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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Сучасне наукове осмислення подільської 

ігрової культури потребує 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 національного фольклору. Розвиваючи традиції 

вітчизняних учених-гуманітаріїв, сучасні дослідники народної творчості 

намагаються глибинно осмислити предметне поле і науковий статус фольклору та 

фольклористики, утвердити необхідність 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 «Мова та література 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). 

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: 
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– 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 автором протягом 1992–2014 років, а також 

тексти ігрового фольклору, представлені у фольклорних збірниках, опублікованих 

упродовж ХІХ-ХХІ століть.   

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, І. Франка 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 

формування ігрових концепцій культури засвідчили ідеї Дж. Віко, Ф. Шиллера, 

І. Канта, Л. Фробеніуса, Ф. Боаса. 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 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


3 

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 співвідносити 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 

Поділля 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 (понад 500 фольклорних зразків), результати фольклорно-

етнологічних експедицій автора дисертації, здійснених упродовж 1992-2014 років. 

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 Поділля. 

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 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 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 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, 
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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); 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); Международная научно-

методическая конференция «Музеи евразийских университетов в поддержании и 

развитии общеобразовательного пространства» (Томский университет, 2012); 

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Кам’янець-Подільський у 

контексті українсько-європейських зв’язків» (Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 2012). 

Публікації. Концептуальні положення дисертації висвітлено у 15-ти 

одноосібних публікаціях автора, з них 5 надруковано у наукових фахових 

виданнях України, 1 – в іноземній періодиці, а також 9 додаