни, 1919 р.н., освіта 4 кл., різноробоча, українка в с.Зелені Курилівці 

Новоушицького р-ну Хмельницької обл. 

 

№12 

ПЕКА 

Участь у грі беруть діти віком від 7 до 15 років. Учасників має бути 

багато. З них всіх вибирають одного бути «пекарем». «Пекар» – це той, хто 

бігає за всіма і хоче когось зловити, щоб запекти. Коли він когось запе′кає, то 

перестає бути «пекарем» (до кого торкнувся, той стає «пекарем». Гра 

продовжується далі. 

Зап. 04.08.2009 р. Чорна Наталія Сергіївна від Дарчик Софії 

Станіславівни, 1930 р.н., освіта 7 кл., продавець, українка, в с. Бубнівка 

Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№13 

ЛАДА  

Діти вибирають одного, хто їх буде ловити – «Ладу». При цьому вони 

обирають собі «хатку», тобто те місце, куди «Лада» не має права зайти, це 

може бути якийсь стовп чи лавочка, ще щось. Всі діти вибігають з «хатки», а 

«Лада» їх ловить; до кого доторкнулася, той стає «Ладою», а всі інші тікають. 
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Зап. 16.08.1999 р. Генцар Любов Юріївна від Генцар Євдокії Прокопівни, 

1955 р.н., освіта 8 кл., робітниця на фабриці, українка, в с. Стебні 

Путильського р-ну Чернівецької обл. 

 

№14 

НАДА 

Діти вибирають між собою, хто хоче бути «Надою». Потім один від 

одного тікають, «Нада» здоганяє. До кого доторкнулась «Нада», той вже 

«Нада». І так бігають. 

Зап. 28.07.1999 р. Кулаковська Інна Анатоліївна від Лебей Антоніни 

Василівни, 1925 р.н., поштарка, українка, в смт Ярмолинці Хмельницької обл. 

 

№15 

ЛАПАНКИ 

Десять (можна і більше) дітей ставали в коло, потім всі розбігалися і 

один з дітей ловив іншого. Хто швидше тікав, той був найспритнішим, і так 

доки всі не будуть переловлені, потім гра починалася знов. 

Зап. 13.08.2005 р. Кононопельнюк Леся Степанівна від Яцькової Марини 

Михайлівни, 1938 р.н., освіта 4 кл., в с. Стуфчинці Хмельницького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№16 

ПАСТУХ 

Із гурту дітей вибирають «пастуха». Він б’є лозиною (патиком) об 

дерево і кричить: 

«Бик-патик, бик-патик, а в мене дзуркало (дзвінок). Я іду ловити!». 

Діти розбігаються, а пастух ловить. До кого наближається, той мусить 

раптово прилягти і показати, що він пасеться. Якщо не встиг – пастух торкає 
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патиком, мотає на мотузку і веде на продаж. А інші діти – купці. Торгуються, 

поки «пастух» «бичка» не продасть. Після продажу вибирають нового пастуха. 

Зап. 22.08.2003 р. Марчак Тетяна Андріївна від Горденчук Євдокії 

Яківни, 1907 р.н., освіта 2 кл., ланкова, українка, в с. Оринин Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької обл. // Р.Ф. – Зш. №107. – Арк. 282. 

 

№17 

ЧАЙ-ЧАЙ, ВИРУЧАЙ  

Будь-яка кількість гравців. Лічилкою був той, хто мав заморожувати. Всі 

діти тікають, а він ловить. До кого він торкався, то казав: «Заморозив». І той 

стояв на місці і кричав: «Чай-чай, виручай». Діти, котрі були не заморожені, 

виручали, і так можна було виручати 3 рази. І так, поки не заморозить всіх. 

Кого заморозив останнього, той продовжував гру. 

Зап. 14.07.1999 р. Сумарук Людмила Миколаївна від Бобрук Василини 

Андріївни, 1925 р.н., освіта 1 кл., українка, в с. Ільці Верховинського р-ну 

Івано-Франківської обл. 

 

№18 

ЧАКЛУН 

За допомогою лічилки вибирають «чаклуна». На рахунок «раз, два, три» 

діти розбігаються, а він наздоганяє. Спійманий «завмирає», розводячи руки в 

сторони. «Розчарувати» дитину можуть інші гравці, доторкнувшись до неї 

рукою. Але чаклун стежить і зачакловує знову. 

Зап. 24.08.2010 р. Рудюк Віта Миколаївна від Рудюк Тетяни Андріївни, 

1943 р.н., освіта 7 кл., фермер, українка, в с. Залужжя Білогірського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№19 

У КАЛДУНА 
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У «Калдуна» грають тільки хлопці. Вони беруть довгу палку і 

вимірюються. Чия рука зверху, той – «Калдун». Тоді вони відзначають місце, 

де їм бігати, і там уже грають. Забігати за межу не можна, бо хто забіжить, той 

стає «Калдуном». Усі хлопці бігають, а «Калдун» їх ловить. «Калдунові» за 

одним довго гонитися не можна. Коли якийсь хлопець утомився, то каже: 

– Цур-цура, я відпочиваю. 

Тоді його «Калдун» не займає. Коли якогось хлопця «Калдун» 

наздожене і торкне, той уже заколдований. «Калдун» одходить від нього на 

три метри, а інші хлопці повинні його одколдувати (подати тільки руку), і він 

вільний. Якщо котрийсь хлопець не вбережеться, то і його «Калдун» заколдує, 

тоді вже треба одколдовувати двох. Ті хлопці, що були заколдовані, бігають, 

як вільні, тільки ж вони вважаються, що були заколдованими. Коли «Калдун» 

уже всіх хлопців переколдує – той, котрого він найперше заколдував, стає 

«Калдуном», і гра продовжується. 

Зап. 29.07.2001 р. Питаєва Олена Валеріївна від Гончарук Надії 

Михайлівни, 1930 р.н., освіта початкова, ланкова, українка, в с. Немія 

Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 

 

№20 

МОРОЗКО 

Діти бігають, а за ним бігає один гравець, який називається «Морозко». 

Коли «Морозко» когось доганяє, то він «заморожує» гравця в такому 

положенні, в якому він біг. Гра продовжується доти, доки «Морозко» не 

«заморозить» всіх гравців. Потім гра починається знову.  

Зап. 25.07.2001 р. Яримчук Наталя Володимирівна від Словік Марії 

Іванівни, 1921 р.н., освіта початкова, ланкова, українка, в с. Коралівка 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№21 
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БЛОХА 

Двоє стають у пару, а третій стрибає перед ними. Його питають: 

– Блоха, блоха, чи дуже лиха? 

– Як укушу, то знатимеш. 

За цим словом пара розділяється. Обоє утікають. А «блоха» наздоганяє. 

Кого спіймає, з тим поміняється ролями. 

Цю гру грають в усі пори року. Вона визначає спритність учасників. 

Зап. 15.07.2008 р. Суха Аліна Сергіївна від Чумак Марії Петрівни, 1950 

р.н., освіта вища, вчитель трудового навчання, українка, в с. Велика Побійна 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2008 р. 

 

№22 

БЛОХА 

У цю гру грають п’ятеро хлопчиків 7-12 років. Вони розміщуються 

таким чином: 

1                                    2 

                    3 

4 5  

Хлопчик «3» ловив «2», «5» ловить «1», «4» ловить «3». Хто з них 

кого спіймає, стає на місце спійманого, і гра продовжується.  

Зап. 03.08.2009 р. Бахновська Ганна Миколаївна від Жур Ольги 

Петрівни, 1946 р.н., освіта 7 кл., доярка, українка, в с. Куманівці 

Хмільницького р-ну Вінницької обл. // Ф.П. 2009 р. 

 

№23 

ГОРІЛКА 

Хлопці і дівчата – пари. Сторож – хлопець без пари. 

У цю гру грали молоді люди віком від 16 до 25 років. 

Молодь стоїть парами. Перед ними сторож, який співає: 
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Гори, гори ясно, щоби не погасло. 

Глянь на небо, дві ворони: 

Раз-два-три, на перегони. 

Пари розбігаються, не розриваючи рук. Сторож доганяє. Кого догнав, 

той сторожує, а дівчину віддає йому. І далі знову пари ставали навколо 

Сторожа, він співав і всі розбігалися, гра продовжувалась так само. 

Цю гру грали під час свята Івана Купала 7 липня. 

Зап. 03.07.2009 р. Букевич Лілія Степанівна від Онищук Галини 

Якимівни, 1938 р.н., освіта 7 кл., буряківниця, українка, в с. Лисогірка 

Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. 

 

№24 

ОСТАННЯ ПАРА  

У цю гру здебільшого грали дівчата 13-14 років. Спереду стає хтось 

один, а за ним – 5 пар. Передній говорить: 

– Остання пара, виходь! 

Задня пара розбігається. Той, хто стояв попереду, починає ловити когось 

із останньої пари. Кого він впіймає, з тим і стає попереду усіх пар, а хто 

залишився без пари, то стає попереду усіх і знову говорить: 

– Остання пара, виходь! 

Зап. 05.01.2002 р. Гуральник Галина Володимирівна від Баранюк Олени 

Михайлівни, 1933 р.н., у с. Волиця Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. 

 

№25 

КВОЧКА 

Діти в землю забивали кілок і до нього прив’язували мотузку. За кінець 

мотузки за бажанням прив’язували «квочку» і проказували: 

Ходить квочка 

Коло кілочка, 
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Водить діточок, 

Дрібних діток, 

Діти-квіти: «Квок». 

Після останніх слів усі розбігаються, а «квочка» збирає своїх дітей, 

ловлячи їх. 

Зап. 21.08.1999 р. Войтова Наталія Борисівна від Романюк Марії 

Петрівни, 1920 р.н., освіта 4 кл., працювала в ланці, українка, в с. Летава 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№26 

КВОЧКА  

Цю гру грають 8 або 10 діток. Діти дуже люблять гратися навесні, коли 

вперше надвір випускають квочку. 

Діти забивають у землю кілочок, прив’язують мотузочка до кілочка. І за 

вибором хтось з дітей грає «Квочку», при цьому стає на кінець мотузки. Інші 

приспівують: 

Ходить квочка 

Коло кілочка, 

Водить діток, 

Дрібних квіток, 

Діти-квіти: «Квок!». 

Усі діти ходять колом, а після слів «Діти-квіти – Квок!» усі 

розбігаються, а «Квочка», квокчучи, ловить їх і збирає всіх до купи.  

Зап. 13.07.2010 р. Перекуча Ірина Вікторівна від Москалюк Тетяни 

Дмитрівни, 1937 р.н, освіта 7 кл, робітниця, українка, в с. Самчики 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№27 

РИБКА 
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Ця гра пасує більше хлопчикам (6-12 р.), але й дівчатка можуть 

приєднатись, якщо є бажання. Полічать, кому бути «коноводцем»: 

Ходила квочка 

Коло кілочка 

Та водила  

Дітенят-курченят: 

– Оце вам дітки 

По дві квітки, 

А мені одна 

Та й та золота. 

До кілочка прив’язують мотузку. На ній – «коноводець». Біля 

кілочка шапочки, взуття, або інші речі, покладені тими, хто грає. То – 

«риба». Її ловлять, тобто, швидко підбігаючи, хапають, хто що встигне. А 

«коноводець» не дає. Кого торкне, той кладе назад те, що взяв, і стає 

«коноводцем». 

Коли все розхапають, то «коноводець» відв’язується і тікає, а його 

ловлять. Як упіймають, – знов поставлять «коноводцем». 

Зап. 14.06.2009 р. Данилюк Ілона Юріївна від Аріщенко Марії Іванівни 

1944 р. н., освіта 7 кл., швея, українка, в с. Федорівка Красилівського р-ну 

Хмельницької обл. // Експ. – 2011 р. 

 

№28 

ЩЕНЯТА 

Збираються хлопці, 10 або більше, міряються на палку, беручи її 

кулаком один до одного, чия рука зверху, тому і пасти. Тоді забивають кілок, 

прив’язують до нього мотузку: біля кілка усі кладуть шапки – ото «щенята». 

Пастух береться за мотузку й оберігає «щенят», бігаючи, наскільки дістає 

повід. Пастух стереже, а всі хлопці крадуть «щенят», хапаючи їх руками або 

вибиваючи ногою з круга. Як вдається пастуху спіймати котрогось, то він 



 486 

мерщій кричить: «Цура-повода!». А як не зацуравсь, то, значить, і не піймав. 

Як розкрадуть усіх щенят, то вважають, щоодне літо відпас, тоді міняються. 

Зап. 18.07.2010 р. Козаченко Марина Олексіївна від Гесь Надії 

Семенівни, 1942 р.н, освіта 7 кл, кухар, українка, в с. Шарки Деражнянського 

р-ну Хмельницької обл. 

 

№29 

СВІТЛОФОР 

Учасники віком від 10 років. 

Усі гравці (кольори) стають з одного боку майданчика за накресленою 

лінією. З іншого боку майданчика теж накреслена лінія. Відстань між цими 

лініями – це територія світлофора. Світлофор загадує будь-який колір. Якщо в 

гравця є такий колір (на одязі, взутті, прикрасах), він вільно переходить на 

протилежну сторону. Але якщо в учасника немає такого кольору, він має 

пробігти так, щоб світлофор його не впіймав. Кого впіймали, виходить з гри і 

чекає, поки світлофор не спіймає останнього учасника. 

Зап. 10.08.2010 р. Стопнюк Лілія Григорівна від Тарнав’юк Ганни 

Сидорівни, 1930 р.н., освіта 3 кл., ланкова, українка, в с. Сахнівці 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№30 

ВЕСЕЛКА 

Діти шикуються у шеренгу. Ведучий стає до них спиною. Гравці швидко 

міняються місцями, тоді ведучий називає колір веселки. Якщо на одязі дитини, 

яка стоїть позаду, є такий колір, значить вона виходить наперед ведучого, щоб 

той побачив її. Якщо на одязі дитини немає такого кольору, то гравець 

повинен пробігти чи праворуч, чи ліворуч від ведучого, а ведучий має його 

торкнутись рукою. Якщо ж ні, то після закінчення гри ведучому дають різні 



 487 

завдання: заспівати пісеньку, розказати віршик, пострибати 10 м на одній нозі 

і т.д. Ці завдання викликають сміх і радість у всіх дітей. 

Зап. 12.08.2008 р. Шевченко Оксана Олексіївна від Глуховатої Галини 

Петрівни, 1938 р.н., освіта 7 кл., ланкова, українка, в с. Рачинці Дунаєвецького 

р-ну Хмельницької обл. 

 

№31 

КИЦЮ, КИЦЮ, ЯКА СМЕТАНКА? 

Кількість учасників необмежена, вік учасників – 5-12 років. 

Спочатку діти за допомогою лічилки вибирають, хто з них буде 

«Кицею». Між «Кицею» і іншими учасниками гри проводять уявну лінію. 

«Киця» повертається до учасників спиною.  

Учасники хором питають «Кицю»: 

– Кицю, кицю, яка сметана? 

«Киця» називає будь-який колір. Кожен з учасників оглядає свій одяг. 

Якщо десь на одязі є цей колір, учасник вільно переходить уявну лінію. Ті, у 

кого цього кольору немає, втікають від «Киці», і намагаються її обманути, щоб 

перебігти лінію. Якщо «Киця» зловить когось, він стає «Кицею», а «Киця» 

приєднується до групи інших учасників.  

Після цього гра починається спочатку. 

Зап. 22.07.2006 р. Поліщук Юлія Володимирівна від Левчук Орисі 

Василівни, 1942 р.н., освіта 8 кл., прибиральниця, українка, в с. Милівці 

Чортківського р-ну Тернопільської обл. 

 

№32 

КІТ 

Діти між собою вибирають «Кота» за допомогою лічилки: 

Кіт сметанку злизав 

І сказав: «Няв!». 
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Раз, два, три, 

Значить кіт – ти. 

Діти відходять від «Кота» і запитують: «Кіт, кіт, яка сметана?» Кіт 

говорить, наприклад, «синя». Усі діти повинні швидко доторкнутися до 

чогось синього. Кому це не вдається – втікає. Той, кого «Кіт» дожене, стає 

«Котом». 

Вік дітей 9-11 р. Грають влітку, восени, навесні. 

Зап. 16.07.2009 р. Малиняк Марія Романівна від Кутко Ірини 

Миколаївни, 1929 р.н., освіта 6 кл., українка, в с. Озеряни Борщівського р-ну 

Тернопільської обл. // Ф.П. 2009 р. 

 

№33 

ЛИС 

Побравшись за руки, всі стають у коло, а один з учасників гри за 

вибором, стає за «Лиса» і йде в середину. Коло подається то праворуч, то 

ліворуч з піснею: 

Ха-ха, ха-ха, гі-гі! 

Лис зловився в капкані. 

Качки, кури, голуб’ята, 

Тіштесь, смійтесь, гі-гі-гі! 

Злодій лис у капкані. 

Ой, ой! Вирвавсь – утікайте: 

Тепер в нього страшна злість,  

Кого зловить, того з`їсть.  

Коли проспівають усю пісню до кінця, то швидше розбігаються на всі 

боки, а «Лис» ловить. Кого піймає, той стає «Лисом», і гра починається 

спочатку. 
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Зап. 28.07.2003 р. Данилюк Вікторія Петрівна від Боднарюк Ганни 

Йосипівни, 1943 р.н., освіта 8 кл., ланкова, українка, в с. Крушанівка 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. // Р.Ф. – Зш. №107. – Арк. 302. 

 

№34 

ЛИСИЦЯ І КУРИ 

Палицею на землі графлять квадрат, вибирають «Лиса» і «Мисливця», а 

всі інші – «Кури».  

В одному кутку – нора з «Лисом», у другому – «Мисливець». «Кури» 

навкруг квадрата, потім заходять у середину (курник). По сигналу «Лис» 

ловить собі одну «Курку», яка не на «бантах», якщо курка хоч одною ногою на 

землі, то «Лис» її ловить, забирає в нору. «Мисливець» намагається його 

перестріти. 

Вік учасників – від 10 до 13 років. Можна грати в будь-яку пору року. 

Зап. 22.05.2007 р. Вілицька Зоряна Василівна від Атаманської Олени 

Олегівни, 1997 р.н., учениця, українка, в м. Дунаївці Хмельницької обл. 

 

№35 

СОВИ І ЛОВЦІ 

У грі беруть участь 10-20 чоловік. Гра проводиться на майданчику, 

вкритому хмизом, щоб при ходінні зчинився шум. Один з учасників гри 

«Сова», а решта – «Ловці». «Сові» зав’язують очі хустинкою, вона стає в 

центрі майданчика. «Сова» може рухатись по колу радіусом 5-8 м. Для цього в 

центрі майданчика вбивається кілочок, до якого прив’язується один кінець 

мотузки, а другий дають «Сові» в руки. 

«Ловці» повинні безшумно підкрастися до центра майданчика і 

висмикнути кілочок. Той, кому вдасться це зробити, одержує 30 очок. 

Коли гра проходить ланками, виграє та ланка, яка набрала найбільшу 

кількість очок. 
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Зап. 19.08.1999 р. Лаур Світлана Петрівна від Морган Ганни 

Степанівни, 1923 р.н., колгоспниця, освіта 4 кл., в с. Рахнівка Дунаєвецького р-

ну Хмельницької обл. 

 

№36 

СОВА 

Серед гурту дітей обирали когось одного, обв’язували його стрічкою – 

це була «Сова». «Сова» бігла навколо дерева, а інші учасники гри її доганяли. 

Той, хто догнав, одягав стрічку, далі доганяли його. 

У цю гру грали діти віком від 6 до 15 років, найчастіше навесні чи 

влітку, коли було тепло на вулиці. 

Зап. 01.08.2010 р. Бондаренко Лілія Володимирівна від Мошковської 

Євгенії Несторівни, 1938 р.н., освіта 10 кл, бухгалтер, українка, в с. 

Миколаївка Ємільчинського р-ну Житомирської обл.  

 

№37 

ЛАСТІВКА І МУХИ 

Одна дитина має бути «Ластівка», вона йде і сідає окремо від тих всіх 

дітей, що граються. А всі решта – «Мухи», вони стають проти «Ластівки». 

«Ластівка» біжить за дітьми, махає руками і доганяє їх. Кого спіймає – той 

буде «Ластівкою», і так знов спочатку. 

Зап. 25.07.2005 р. Фугело Марина Петрівна від Гулідової Ганни 

Афанасіївни, 1930 р.н., освіта 6 кл., телятниця, українка, в с. Ліщани 

Ізяславського р-ну Хмельницької обл. 

 

№38 

ВОВК 
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Вибраний за допомогою лічилки учасник має назву «Вовк». Діти стають 

у коло, міцно взявшись за руки. «Вовк» стає посередині кола й намагається з 

розгону прорвати його. Якщо не прорве кола, то його запитують:  

– Який ключ? 

Вовк відповідає: 

– Залізний! 

Гра продовжується доти, доки «Вовк» не розірве коло. А як розірве, то 

виривається з нього і втікає. За ним усі біжать і співають: 

Ой, дзвони дзвонять, хорти вовка гонять 

По очеретах, де люди не ходять.  

Хто зловить «Вовка», той стає на його місце, і гра продовжується знову. 

Гру, зазвичай, грають у літню пору року. 

Зап. 20.08.2007 р. Пігуляк Олександра Федорівна від Нівенгловської 

Оксани Леонідівни, 1932 р.н., освіта 7 кл., продавець, українка, в м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької обл. 

 

№39 

ВОВЧИК 

Діти стрибають, приспівуючи: 

– Вівці біленькі, ягнята маленькі. Прийшов вовчик, украв баранчика. 

Де пастух? Треба його бити!, – кидаються за «Пастухом». Хто впіймав, стукає 

тричі «Пастуха» по плечах і стає «Пастухом», а «Пастух» – «Вовком». Його 

в’яжуть до дерева, поки не з’явиться «Вовк» інший замість нього. 

Зап. 13.11.2004 р. Колісник Алла Валентинівна від Іваніцької Марії 

Василівни, 1943 р.н., освіта вища технічна, працювала в контрольному 

ревізійному управлінні, українка, в с. Слобода Надвірнянського р-ну Івано-

Франківської обл. 

 

№40 
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ВОВК І ВІВЦІ 

Один із учасників гри – «Вовк», решта – «Вівці». Вони сидять на 

«узліссі». «Вовк» вибігає з «лісу» і починає ловити «Овець», які, побачивши 

його, розбігаються у різні боки. Але тільки-но «Вовк» добіжить до «Вівці» – 

вона падає, і «Вовк» уже не має права чіпати її; ловити дозволяється тільки 

тих «Вівців», які біжать або стоять. 

«Вівця», яку спіймали, вибуває з гри. Гра триває доти, доки буде 

переловлено всіх «Овець». Потім «Вовк» призначає свого наступника, і гра 

триває далі. 

Зап. 12.08.2008 р. Шевченко Оксана Олексіївна від Глуховатої Галини 

Петрівни, 1938 р.н., освіта 7 кл., ланкова, українка, в с. Рачинці Дунаєвецького 

р-ну Хмельницької обл. 

 

№41 

У СІРОГО ВОВКА 

Гра на просторі, на траві, а ще краще – на лузі. 

Порахують, хто «Вовк»: 

– На камені, на ломені 

Вирвав травку, положив на лавку, 

Хто видіон, той вийшов вон. 

Решта – «Вівці». Вони розбігаються, рвуть траву, приказуючи: 

– Щиплю, щиплю травку 

Сірому вовку на лопатку! 

Кидають пучечки трави на «Вовка» й тікають, а він їх ловить. Кого 

спіймав, той стає «Вовком». 

Зап. 26.07.2008 р. Кирилюк Ольга Аркадіївна від Польгуй Олени Іванівни, 

1938 р.н., освіта 8 кл., українка, в с.Чернелівка Красилівського р-ну 

Хмельницької обл. 
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№42 

ВОВК І ЛИСИЧКА 

«Вовк», присівши, начебто копає ямку. До нього підходить «Лисичка», 

за яку тримаються одне за другим «Лисенята». «Лисичка» приказує: 

- Тричі, двічі обкручусь, 

В вічі вовку подивлюсь. 

А тоді заводить розмову з «Вовком»: 

- Вовче! Вовче! Дай води. 

- До колодязя піди. 

- Боюсь гадюк. 

- Так налякай. 

- Не вмію. 

- А ти так: пулі, пулі! Лясь, лясь! 

Показуючи, б`є в долоні. За ним і «Лисенята» так само, а «Лисичка» 

знову просить: 

- Та ні, вовче, дай води! 

- Піди до верби. 

- Боюся жаб. 

- Так потопчи. 

- Не вмію. 

- А ти так: тупу, тупу! 

Тепер усі (і «Лисенята», й «Лисичка») починають тупотіти ногами. А 

«Вовк» кидається, щоб когось зловити, примовляючи: 

- А до моря жаб їсти! 

«Лисичку» він не чіпає, а котрого з «Лисенят» упіймає, тому бути 

«Вовком». 

Зап. 07.07.2001 р. Василишена Олеся Михайлівна від Пшонко Ганни 

Антонівни, 1944 р.н., освіта 8 кл., няня в дитсадку, українка, в  с. Чорниводи 

Городоцького р-ну Хмельницької обл.  
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№43 

ГУСИ-ГУСИ-ГУСЕНЯТА 

Є дві команди. Вибирають «Вовка», «Гусей» і «Сторожа». «Вовк» 

ловить «Гусей», а «Сторож» собі прикимнув і спить. У котрій команді більше 

переловив «Вовк» «Гусей», то та команда вибирає «Вовка» і «Сторожа», а 

тому «Сторожові», що був, кажуть, що він хоче спати та хай іде спати. 

Зап. 03.07.2010 р. Кудрик Леся Василівна від Наконечної Любові 

Іванівни, 1943 р. н., освіта вища, вчителька, українка, в смт Смотрич 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2010 р. 

 

№44 

ГУСИ 

Цю гру діти грають влітку. Вибирають з-поміж себе двох – «Матку» і 

«Вовка». «Матка» жене всіх останніх учасників, своїх дітей, у «поле», а потім, 

усівшись на певній віддалі, за лінією, яка називається «городом», кличе своїх 

дітей: 

- Гуси, додому!  

 - Задля чого?  

 - Чого так рано?  

- Вовк за горою. 

 - Що він робить?  

 - Гусей ловить! 

 - Яких?  

 - Сірих, білих, пелехатих, всі до хати!!! 

«Гуси» біжать в город, а «Вовк» перебігає їм дорогу і намагається кого-

небудь зловити. 
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Якщо «Вовк» зловить за лінією, то його «Гуси» б’ють крилами, пійманого 

«Гусеняти» він не бере до себе. Якщо ж піймав на шляху до «городу», забирає 

і садовить їх разом. 

Гра продовжується доти, поки «Вовк» не переловить усіх «Гусей». 

Зап. 23.05.2010 р. Зельська Наталія Миколаївна від Цимбалюк Надії 

Андріївни, 1937 р.н., освіта 7 кл, доярка, українка, в с. Поляхова 

Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. 

№45 

ВОВК І ГУСИ 

Діти вибирають з-поміж себе двох – «Пастуха» і «Вовка». «Пастух» 

жене всіх учасників (гусей) у поле, а потім, усівшись на певній віддалі, за 

лінією, яка називається «городом», кличе своїх «Гусей»: 

- Гуси, гуси, додому! 

- Чого? 

- Вовк за горами. 

- Що він робить? 

- Гуси скубе. 

- Які? 

- Сірі! Білі! Волохаті! Всі тікайте до мої хати! 

«Гуси» біжать в «город», а «Вовк» перебігає їм дорогу і намагається 

кого-небудь зловити. Коли «Вовк» зловить за лінією, то його «Гуси» б'ють 

крилами. Пійманого за лінією «Гусеня» він не бере до себе, а пійманих на 

шляху до «городу» забирає і садовить їх усіх разом. Гра продовжується доти, 

поки «Вовк» не переловить усіх «Гусей». 

Зап. 15. 07. 2010 р. Федорчук Оксана Романівна від Гурман Стефанії 

Володимирівни, 1930 р. н., освіта 7 кл., українка, в с  Більче-Золоте 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№46 

СІРИЙ ВОВК 
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Грають тільки діти. Вибирають «Вовка», він, згорбившись, сідає на 

горбику і мовчить, а діти не чіпають його, рвуть біля нього траву і 

промовляють: 

Рву, рву, горішечки. 

Не боюся вовка ні трішечки. 

Після цього слова діти схоплюються, кидають на «Вовка» нащипану 

траву і тікають. «Вовк» собі біжить за ними, хоче вхопити котрогось. Кого 

вхопить, той стає «Вовком», і гра продовжується. 

Зап. 10.07.2010 р. Леляк Юлія Вікторівна від Власюк Марії Іванівни, 

1933 р.н, освіта 7 кл, поштар, українка, в с. Лютарка Ізяславського р-ну 

Хмельницької обл.  

 

№47 

У СІРОГО ВОВКА 

Її грають так: рахують, хто буде «Вовком»: 

На камені, на ломені 

Вирвав травку, положив на лампу. 

Хто видіон, той пішов вон. 

Решта «Вівці». Розбігаються, рвуть траву, приказуючи:  

Щиплю, щиплю травку 

Сірому вовку на лопатку. 

Кидають пучечки трави на «Вовка» і тікають. А він їх ловить, кого 

спіймає – той стає «Вовком». 

Зап. 30.08.2011 р. Олійник Любов Олегівна від Олійник Катерини 

Олегівни 2000 р.н., освіта 5 кл., учениця, українка, в с. Деркачі 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2011, д. №495 

 

№48 

ГОРІХИ 

Діти вибирають одного хлопчика «Вовком», який ховається, а решта 

дітей десь поблизу рвуть траву і примовляють: 
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Вирву, вирву горішечки, 

Не боюсь вовка ні трішечки. 

Вовк за горою, я за другою. 

Вовк у жупані, я ж у кафтані! 

Тут із свого сховку вискакує «Вовк» і женеться за дітьми. Кого 

наздожене, знімає з нього чи то кепку, чи хустинку, чи піджак… Коли «Вовк» 

усіх переловить і в нього назбирається чимало речей, діти починають 

вимінювати їх. 

Зап. 30.12.2000 р. Мицишена Юлія Василівна від Мазур Олени 

Григорівни, 1959 р.н., освіта вища, вчитель, українка, в с. Пирогівка 

Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№49 

ІРВУ, ІРВУ ГОРІШЕЧКИ  

Назва учасників: «Вовк та інші діти віком від 6 до 12 років. Окремо 

групова гра. 

«Вовк» десь ховається, а діти рвуть траву і промовляють: 

Ірву, ірву горішечки, 

Не боюся вовка ні трішечки. 

Вовк за горою, 

А я за другою. 

Вовк у жупані, 

А я в сарафані. 

Всі розбігаються, а «Вовк» доганяє, у кого вирве шапку, в кого хустку, а 

коли всіх переловить, тоді кожен викуповує фантики і кожен свій фантик 

викуповує. 

Зап. 06.09.2011 р. Верещинська Марія Віталіївна від Кольцун Людмили 

Василівни, 1957 р.н., освіта 10 кл., швачка, українка, в м. Городок 

Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№50 

ВОВК ЗА ГОРОЮ 
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Обирається одна дитина за «Гусака» і одна за «Вовка». Правила гри такі: 

«Гусак» стоїть на одному й тому ж місці, за ним в чергу вистроюються інші 

учасники гри («Гуси») і при цьому беруть один одного за талію.  

Завдання «Вовка» – схопити одну з «Гусок», а «Гусак» повинен їх 

оберігати від «Вовка» (прикривати собою на одному й тому ж місці). Коли 

«Вовк» хапав «Гуску», то вони міняються ролями. 

Зап. 10.07.2003 р. Шевчук В’ячеслав Володимирович та Білий Олександр 

Петрович від Бажовської Наталії Корнилівни, 1931 р.н., освіта 3 кл., 

колгоспниця, українка, в с. Зеленче Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // 

Експ. – 2003 р. 

 

№51 

СІРИЙ ВОВК 

У цій грі беруть участь діти від 10 до 15 років. Для гри потрібний патик-

паль, мотузок та одежа дітей. 

Того, хто бажає бути «Вовком», прив’язують мотузкою до палиці, яка 

застромлена у землю, діти складають декілька своїх речей і кладуть поряд з 

«Вовком». Розпочинається гра, діти намагаються вкрасти свої лахи, а «Вовк», 

який їх сторожує, не віддає. Кого він торкнувся, той стає на місце «Вовка», і 

так послідовно продовжується гра. 

Зап. 07.07.2003 р. Зозулюк Олена Олександрівна від Зозулюка 

Олександра Івановича, 1959 р.н., шофер, в с. Росолівці Красилівського р-ну 

Хмельницької обл. // Р.Ф. – Зш. №107. – Арк. 281. 

 

№52 

ГУСИ 

Діти вибирають «Вовка», «Матір», а всі інші – «Гуси». Проводять на 

землі межу, за якою стоїть «Мати». Діти ідуть в протилежний бік – пастись в 

«поле», а «Вовк» стає далеченько збоку. «Мати» гукає «Гусей» додому, але 
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«Гуси» бояться, бо за горою «Вовк». «Мати» біжить назустріч і кричить: 

«Гуси мої білі, волохаті, тікайте скоріш до хати!». «Вовк» ловить «Гусей», 

кого впіймає, той йде до «хати» за межею, де і стоїть. Коли всі «Гуси» будуть 

половлені, то кладуть ломаку, по якій «Гуси» ідуть одне за одним, а «Вовк» 

питає: «По чому ти йдеш?» – «По ломаці». – «Що несеш?». – «Міх». «А у 

міху?». – «Сміх». – «А не засмієшся?». Хто засміється, належить «Вовкові», а 

інші – «Матері». Далі беруть палку і перетягуються. Грають діти віком до 12 

років влітку або навесні. 

 Зап. 16.07.2009 р. Кобельник Ліна Анатоліївна від Ластовецької Леоніди 

Никодимівни, 1939 р.н., освіта 7 кл., колгоспниця, українка, у с. Лошківці 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.  

 

№53 

ГУСИ 

Обираються «Вовк», «Пастух», «Мати» і «Гуси». «Мати» трохи 

осторонь – «дома». «Пастух» жене в «поле» «Гусей» пасти. «Вовк» сидить між 

«Матір’ю» і «полем», де «Гуси». «Мати» починає кликати: 

– Гуси, гуси, додому! 

– Чого? 

– Вовк за горою! 

– Який? 

– Сірий, білий, волохатий! Тікайте швидко до хати! 

«Гуси» тікають, а «Вовк» ловить. Кого впіймає, приводить «додому». 

«Мати» перераховує «Гусей» і, не дорахувавшись одного, звертається до 

«Пастуха»: 

– Де гуска? 

– Продав. 

– Що купив? 

– Булку. 

– Де вона? 

– З’їв. 
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«Мати» б’є «Пастуха» і знову посилає його пасти «Гусей». Так 

продовжується доти, поки «Вовк» не переловить усіх «Гусей». Повернувшись 

з останнім «Гусаком», «Пастух» зізнається, що «Гусей» забрав «Вовк». 

«Мати» пропонує відібрати «Гусей», йдуть до «Вовка». 

– Чи не бачили ви наших гусей? 

– Ні, не бачив (гуси в цей час ґелґотять). 

– А що то ґелґотить? 

– Та то борщ кипить (гуси шиплять). 

– А що то шипить? 

– Каша біжить. 

– Дайте-но подивлюсь, – «Мати» відштовхує «Вовка», – може, то наші 

«Гуси». 

Впізнавши своїх «Гусей», розтулює їм руки, які ті міцно стискають. У 

кого не розтулить, той буде «Вовком». 

Зап. 15.07.2010 р. Антонюк Інна Яківна від Євтушок Марини Леонідівни, 

1989 р.н., освіта 11 кл., вчитель української мови та літератури, українка, в 

с. Медисівка Теофіпольського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2010 р. 

 

№54 

ГУСИ  

 Учасники гри: «Матка», «Пастух», «Вовк», «Діти-гуси». 

 Пора року: літо, весна, осінь. 

 Грають хлопчики й дівчатка, великим гуртом, під відкритим небом, на 

просторі.  

 Зібравшись, визначають хто буде «Маткою». Якщо не дійдуть згоди, то 

дівчатка стають у ряд та й між собою лічать: 

Зоря-зірниця, 

Красна дівиця, 

По полю ходила, 
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Ключі згубила, 

Місяць бачив – 

Не сказав, 

А сонце йшло, 

Ключі знайшло. 

 На кого впаде останнє слово, тому бути «Маткою». 

 Так само й «Пастуха» вибирають. Або за взаємною згодою, або «Матка» 

прокаже лічилку: 

Летіла сорока-білобока 

І кричала «Кра-кра-кра!», 

А ти закривай очі, 

Ми втікаємо з двора. 

 Ще «Матці» треба взнати, хто серед тих, що залишились, «Вовк». Вона 

каже всім сісти. Потім підходить до кожного й легенько лоскоче соломинкою 

по його обличчю, губах. Хто засміється, той «Вовк». А хто витерпить, до 

«Гусей» прилучається. 

Якщо «Вовків» назбирається кілька, то «Матка» їх перелоскочує, аж 

поки залишиться лише один. 

Він відходить убік чатувати на здобич. «Пастух» жене «Гусей» у поле, а 

«Матка» залишається вдома. 

«Гуси» пасуться та поглядають туди, звідки прийшли. Ждуть, чи скоро 

«Матка» покличе додому. Аж вона гукає: 

- Гуси, гуси, додому! 

- За чим, за чим? 

- Вовк за горою! 

- Що він там робить? 

- Гуску скубе. 

- Яку? 

- Сіру, білу, пелехату. Тікайте гуси до хати! 

Вони зриваються й біжать додому, а «Вовк» переймає ловити. Тільки 

«Пастуха» остерігається, його не займає. 

 Як бачить «Матка», що котрогось не вистачає, то питає «Пастуха»: 
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- Де гуся? 

- Продали. 

- А де гроші? 

- Квасу купили. 

- А де квас? 

- Попили. 

- А де пляшка? 

- Побили. 

- А де склянки? 

- В землю закопали. 

- А бодай тебе чорти пасли! Жени ж знов та бережи «Гусей!» 

Гра повторюється декілька разів. 

Зап. 07.07.2000 р. Романюк Валентина Радовна від Мунтяк Вержінії 

Марківни, 1932 р.н., освіта 7 кл., ланкова, у с. Слобідка Глибоцького р-ну 

Чернівецької обл. 

 

№55 

ГУСИ-ГУСИ  

Учасники: діти приблизно одного віку. 

Послідовність рухів: 

1. Вибирається «Вовк», «Господиня», «Гуси», «межа», за яку 

«Вовк» не має права забігати. 

2. «Вовк» ховається, а «Господиня» гонить «Гусей» до води. 

3. «Гуси» пасуться біля води (діти граються, бігають, сміються). 

4. «Господиня» слідкує за ними і «Вовком». 

5. Вибігає «Вовк». 

6. Відбувається діалог між «Господинею» і «Гусьми»: «Гуси, 

гуси!». – «Га-га-га!». – «Сірий вовк за горами!». – «Що робити 

нам?». – «Бігом до своєї хати!». 

7. «Гуси» тікають, «Вовк» доганяє. 

8. Якщо зловив когось до межі, той стає «Вовком», а «Вовк» іде до 

«Гусей». 

Пора року: весна. 

Зап. 02.06.2007 р. Янчук Світлана Іванівна від Сердополецької Галини 

Ярославівни, 1957 р.н., освіта 8 кл., продавець, у м. Красилів Хмельницької обл. 



 503 

 

№56 

ЗАЙЦІ 

У грі бере участь різна кількість гравців. Діти ділилися на «Мисливців» і 

на «Зайців». Ті, що «Зайці», тікали, а «Мисливці» їх доганяли і кидали в них 

м’ячем, якщо попали, то вбили «Зайця» і він виходить з гри. 

Зап. 04.07.2010 р. Чулковська Ірина Леонідівна від Шевчука Мирослава 

Степановича, 1958 р.н, освіта 10 кл, безробітний, українець, у с. Шманьківці 

Чортківського р-ну Тернопільської обл.  

 

№57 

ЗАЙЦІ В ГОРОДІ 

Накреслити два концентричні кола на віддалі 3-4 м. Внутрішнє коло – 

«город», в якому стоїть «Сторож». Всі інші гравці («Зайці») перебувають між 

колами, вони стрибають у «город» та назад. «Сторож» несподівано починає 

ловити «Зайців». 

Наздоганяти їх він може лише до зовнішнього кола. Коли спіймано 3-4 

«Зайців», призначається новий «Сторож»: 

Правило: 1) «Сторож» під час ловіння переміщується довільним 

способом; 2) спіймані «Зайці» перебувають у спеціально відведеному місці. 

Зап. 24.07.2009 р. Рудик Мар’яна Вікторівна від Рудик Ганни Петрівни, 

1946 р. н, освіта 10 кл., доярка, українка, в с. Мельниця-Подільська 

Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

№58 

У БАРАНА 
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Ця гра для бойових та сильніших хлопчиків. Можна грати удвох. Та 

коли більше, не завадить. Як немає охочих бути «Бараном» і «Паном» 

полічать: 

Ані, бані, барабані, їхав мужик на барані. 

Тпру, тпру, не скачи, продавай калачі. 

Калачі гарячі, три копійки здачі. 

Стають рядком перед «Бараном». «Пан» починає розмову: 

– Звідки ти, баране? 

– З Велятина, мій пане. 

– Що там діють, баране? 

– П’ють та грають, мій пане. 

– Чи ти грав, баране? 

– Ніде було, мій пане. 

– А під столом, баране? 

– Довгі роги, мій пане. 

– Притни роги, баране! 

– Болять ноги, мій пане. 

– Масти, баране! 

– Нема сала, мій пане. 

– Я тобі дам, баране! 

– Багато просиш, мій пане. 

– А що даєш, баране? 

– Роги круті, мій пане. 

– Давай очі, баране! 

– Ні, голову, мій пане. 

– Давай сюди, баране! 

– Ось, на тобі, мій пане! 

З останнім словом «Баран» буцає «Пана» в живіт і кидається втікати. 

Хлопці – навздогін. Хто впіймає, стає «Бараном». А «Баран» тепер за «Пана». 

Зап. 27.07.2007 р. Ткач Леся Петрівна від Кутуцької Марії Романівни, 

1965 р.н., освіта 10 кл., вчитель, українка, в с. Вишнівчик Чемеровецького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№59 

ВЕДМІДЬ 
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Збиралася команда з 6-7 учасників віком 5-6 років. Один з них обирався 

«Ведмедем». Діти йшли до «Ведмедя», приказуючи: 

У ведмедя у бору, 

Гриби-ягоди беру. 

А ведмідь не спить, 

І на нас гарчить! 

«Ведмідь» ловить дітей. 

Зап. 15.07.2006 р. Юрчишина Алла Володимирівна від Питлик Теклі 

Улянівни, 1914 р.н., освіта 4 кл., домогосподарка, українка, в с. Кульчинки 

Красилівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№60 

ВОРОНА  

Діти стають у коло, беруться за руки та співають: 

Ворона, ворона, 

Твої діти за горою, 

Хочуть їсти, пити, чогось ухопити. 

По середині кола сидить «Ворона» та копає паличкою землю. Учасники 

гри запитують її: 

 Ворона, ворона, що це ти робиш? 

 Сиджу, гадаю, ямку копаю. 

 Ворона, ворона, нащо тобі ямка? 

 Трохи посиджу, гроші знайду. 

 Ворона, ворона, а для чого тобі гроші? 

 Голку і нитку купити. 

 Ворона, ворона, а для чого? 

 Мішечок пошити. 

 Ворона, ворона, а для чого мішечок? 

 Камінці збирати й в мішечок складати. 

 Камінці діставати і в вас кидати. Ф-фур!!! 

З цими словами «Ворона» піднімається і намагається догнати одного з 

учасників гри. Кого вона спіймає, той сідає в коло і стає «Вороною». 

Гра розпочинається спочатку. 
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Зап. 23.08.2000 р. Кшевецький Володимир Сергійович від Гладуна 

Анатолія Григоровича, 1940 р.н., освіта середня спеціальна, шофер, українець, 

у с. Довжок Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№61 

У ВОРОНИ 

Одна дитина («Ворона») сидить і риє ямку. Друга дитина («Квочка») 

веде за собою «Курчат», які тримаються один за другого. «Квочка» питає: 

– Ворона, ворона, що ти робиш? 

– Ямку роблю. 

– А хто там буде сидіти? 

– Твої діти. 

Ворона кидається за курчатами, квочка захищає. Кого зловила, виходить 

з гри. Коли «Ворона» всіх переловила, вони стають в коло і «Квочка» 

перетягує їх до себе. 

Зап. 20.05.2007 р. Гайдук Тетяна Миколаївна від Ямкової Марії 

Степанівни, 1930 р.н., освіта 2 кл., ланкова, українка, в с. Медведівка 

Волочиського р-ну Хмельницької обл. 

 

№62 

ПТАХИ  

Діти називають себе іменами птахів і стають на відкритому місці. Один 

хлопчик підходить до них і каже: 

– Дайте мені голуба. 

Той, хто називається «Голубом», підводиться й біжить, а той його 

доганяє. Якщо перший не встигає сісти на своє місце і піймається, то стає на 

місце того, хто ловив. Другий стає, і так гру продовжують, поки не 

стомляться. 
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Зап. 20.08.2006 р. Кондратюк Інна Євгенівна від Войциховської Домки 

Миколаївни, 1928 р.н., освіта 1 кл., свинарка, українка, в с. Цикова 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№63 

НЕВІД 

Гравці поділяються на «Рибалок» (двоє дітей) і «Рибок». «Рибалки» 

беруться за руки, за сигналом ведучого біжать за однією з «Рибок», 

намагаються оточити її. Піймана «Рибка» стає «Рибалком» і приєднується до 

них, утворюючи таким чином великий невід. Ловцям потрібно міцно 

триматися за руки, тому що розірваним неводом ловити не можна. Гра 

закінчується, коли всі «Риби» будуть переловлені. 

Зап. 10.12.2003 р. Маковська Людмила Іванівна від Юркової Іванни 

Василівни, 1952 р.н., освіта вища педагогічна, вчитель фізичного виховання, 

українка, в с. Кадиївці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№64 

РИБАЛКА 

Двоє з гравців «Рибалки», інші – «Рибки». «Рибалки», взявшись за руки, 

ловлять «Риб», охоплюючи їх вільними руками. Спіймані «Рибки» 

приєднуються до «Рибаків» – улов збільшується. Вилов «Рибок» 

продовжується до тих пір, поки залишиться дві – три незловлені «Рибки». Під 

час ловлі улов не повинен розриватися. 

Зап. 09.08.2008 р. Теслюк Юлія Володимирівна від Зюлковської 

Валентини Петрівни, 1951 р.н., освіта середня, робітниця, українка, в с. 

Рудка Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№65 

КОЗАКИ-РОЗБІЙНИКИ 
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Діляться на дві команди («Отаман» визначає, хто буде «Козаком», а хто 

«Розбійником»). «Розбійники» втікають, «Козаки» мають їх ловити. Коли 

зловлять «Розбійника», треба стукнути його по плечі, і тоді він сам стає 

«Козаком». Грали в цю гру переважно хлопчики 7-12 років влітку, як пасли 

худобу. 

Зап. 03.07.2007 р. Боднарук Ольга Олександрівна від Кирилюк Антоніни 

Іванівни, 1930 р.н., освіта 3 кл., колгоспниця, українка, в с. Гораївка 

Новоушицького р-ну Хмельницької обл. 

 

№66 

КОЗАКИ-РОЗБІЙНИКИ 

Цю гру грають хлопчики віком від 8 до 13 років. Хлопчики діляться на 

дві групи. Перша група тікає від другої і ставить після себе стрілочки. А друга 

група повинна догнати їх по тих стрілочках і закреслити їх. Після того, коли 

догнали, рахують чи всі стрілочки закреслені. Якщо закреслені, то значить 

друга група виграла. 

Зап. 14.11.2005 р. Галаш Олена Анатоліївна від Шушковської Питрунелі 

Станіславівни, 1932 р.н., освіта 3 кл., листоноша, полька, в с. Нова-Гута 

Новоушицького р-ну Хмельницької обл. 

 

№67 

КОЗАКИ – РОЗБІЙНИКИ  

Кількість 8-10. Вік від 5 до 14 років. 

Було дві території села, одну територію займали «Козаки», які 

захищалися, а на іншій території – «Розбійники». Нападають на «Козаків» 

«Розбійники», які ховаються на полях, що попробуй найти тих «Козаків». 

Шукали кругом. Як знаходять «Козака», приводять його і судять, 

присуджують щось зробити. 
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Зап. 02.07.2011 р. Дейбук Ірина Борисівна від Рубель Ніни Іванівни, 

1934 р.н, освіта середня спеціальна, вчитель, українка, в с. Мала Кужелівка 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2011 р. 

 

№68 

ЛОВИТИСЯ  

Гралися у яру. Ловили один одного. Той, хто ловить, біжить верх, а інші 

– вниз. Зловити потрібно було внизу ярка. Одного ставили дивитися за 

худобою, йому платили 10 руб. за те, що худоба була в полі. 

Зап. 25.02.2009 р. Гудима Вадим Валерійович від Климишена Анатолія 

Олексійовича, 1957 р.н., освіта вища, українець, офіцер, у м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької обл. (нар. у с. Косиківці Новоушицького р-ну 

Хмельницької обл.) 

 

№69 

ІВАНОЧКУ, ПОКИНЬ СХОВАНОЧКУ  

Обирається Іванко. Повертається до стіни обличчям. Діти стають гуртом 

і промовляють: 

Іваночку, Іваночку, 

Покинь свою схованочку. 

Раз, два, три – кого схочеш, 

То злови. 

Діти тікають, Іванко їх ловить. 

Зап. 05.08.2010 р. Гесь Оксана Дмитрівна від Ковалькової Ксенії 

Вікторівни, 1942 р.н., освіта 3 кл., доярка, українка, в с. Моломоленці 

Хмельницького р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2010 р. 

 

№70 

БУЗЬОК 
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У грі бере участь довільна кількість гравців. На кого випаде жереб, той 

стає «Бузьком». Він одягає на голову мішок. У передній ріг навпроти носа 

вставляє палець («дзьоб»). Кого наздожене, того б’є в спину дзьобом і 

міняється з ним ролями. Крізь мішковину погано видно, і хлопці лягають під 

ноги «Бузькові». Той часто падає, всюди чути веселий сміх. Гру грають влітку, 

навесні, восени. 

Зап. 13.08.2010 р. Вальчишин Людмила Михайлівна від Журбик Ольги 

Василівни, 1950 р.н., освіта 7 кл., ланкова, українка, в с. Целіїв Гусятинського 

р-ну Тернопільської обл. // Ф.П. 2010 р. 

 

№71 

БДЖОЛА  

Діти стають у ряд за зростом і завиваються довкола переднього, 

найвищого, котрий стоїть на одному місці непорушно. Таким чином 

утворюється «стовп»: «Матка» посередині, обліплена «Бджолами». А хтось 

залишається осторонь. Говорить:  

 – Матко, матко, можна взяти вогню? 

 – Бери, тільки ж дивись, не підпали моїх дітей. 

А він показує, що запалює вогонь і підкурює «Бджіл». Вони летять і 

гудуть до нього, а він утікає. Доганяють і з усіх боків його щипають, 

немовби бджоли жалять. 

Зап. 16.01.2009 р. Малиняк Марія Романівна від Кутко Ірини 

Миколаївни, 1929 р.н., освіта 6 кл., українка, в с. Озеряни Борщівського р-ну 

Тернопільської обл. // Ф.П. 2009 р. 

 

№72 

ПАРАВОЗІК 
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Діти стають в ряд. Початок ряду – то голова, а та дитина, що стоїть в 

кінці називається хвостом. Голова намагається догнати хвоста, а хвіст повинен 

тікати швидко. 

Зап. 04.08.2009 р. Чорна Наталія Сергіївна від Дарчик Софії 

Станіславівни, 1930 р.н. освіта 7 кл., продавець, українка, в с. Бубнівка 

Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№73 

ЗМІЙ 

Діти стають в шеренгу і беруться за руки. Перший – це голова «Змія», 

останній – «хвіст». «Голова» намагається зловити «хвіст»; той, кого зловили, 

вибуває із гри. Але діти не повинні розірвати руки, інакше всі від того, хто 

розірвав руку, вибувають із гри. 

Зап. 16.08.1999 р. Генцар Любов Юріївна від Генцар Євдокії Прокопівни, 

1955 р.н., освіта 8 кл., працює на фабриці з переробки вовни, українка, в с. 

Стебні Путильського р-ну Чернівецької обл. 

 

№74 

КОВБАСА 

Охочі до «ковбаси», ставши в коло, за допомогою лічилки визначають 

кому ловити і розбігаються врізнобіч. Той, на кого впадала лічилка, ловить і, 

спіймавши когось, запитує: 

– Що ти їв? 

–  Ковбасу! – відповідає спійманий. 

– А кому давав? 

Спійманий так, щоб не чули інші гравці, називає тому, хто ловить, ім’я 

чи прізвище одного з них, і той повинен його зловити. Решта учасників гри, не 

знаючи, кого обрав за «жертву» їхній товариш, тікають і не дають зловити 
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себе. Якщо ж обраного гравця буде спіймано, то той, що ловив, запитує у 

нього: 

– Що ти їв? Далі все повторюється. 

Зап. 21.08.2008 р. Мізинчик Аліна Михайлівна від Клим Ганни 

Дмитрівни, 1928 р.н., освіта 4 кл., фермер, українка, в с. Вільхівці 

Борщівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№75 

ПЕРЕДАЙ ІНШОМУ 

У грі беруть участь 6-20 дітей. Вибраний жеребкуванням гравець 

намагається спіймати і вдарити легко рукою по спині когось із учасників, і 

сказати: «Передай іншому». Спійманий не може повертати удару, а також 

вибігати за межі місця проведення гри. 

Зап. 05.12.2000 р. Бугерчук Ольга Василівна від Букатко Надії Івнівна, 

1938 р.н., освіта вища педагогічна, вчитель початкових класів, українка, в с. 

Привороття, Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№76 

ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ 

Йде компанія хлопців. Без ніякої домовленості, хтось один вдаряє рукою 

в плече чи спину свого сусіда і зі словами «Передай другому» тікає від нього. 

Розбігаються усі, а той, кого вдарили, має когось наздогнати і так само 

передати роль. Доганяються допоки не втомляться. 

Зап. 15.11.2009 р. Щегельський Валерій Васильович від Максюти Ігора 

Корнійовича, 1969 р.н. освіта середня професійна, шофер, українець, у с. 

Гуменці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№77 

ВГАДАЙ ТА ВПІЙМАЙ 
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Для гри потрібно того, хто водить. Всі інші учасники сідають вряд. 

Тому, хто водить, зав’язують очі. Зараз за сигналом один з гравців підходить 

до того, хто водить, і кладе йому руку на плече, називаючи його на ім’я. Той, 

хто водить, повинен відгадати, хто це. Якщо він відгадає, то швидко знімає 

пов’язку та наздоганяє гравця, який тікає. Якщо той, хто водить, не піймав 

гравця, то гра повторюється знову. 

Зап. 02.08.2010 р. Стрельбіцька Лілія Анатоліївна від Кізімович Віри 

Іванівни, 1934 р.н, медсестра, українка, в с. Новосілка Підгаєцького р-ну 

Тернопільської обл. 

 

№78 

ПЕКУШКИ 

Одне другого доганяли. Одне другого догнало, притулилося, то казали, 

то ти тепер «Пекушка». Так другий догнав, притулився, то той став 

«Пекушкою». 

Зап. 04.07.2010 р. Ратушняк Мар’яна Михайлівна від Машни Емілії 

Михайлівни, 1954 р.н., освіта середня, вагар, українка, в смт Смотрич 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2010 р. 

 

№79 

ДЗВІНОЧОК 

У грі беруть участь троє підлітків 13-16 років. Двоє беруться за руки, а 

третій падає на зщеплені руки, щоб розірвати. Як розірве, то ті двоє втікають, 

а він їх ловить. Кого спіймає, той його замінить. А він стане в парі. 

Зап. 19.08.2008 р. Шинкарук Наталія Василівна від Цупринської Лідії 

Петрівни, 1939 р.н., освіта 10 кл., українка, в с. Требухівці Летичівського р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№80 
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У ВІДЬМИ 

Діти вибирають «Відьму» за допомогою лічилки: 

Ене, мене, іки, паки, 

Ерве, серве, ісудмаки, 

Ей, свей, скусматей, 

Сіньки, піньки, цирвута, 

Алки, малки, талки, туз.  

На кого впаде останнє слово, той стає за «Відьму». Так само вибирають і 

«Матку». 

«Відьма» сідає далі, надувшись, мовби лиха, інші ідуть до неї, 

побравшись за руки «ключем» так, що матка собою може заслонити всіх. 

«Матка» починає співати, ніби дражнить, а за нею всі: «Ой ти бабо, ой ти 

стара «Відьмо», запрягаймо й їдьмо за границю по паляницю».  

«Відьма» зривається і силкується схопити, а «Матка» боронить. Коли ж 

«Відьма» таки торкне – той «Відьма». Гра починається знову. 

Зап. 27.08.2005 р. Роженко Вікторія Олександрівна від Мельник Ніни 

Михайлівни, 1925 р.н., освіта вища, вчителька, в с. Теремківці Чемеровецького 

р-ну Хмельницької обл.  

 

№81 

ВІДЬМА 

Це групова гра. У цю гру грають дівчатка і хлопчики віком 6-7 років 

влітку, восени, навесні. Спочатку визначають, кому бути «Відьмою». 

Хтось лічить. Ось, наприклад: 

Летів шуляк з-за тучика, 

Вхопив Колюню за кучера. 

Біжить Галюня: 

– Шугай! Шуга! 

Мені Колюню віддай. 
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Віддай Колюню-робітничка, 

Візьми Василька-заступничка. 

На кого випадає останнє слово, той і «Відьма», якщо це хлопчик, то 

«Відьмак». 

Діти беруться за руки, утворюючи коло, а «Відьма» – в середині. Вона 

ходить по колу і перевіряє чи зчеплені руки дітей. А діти говорять: 

Ходить відьма по бору, по двору, 

Рве траву, лободу, лободу. 

Нащо вона рве? 

В оберемки кладе. 

Ой ти відьмо, ой ти лиса, 

Ти до мене не хилися. Йди від мене. 

«Відьма» перехиляється через чиїсь зімкнені руки, щоб розірвати коло і 

втекти. «Відьма» то відступає, то знову старається розірвати коло. А як 

розірве, то тікає, а всі діти біжать за нею, щоб зловити. Хто зловить, той стає 

«Відьмою». 

Зап. 27.11.2000 р. Ткаченко Руслана Володимирівна від Чокан Василини 

Степанівни, 1922 р.н., освіта початкова, колгоспниця, українка, в с. Більче-

Золоте Борщівського р-ну Тернопільської обл. 

 

№82 

ВІДЬМА 

Гра проводиться в будь-яку пору року. Діти, 7-13 років міцно узявшись 

за руки, створюють коло і співають. «Відьма» ходить поміж ними і б’є їх по 

руках. 

Ходить відьма по броду, по броду 

І рве траву лободу, лободу. 

Три оберемочки кладе.  

Ой ти, відьмо, ой ти лиса, 
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Пріг од мене. 

Тоді «Відьма» грудьми падає на руки, щоб розірвати коло. Якщо вона не 

вирветься, починається гра спочатку. Якщо ж утече, усі кидаються навздогін. 

Хто піймає, сам стає «Відьмою». 

Зап. 19.07.2003 р. Тарасюк Світлана Василівна від Галицької Альбіни 

Іванівни, 1928 р.н., освіта 2 кл., ланкова, українка, в с. Чотирбоки 

Шепетівського р-ну Хмельницької обл. // Р.Ф. – Зш. №107. – Арк. 303. 

 

№83 

ВІДЬМА 

У грі беруть участь дівчатка і хлопчики різного віку. Усі стають у 

коло, беручись за руки. В середину впускають одну дитину. Якщо це була 

дівчинка, то її називали «Відьмою», а якщо це був хлопчик, то «Відьмак». 

Ця дитина, що в центрі, хоче розірвати коло й утекти. Якщо не 

вирветься спочатку, то повинна відійти. І ось, якщо втікає, то старається 

вхопити когось із кола, щоб той був «Відьмою». 

Ця ж гра виконується навесні, в будь-який день тижня. 

Зап. 08.07.2009 р. Кардаш Ольга Михайлівна від Садовник Галини 

Миколаївни, 1934 р.н., освіта 7 кл., колгоспниця, українка, в с. Тимків 

Новоушицького р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2009 р. 

 

№84 

ОЙ, ЛЕТІЛА ЗОЗУЛЕНЬКА 

Діточки стають у коло по двоє. У середині цього кола ходить 

«Зозуленька». Всі діти стоять у цьому колі і співають: 

Ой, летіла зозуленька через сад, через сад, 

Розпустила пір’ячко на весь сад, на весь сад. 

Ой, хто теє пір’ячко підбере, підбере, 

Ой, той сиву зозуленьку забере, забере. 
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Після цього всі дітки розбігаються і кожна дитина шукає собі нову пару, 

і «Зозуленька» також. Хто з діток не знайде собі пари, стає «Зозуленькою», і 

гра знову продовжується. 

Зап. 03.12.2000 р. Добровольська Алла Анатоліївна від Гураєвської 

Генефи Тимофіївни, 1931 р.н., освіта середня, санітарка в райлікарні, 

українка, в с. Слобідка-Рахнівська Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№85 

КВАЧ 

Ой, ми як були дітьми, то ми грали «Квача» так. 

Чи нас було багато, чи мало, вибирали ми головного «Квача», який бігав 

за нами. Він мав «поквачити» всіх, хто був. «Квач» біжить за одним з дітей, а 

той тим часом підбігає до другої дитини, вони бралися за руки і тоді ж вони 

спиняються, но дивляться один одному в очі. А якщо «Квач» чи першу, чи 

другу дитину встигне «поквачити», то вони міняються. 

Зап. 08.08.2008 р. Трапезун Тетяна Анатоліївна від Москалюк Надії 

Іванівни, 1932 р.н., освіта 7 кл., колгоспниця, українка, в с. Клинове 

Городоцького р-ну Хмельницької обл. 

 

№86 

КВАЧ 

Ведучий у цій грі – «Квач». Його визначають за допомогою 

жеребкування на паличках. Колись це робили так. Учасники гри ставали по 

черзі, складали кільцем великий і вказівний пальці руки і, опустивши руку до 

рівня пояса, плювали через кільце. Той, хто при цьому обслинить пальці, 

ставав «Квачем». 

Усі гравці тікають від «квача» і дражнять його: 

- Квач, квач, лови кішок, та не нас! 
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- Квачу-квачу, їсти хочу! – відповідає «Квач» і намагається наздогнати 

когось і «поквачити» – доторкнутися до нього рукою. 

- А я квача не боюся – за гаряче ухоплюся! – вигукує той, хто втікає, і 

поспішає вхопитися за будь-який дерев’яний предмет: дерево, стовп, 

тин, кілок чи тріску. В цьому випадку він стає недоступним 

«Квачеві». Поквачивши когось, «квач» передає йому свої обов’язки, а 

сам разом з іншими тікає від нього і намагається вхопитися за 

дерев’яний предмет. 

Зап. 27.11.2005 р. Чугаєва Олена Анатоліївна від Чугаєва Анатолія 

Трохимовича, 1948 р.н., освіта 10 кл., робітник, українець, у м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької обл. 

 

№87 

У КВАЧА 

Всі діти стають у коло, а одна дівчина чи хлопчик лічить: 

Еньки, меньки, рука, дєля, 

Руса, коса, румен, дєля, 

Ето, ноч, бука, проч, 

Шара, вара, дуба, сток. 

Коли той, хто лічить, каже: «Дуба, сток» і покаже на когось, той хлопчик 

або дівчинка вільні і повинні триматись за дерево. А він продовжує лічити 

інших. І поки залишиться тільки один, – він лічить його і себе. Хтось із них і 

залишається «Декалом». Тоді всі вільні бігають, а «Декало їх ловить. Коли 

«Декало» торкне вільного, котрий не встиг схопитись за дерево, тоді той стає 

«Декалом». 

Зап. 07.08.2009 р. Декалюк Орися Сергіївна від Погребняк Єфросинії 

Прокопівни, 1933 р.н., освіта 4 кл., швачка, українка, в с.Зіньків 

Віньковецького р-н Хмельницької обл. 
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№88 

КВАЧ ЗІ СТРІЧКАМИ 

В усіх гравців, крім одного, стрічки одного кольору. «Квач» наздоганяє 

гравців, витягає стрічку з-за їхнього коміра і кладе її за комір собі. Хто 

залишається без стрічки, стає «Квачем» і, підносячи руки, вигукує: «Я квач». 

Зап. 20.08.1999 р. Чайковська Леся Броніславівна від Козуляк Ганни 

Антонівни, 1927 р.н., освіта 7 кл., продавець, українка, в с. Криничани 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№89 

ГРА В КВАЧА 

Одному учаснику запихають за комірець або дають в руку червону 

стрічку. Він – «Квач», наздоганяє інших учасників. Кого наздожене, тому 

віддає стрічку і стає звичайним учасником, а той інший – «Квачем». Гра 

продовжується. 

Вік учасників – від 6 до 15 років. Використовують червону стрічку. Гру 

здебільшого грають навесні і восени. 

Зап. 05.08.2004 р. Дудар Уляна Ігорівна від Стус Неоніли Олександрівни, 

1935 р.н., освіта 8 кл., у смт Гусятин Тернопільської обл. 

 

№90 

ГРА У КВАЧА 

Гра для дівчат і хлопців. Діти за допомогою лічилки вибирають між 

собою «Квача»:  

Цибуля, буля, 

Ший, шов, 

Вийшов. 

Летів метелик 

На травичку, 
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Та й найшов 

Якусь дурничку. 

Раз, два, три – ти, метелику, лети. 

Цей «Квач» має наздогнати когось з дітей і, доторкнувшись до того, 

сказати: «Квач». Тоді той, до кого доторкнулись, вже стає «Квачем», тому 

повинен ловити. 

Зап. 25.08.1999 р. Заспа В.П. від Кравцової О.М., 1927 р.н., освіта 

середня, працювала в колгоспі, українка, в с.Пирогівці Хмельницького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№91 

КВАЧ 

Один з гравців «Квач». Він бігає за гравцями, намагаючись когось 

піймати і передати йому «Квачового», а зробити це потрібно рукою. 

Наступний «Квачовий» знову бігає за гравцями. 

Місце гри: майдан; число гравців: 10-12; вік гравців: 10-15 років, мета 

гри: розвиток м’язів, вдосконалення спритності. 

Зап. 02.08.2005р. Алєксандрова Світлана Олександрівна від Гуменюк 

Надії Олександрівни, 1963 р.н., освіта вища, вчитель, в с.Улашанівка 

Славутського р-ну Хмельницької обл.  

 

№92 

КВАЧ 

За сигналом одного з гравців («Квача») усі інші розбігаються. Завдання 

«Квача» – наздогнати того, хто біжить, та «квачнути» його. Той, кого 

торкнулись, стає «Квачем». Він піднімає руку й кричить: «Я – квач!». Не 

дозволяється одразу ж «квачати» попереднього «Квача». 
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Зап. 28.08.2010 р. Стопнюк Лілія Григорівна від Гаркав’юк Ганни 

Сидорівни, 1930 р.н., освіта 3 кл., ланкова, українка, в с. Сахнівці 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл. 

 

№93 

КВАЧ 

Один з гравців – «Квач». Він підносить руку вгору, коли його обрали, і 

каже: «Я квач». Тоді він біжить за гравцями, намагаючись когось піймати, а 

догнавши, його торкнутися рукою («поквачити»). Новий «поквашений» 

підносить руку вгору і каже: «Я квач». І знову ж таки біжить за гравцями. 

Вибираючи нових «Квачів», гра продовжується. Місце гри – поляна або 

майдан. Число гравців – 10-12, вік – 12-14 років.  

Зап. 16.08.2005 р. Порохонько Тетяна Іванівна від Мещишиної Марії 

Михайлівни, 1962 р.н., освіта вища, вчителька, українка, в с. Зарічанка 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№94 

КВАЧІ 

Учасникам гри можна рухатись тільки стрибками на одній нозі, міняти 

ногу забороняється. Хто це зробить, стає ведучим. 

Ведучий повинен «заквачити» будь-якого гравця, доторкнувшись до 

його плеча. Коли відбувається зміна ведучого, гравці можуть поміняти ногу. 

Гравець, який вийшов за межі майданчика, займає місце ведучого. 

Зап. 20.06.2001 р. Яремчук Наталя Володимирівна від Білінської 

Степанії Антонівни 1929 р.н., освіта неповна середня, ланкова, народилася в 

с.Красне (Польща), проживає в с.Королівка Борщівського р-ну Тернопільської 

обл. 

 

№95 
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РЕМІНЕЦЬ  

Грали гуртом. Один із учасників бігав за іншим з ремінцем, 

намагаючись вдарити. Кого вдарив – той бігав з ремінцем. 

Зап. 11.07.2005 р. Барчишина Інна Вікторівна від Карпа Михайла 

Матвійовича, 1939 р.н., освіта 7 кл., комбайнер, українець, у с. Митниця 

Підволочиського р-ну Тернопільської обл. // Експ. – 2005 р. 

 

№96 

КВАЧ 

1. Назви учасників: «Квач», інші учасники в необмеженій кількості. 

2. Вік: від 7 до 12 років. 

3. Методом лічилки діти вибирають головного – «Квача». 

4. Дають йому ганчірку, або паперову кульку і розбігаються, «Квач» 

повинен влучити в будь-кого з гравців, і той, в кого влучили, стає 

«Квачем». 

5. Грають у цю гру в будь-яку пору року. 

Зап. 10.03.2007 р. Голяк Ірина Вікторівна від Голяк Людмили Іванівни, 

1971 р.н., освіта 10 кл., продавець, у с. Вашківці Сокирянського р-ну 

Чернівецької обл. 

 

№97 

ПАСТУХ 

Проводять на землі лінію, яка відокремлює город від поля. В городі 

недалеко від лінії в землю встромляють палицю. Біля неї стає «Пастух». Він 

залишається в «городі», інші ідуть в «поле». 

Ті гравці, що на «полі», намагаються витягнути палицю. Але як тільки 

хтось намагатиметься перетнути лінію «городу», «Пастух» біжить за ним і 

намагається «поквачити», доторкнувшись рукою. «Поквачений» залишається в 

городі «пасти», а попередній іде на «поле». «Поквачити» можна тільки в 
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«городі». Тому, щоб заманити гравців в «город», «Пастух» ніби відходить від 

палиці, а потім чимдуж біжить на того, хто перейшов кордон. 

Брати участь у цій грі може велика кількість гравців (дівчата і хлопці). 

Грати краще на відкритій місцевості в теплу пору року. 

Зап. 15.07.2004 р. Прокопова Тетяна Григорівна від Шевчука Василя 

Степановича, 1933 р.н., освіта 5 кл., їздовий у колгоспі, українець, у с. Вільне 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. // Ф.П. 2004 р. 

 

№98 

ПРИНЕСИ ПРАПОР 

Учасники віком від 7 років. Для гри потрібні два прапорці. 

На майданчику креслять дві паралельні лінії, відстань між якими 1-2 м. 

Це нейтральна територія, відповідно, протилежні частини належать одній і 

другій командам-суперницям. Всі гравці діляться на дві команди. Кожна 

команда на відстані 10-15 кроків від нейтральної території встановлює прапор 

і окреслює місце його встановлення колом з радіусом 1-2 м. Один гравець із 

команди буде захищати прапор, але підходити до нього ніж на 1-2 м не має 

права. Завдання кожної команди здобути прапор противників і зберегти свій. 

Коли гравець забігає на чуже поле, його можуть поквачити (доторкнутись 

рукою). Після цього він виходить з гри і чекає на тому ж місці, поки хтось з 

своїх не розморозить його (не торкнеться рукою). Гра закінчується тоді, коли 

гравці однієї з команд принесуть прапор противників на свою територію. 

Зап. 15.08.2010 р. Стопнюк Лілія Григорівна від Петрук Марії 

Василівни, 1954 р.н., освіта середня, маляр-штукатур, українка, в с. Сахнівці 

Старокостянтинівського р-ну Хмельницької 523бл.. 

 



 524 

Додаток Щ 

ҐУТА 

№1 

БАЛЬ-БАЛЬ 

Хлопці (усі бажаючі на пасовиську) позначали на землі лінію. Лягали на 

землю і з-за лінії гутали палицю (найкраща палиця така, яка не товста, пружна 

та має вагу, з породи дерева «швидуна» – пагони якого швидко ростуть). 

Кидали палицю почергово. Коли кине останній гравець, то у кого вона упала 

найближче, набирав у рот повітря і за одним видихом, говорячи «Баль, баль, 

баль …», мав зібрати палиці і швиденько повернутися за лінію. У разі, коли не 

встиг, то на тому місці, де набрав вдруге повітря, ставив свою кепку. Решта 

хлопців знову з-за лінії гутали свої палиці, намагаючись попасти «джога» 

(вертикально кінцем палиці до землі) у кепку, щоб пробити її. Якщо гравець 

встигав зібрати усі кинуті палиці і повернутися на своє місце, то гру починали 

знову. 

Зап. 12.02.2009 р. Щегельський Валерій Васильович від Федірко 

Анатолія, 1952 р.н., освіта вища, викладач Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, народився у с. Шустівці 

Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. 

 

№2 

ҐУТА 

Три учасники, хлопці. 

Брали однакового розміру (40-50 см) палиці і кидали їх так, щоб ті 

скакали по землі якнайдалі. Хто кинув найближче, той програв, а хто 

найдальше, виграв. 

Зап. 12.12.2004 р. Кирилюк Наталія Іванівна від Кметь Віри Андріївни, 

1925 р.н., освіта 7 кл., працювала в ланці, українка, в с. Гелетинці 

Хмельницького р-ну Хмельницької обл. 
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№3 

ҐУТА 

Кожен учасник гри має ґут (палку довжиною ≈ 50 см) і кидає його так, 

щоб він по черзі торкався кінцями землі. Чий ґут впав найближче, той гравець 

кладе на землю свою кепку там, де ґут упав востаннє. 

І тоді усі гутають гут у кепку зблизька. Б’ють до тих пір, поки хтось не 

промахнеться. Тоді гравець кладе свою кепку і б’ють вже в неї. 

Гра продовжується до тих пір, поки не навбридає. 

Зап. 12.10.2002 р. Мурова В.М. від Сапруна Антона Миколайовича, 1939 

р.н., українець, освіта вища, вчитель, у с. Клинове Городоцького р-ну 

Хмельницької обл. 

 

№4 

КОБЛИ 

Діти сідали в рядок, кожен мав в руці прутика, яким вдаряв п’ять разів 

об землю і кидав якнайдальше. Чий прутик падав дальше – той вигравав, а чий 

ближче – той програвав і йшов збирати прутики інших та розносити дітям. Гра 

продовжувалась. Граючись, діти казали: «Кобли, кобли, ховайтесь добре, як 

найду – роздеру і до пана поведу, а пан буде дерти до самої смерті». 

Зап. 07.08.2009 р. Декалюк Орися Сергіївна від Погребняк Єфросинії 

Прокопівни, 1933 р.н., освіта 4 кл., швачка, українка, в с. Зіньків 

Віньковецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№5 

ПАЛКА 

Сідали на горбі, гупали так одним кінцем палиці до землі і кидали її на 

третій раз. Чия впаде найдалі, той збирає всі палички, а в кого ближче, то 

лягає животом на землю, і той, у кого палиця полетіла найдальше, качає (як 

качалку) кожного палицею по плечах, а той має вгадати, чия то палиця. 
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 Качають по плечах і кажуть: 

– Паршива Дарка фостиком вертіла, 

А моя паличка найдальше залетіла. 

Тоді, хто качав, гаркає (качає палицею по спині грака ). 

– Гоп, стук чий бук? 

Як вгадав, встає, як ні, то ще гаркають. 

Зап. 05.07.2010 р. Ратушняк Мар’яна Михайлівна від Вишневської Майї 

Василівни, 1939 р.н., освіта середня, доярка, українка, в с. Криничани 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2010 р. 

 

№6 

ПЛАЗУНИ 

Кількість учасників – 5 чоловік. 

Брали палку розміром 1м з вишні чи граба, щоб вигінчата (гнучка) була. 

Ставили поперечку. Палка падала на неї, кінець пересувався. Чия палка 

найближче, той курей пасе. Якщо не попав, то вибуваєш. 

Грали на те, щоб корову завертати.  

Зап. 03.07.2010 р. Чупрун Ірина Леонідівна від Іванова Михайла 

Васильовича, 1939 р.н., освіта 7 кл., шахтар, українець, у смт Смотрич 

Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 2010р 

 

№7 

ПЛАЗІВКА 

У цю гру гралися будь-коли. Учасниками гри були хлопчики від 6 до 12 

років. Учасників могло бути багато. На землі проводили лінію. Хлопчик один 

сідав за лінією, брав в одну руку невеличку гілку. Тоді грубшим кінцем 

легенько кидав до землі на лінію. Гілка відштовхувалася і летіла вперед. Інші 

учасники позначали лінію, куди впала гілка. Далі другий учасник робив те 

саме, що й перший. Хто кидав гілку найдальше, той і вигравав. 



 527 

Зап. 26.08.2000 р. Погорна Інна Михайлівна від Ковальчук Євгенії 

Іванівни, 1918 р.н., освіта 3 кл., доярка, українка, в с. Кормильче 

Чемеровецького р-ну Хмельницької обл. 

 

№8 

ШКАНДИБКА 

Хлопці ставали в ряд, брали палицю за край і по черзі кидали її від себе 

так, щоб вона «шкабутала» (перекидалася). Бувало, що запоре зразу, а бувало, 

як з горба, то летить далеко. У кого палиця впаде найближче, той ходить і 

збирає решту. Потім ці палиці приносить і роздає знову учасникам. 

Зап. 07.07.2008 р. Щегельський Валерій Васильович від Кіляновського 

Миколи Мар’яновича, 1940 р.н., освіта 11 кл., колгоспник, бригадир 

тракторної бригади, українець, у с. Бахтин Мурованокуриловецькьго р-ну 

Вінницької обл. // Експ. – 2008 р. 

 

№9 

ШАПКУР 

Брали тверду палицю пастухові до пояса і лу′пали її. Чия палиця падала і 

не оберталася, той скидав кашкета з голови і клав на землю. У грі брали участь 

15-20 осіб і кожен з лінії, яку робили, поклавши на землю палку, кидав інші 

палки в шапку. І той, хто не попадав, клав свою шапку. 

Зап. 09.07.2009 р. Надал Діана Володимирівна від Дзюбецького Феофана 

Володимировича, 1939 р.н., освіта вища, вчитель, українець, у с. Підлісний 

Мукарів Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл. // Експ. – 2009 р. 

 

№10 

ШАПКУР 

Грає безліч хлопців. Кожен з них вирізував собі кийка. Усі стають у ряд 

з кийками. Один кінець кийка треба тримати вказівним пальцем, а другим 
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ставлять на ногу біля пальців: ногу піднімають і відводять назад, щоб ліпше 

замахнутися, й кидають кийок вперед себе. Чий кийок упаде ближче, той 

кидає вперед шапку. Якщо чийсь кийок впаде в шапку, то господар шапки 

бере її й кидає ще далі. А якщо ніхто не попаде в шапку, то господар шапки 

забирає її і одягає на голову, а інші по черзі кидають свою і знову 

прицілюються. І так грають довго. 

Зап. 10.07.2010 р. Леляк Юлія Вікторівна від Власнюк Марії Іванівни 

1933 р.н, освіта 7 кл, поштар, українка, в с. Лютарка Ізяславського р-ну 

Хмельницької обл.  

 

№11 

ПАЛИ ГУТАТИ 

Групова гра. Кількість учасників – від 10 і більше дітей різного віку. 

Діти діляться на дві команди. Одні ставали по одну лінію, а на іншій 

лінії залишали свою шапку. Від першої лінії кидали шапку так, щоб вона 

перекочувалася. Куди вона потрапила, туди вони підходили і знову кидали. 

Якщо докидали до шапки, то били шапку палкою, а якщо перекидали далі від 

шапки, то не били. 

Зап. 05.07.2011 р. Перекуча Ірина Вікторівна від Котрич Галини 

Максимівни, 1952 р.н, освіта середня спеціальна, приватний підприємець, 

українка, в с. Капустяни Новоушицького р-ну Хмельницької обл. // Експ. – 

2011 р. 

 

№12 

ҐУТАТИ  

Вирізавши штурак (палиця із пружного дерева, яка з одного кінця має 

«марґулю» (потовщення у вигляді галки), завдовжки 80-100 см), пастухи з-за 

визначеної лінії по черзі кидали їх так, щоб ті скакали по землі якнайдалі. Чий 

ґут (штурак) впав найближче, на те місце програвший кладе свого кашкета-
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шестиклинця (форма пошиття) ще й трохи його підстурбурчуючи. Далі інші 

гравці з-за визначеної межі кидають палицями на «чирк» (горизонтально до 

землі). Коли хтось «чиркне» чи зіб’є кашкета, то всі решта переходять на три 

кроки ближче (міряє один найвищий з гравців, ще й трохи підстрибуючи) і 

вже кидають у кашкета звідти. Траплялися і прикрі випадки, за які вдома мама 

журила за зіпсований головний убір (якщо відстань близька, то кидали палицю 

«штурака» так, що можна і пробити кашкета чи відбити козирьок). 

Зап. 10.08.2008р. Щегельський Валерій Васильович від Щегельського 

Василя Андрійовича, 1943 р.н., освіта 10 кл., слюсар, українець, у 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл. 

 

№13 

ЩУР 

Учасників може бути необмежена кількість. У гру грали переважно 

підлітки. Кожен брав по палиці і кидав так, щоб вона перескакувала з одного 

кінця на інший. Хто кине найближче, той кладе свій кашкет на землю. 

Потім знову по черзі кидали палки, але вигравав той, хто поцілить у 

кашкет. 

Зап. 03.07.2007 р. Нич Тетяна Миколаївна від Кухти Дмитра 

Гавриловича, 1937 р.н., освіта 6 кл., різноробочий, українець, у с. Комарівці 

Барського р-ну Вінницької обл. // Експ. – 2007 р. 

 

Додаток Ю 

І. Питальник «Народні ігри та забави» 

1. Розпитати й описати дитячу гру / окремо – індивідуальну, окремо – 

групову /. 

2. Розпитати й описати гру дорослих / окремо – індивідуальну, окремо – 

групову /. 
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Пояснення до пунктів 1; 2: записати назву гри, назву учасників, вік, 

послідовність рухів, дій учасників і вказати, які предмети й матеріали 

використовували під час гри. Коли / в який час, пору року / грають ту чи іншу 

гру. 

3. Які ігри та забави передбачали фізичне удосконалення /сила, 

спритність, швидкість, витривалість, загартування водою, сонцем, повітрям/? 

Зробити опис. 

4. Які ігри та забави здійснювалися для психологічної підготовки / 

подолання страху, виховання впевненості в своїх силах, формування 

готовності до бою та праці /? Зробити опис. 

 

ІІ. Анкета фольклористичного опитування«Українські народні ігри та 

забави» 

1. Які назви народних ігор та забав Вам відомі:  

а. – дитячі, які не пов’язані з обрядом; 

б.– дорослі, які не пов’язані з обрядом; 

в.– календарно-обрядові; 

г.– родинно-обрядові. 

2.Свідком проведення яких ігор та забав Вам довелося бути: 

а.– дитячі, які не пов’язані з обрядом; 

б. – дорослі, які не пов’язані з обрядом; 

в.– календарно-обрядові; 

г.– родинно-обрядові. 

3. У яких іграх та забавах Вам довелося бути безпосереднім учасником, 

організатором: 

а. – дитячі, які не пов’язані з обрядом; 

б.– дорослі, які не пов’язані з обрядом; 

в.– календарно-обрядові; 

г. – родинно-обрядові. 

4. Яке враження залишилося від участі у них? 

5. Опишіть свою найулюбленішу гру чи забаву (кількість учасників, 

вік, умови, місце та час проведення). 
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6. Ваше ставлення до сучасних комп’ютерних ігор. 

Відповідь подавати на звороті анкети, вказуючи тільки № питання + 

відповідь, а також зазначте свій вік, стать, курс, факультет, спеціальність, 

місцевість, де проходила гра.  

 

Додаток Я 

Сценарій свята  

«Заспіваймо, паняночки, веселої гаївочки» 

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Новосілка Заліщицького р-ну 

Тернопільської обл. 

Галявина на околиці села: пеньки, дерева, кущі, квіти, зелений килим 

трави. Лунає запис веснянки. Всі учасники дійства в українському 

національному одязі, дівчата у віночках, стрічках. Вибігають глашатаї. 

Музика стихає, але не змовкає. 

Глашатаї: 

1.Увага! Увага! Всім, всім, всім! 

Сьогодні у Новосільській загальноосвітній школі відбудеться вечір 

«Заспіваймо, паняночки, веселої гаївочки», де прозвучать українські 

народні пісні, записані в нашому селі. 

2. Всі, хто любить ігри, пісні, жарти поспішайте до нас! Не пошкодуєте! 

Глашатаї вибігають, музика звучить голосніше. Коли закінчується, 

виходять ведучі. 

Ведучі: 

1. Вельмишановні гості та учасники нашого свята, ласкаво просимо до 

гостини, запрошуємо пригоститися з невичерпної народної культури, 

очиститися душею і напитися з незамулених джерел творчості. 

2. Багата і щедра наша українська земля своїми полями, лісами, ріками і 

дібровами. Багатана хліб і пісню. А ще наше багатство – це народні традиції та 

обряди. Веснянками, гаївками зустрічали люди прихід весни. А влітку лунали 
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купальські пісні, жнивні. Ось вже й роботи всі закінчилися – можна й 

відпочити. А відпочинок – це пісня. 

1. Сьогодні ми з вами помандруємо у чудовий світ календарно-

обрядових пісень весняного циклу, які зібрали у нашому селі члени клубу 

«Етнографи». 

2. З давніх-давен до нас дійшли різні народні свята з цікавими обрядами 

(дійствами) і піснями. Пісні, які виконувалися під час таких народних свят, 

називались обрядовими. Ці найдавніші за своїм походженням пісні корінням 

сягають глибокого минулого, тісно пов’язані з язичницькими віруваннями 

давніх слов’ян. 

Нашим пращурам був властивий особливий погляд на світ, який їм 

уявлявся населеним різними божествами і духами. Вони молилися до сонця, 

місяця, зірок у небі, обожнювали землю, воду, природу взагалі. Колись люди 

вірили, що словом і обрядом можна вплинути на сили природи і примусити їх 

діяти в бажаному напрямку. Верховним божеством вони вважали онце, тому 

наших пращурів називали «сонцепоклонниками». 

1. Обрядова поезія була невідривною від праці людини, від родинного 

побуту, від народного календаря. У різні пори року виконувались різноманітні 

за змістом календарно-обрядові пісні, які повинні були забезпечувати успіхи в 

господарюванні, гарний урожай, щастя в родинному житті. 

Так, навесні скрізь на вигонах, левадах, на сільських майданах і 

галявинах  лунали життєславні веснянки і гаївки. 

2. Весна… Вже сама згадка про неї будить у серці щемку радість. Це 

пора оновлення й відродження природи. Весну, за віруваннями, приносили на 

крилах  птахи 30 березня, на свято Теплого Олекси. 

Ведучі виходять. Лунає запис веснянки. Вибігають дівчата й хлопці в 

національному одязі. Невеликими гуртами розбігаються по галявині. 
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Учениця: Ой виходьте, дівчата, на вулицю весну-красну 

зустрічати. Будемо весну стрічати та віночки сплітати. А віночки 

сплетемо – хороводом підемо. 

Одна учениця співає, всі інші ведуть хоровод з віночками. 

Вийди, вийди, Іваночку, 

Заспівай-ми весняночку. 

Зимували, не співали, 

Весни дожидали. 

– Весно, весно, наша весно, 

Що ж ти, весно, нам принесла? 

– Старим бабам по кийочку, 

А дівчатам по віночку. 

Звила ж я віночок вчора 

Ізвечора, ізвечора 

З зеленого барвіночку 

Та й повісила на кілочку. 

Матуся вийшла, 

Віночок зняла, 

Віночок зняла 

Та й нелюбові дала. 

Коли б же я цеє знала, 

То я б його розірвала, 

То я б його розірвала, 

Ніж нелюбові дала. 

Учениця: Дівчаточка-голуб’яточка, радьмося, 

Та й виходьмо на травицю, граймося. 

Та й виходьмо на травицю в добрий час –  

Нема таких співаночок, як у нас. 

Всі стають у коло, ведуть хоровод і співають. 
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Прийди, прийди, весно-красна, 

Чепури наш рідний край. 

Мила, люба, весно-красна, 

З нами в танці погуляй. 

Принеси, весно, нам рясні дощі, рясні дощі. 

Принеси, весно, нам радощі, радощі. 

Хай всюди пісня луна, пісня луна, пісня луна. 

Хай нам достанеться доленька ясна. 

Учениця: Зеленая весняночка – красний цвіт, 

Збираймося, дівочки, у похід. 

Збираймося гуляти у поле, в гай, 

Нехай приголубить нас рідний край. 

Ведуть хоровод «Огірочки». Всі беруться за руки, під спів закручуються 

в коло. Коли всі закрутилися, починають розкручуватися. 

Огірочки-пуп’яночки, завивайтеся, завивайтеся. 

Ви, молоді молодчики, напивайтеся, напивайтеся. 

Огірочки-пуп’яночки то ж ми ся в’ють, то ж ми ся в’ють, 

А молоді молодчики мед-вино п’ють, мед-вино п’ють. 

Огірочки-пуп’яночки розвивайтеся, розвивайтеся. 

Ви, молоді молодчики, напивайтеся, напивайтеся. 

Дівчина: Нумо, дівчата, ще «Воротарчика». 

Хлопець і дівчина беруть одне одного за руку – утворюють «ворота». 

Руки поки що опущені вниз. Всі решта беруться за руки ланцюжком і 

співають: 

Воротарю, воротарю, воротарчику, 

Втвори ж нам, втвори ж нам вороточка. 

 «Ворота» відкриваються: учасники, які їх імітують, піднімають руки 

вгору, співаючи: 

Що ж то нам, що ж то нам 
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За пан їде? 

Що ж він нам, що ж він нам  

За дар везе? 

В цей час всі учасники ланцюжком проходять через підняті руки ведучих 

і співають: 

Золотеє, золотеє горняточко, 

Крайнє, крайнє дитяточко. 

Останній учасник з «ланцюжка» стає біля тих, що утворили «ворота»: 

хлопець стає коло дівчини, дівчина – коло хлопця. Грають до тої пори, поки 

біля «воріт» не стане останній учасник. 

Дівчина:Швидше в коло всі ставати, 

«Подоляночку» вітати. 

Хлопці сідають на пеньки, спостерігають за дівчатами, які обирають 

Подоляночку. Дівчата беруться за руки, Подоляночка – в центрі, вона виконує 

все, про що співається у пісні. 

Десь тут була Подоляночка, 

Десь тут була україночка. 

Тут вона упала, 

До землі припала, 

Личко не вмивала, 

Бо води не мала. 

Встань, встань, люба Подоляночко, 

Умий личко, україночко. 

Йди до Дунаю, 

Бери сестру з краю. 

Подоляночка вибирає хлопця. Решта хлопців долучаються до кола 

дівчат. Хлопцеві співають «Сам ходжу сам» 

Сам ходжу, сам, 

Де ж діти дім? 
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Грім не побив, 

Дощ потопив. 

А в неділю раненько, 

Приїде мій батенько, 

Привезе ми дівоньку, 

Я в зеленім віноньку. 

Котру схочу візьму. 

Хлопець вибирає дівчину. Гра триває кілька хвилин. 

З гурту чути голос. 

Хлопець:Досить цієї. Давайте «Іванчика-Підланчика». 

У колі залишаються хлопець і дівчина. Вони сплітають руки за спинами, 

під пісню танцюють кроком польки. 

Іванчику-Підланчику, 

Поплинь, поплинь, Дунайчику. 

Розчеши русу косу, 

Я-вмий си біле личко, 

Я-взуйся в черевички, 

Вибирай собі другу  

В калиновім лугу. 

Дівчина вибирає хлопця, а хлопець вибирає дівчину з кола. Гра 

продовжується. 

Коли закінчується пісня, всі учасники сідають хто на траву, хто на 

пеньки. Виходять ведучі: 

1. Весна – це початок польових робіт. Селяни з радістю, мріями й 

надіями виходили в поле. Це також відбивалось в іграх молоді. 

Дівчина: Ставайте швидше всі у коло: пора мак сіяти. 

Учасники роблять коло. В центрі – хлопець чи дівчина, які імітують 

рухами те, про що співається. 

– Соловейку, пташку, пташку, 
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Чи бував ти в садку, в  садку? 

Чи видав ти, видав, видав, 

Як сіють мак? (2 р) 

– Ой бував я, бував, бував, 

Ой видав я, видав, видав. 

Так сіють мак (2 р). 

– Соловейку, пташку, пташку, 

Чи бував ти в садку, в садку? 

Чи видав ти, видав, видав, 

Як сходить мак? (2 р). 

- Ой бував я, бував, бував, 

Ой видав я, видав, видав. 

Так сходить мак (2 р). 

Пісня повторюється так само. Тільки в останніх рядках кожної 

наступної строфи співається: 

– Як росте мак? 

– Як цвіте мак? 

– Як жнуть мак? 

– Як їдять мак? 

Хлопець:А тепер давайте й «грушку» посадимо. 

У центрі кола хлопець чи дівчина, які імітують рухами те, про що 

співається. 

Ой вийду я за ворота 

Грушку садити (2 р). 

Ой вийду я за ворота –  

Грушка зійшла. 

Ой вийду я за ворота –  

Грушка підросла (2 р). 

Ой вийду я за ворота – 
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Грушка вродила (2 р). 

Ой вийду я за ворота 

Грушку трясти (2 р). 

Всі учасники сходяться до середини кола і «Трясуть грушку». 

Після ігор, всі розходяться по галявині. Виходять ведучі: 

1. Дорогі друзі! Ми з вами провели чудовий час, зазирнувши в минуле 

нашого народу. Адже всі пісні, ігри, хороводи зберегли для нас наші дідусі й 

бабусі. Колись давно, будучи такими, як ми, вони також гралися й співали на 

вигонах, майданах, біля церкви. 

2. Тож бережімо їх, записуймо, співаймо, щоб не втратити найдорожчого 

скарбу – національної пам’яті. Наш вечір я хотіла б закінчити словами Івана 

Огієнка: 

«Бережи своє рідне, бережи, щоб не забути народу, з якого ти вийшов. 

Бережіть свою віру, звичаї, свою мову, і тим збережете національну істоту 

свою». 

Хочеться всім побажати: 

Міцна хай буде наша вся родина. 

Своє коріння ви плекайте й бережіть. 

І пісня українська солов’їна 

Хай гордо крізь усі віки летить. 

 

Сценарій розробила Юрійчук Марія Василівна, 1980 р. н., освіта 

вища, заступник директора з навчально-виховної роботи, українка, в 

с. Новосілка Заліщицького р-ну Тернопільської обл. 

 


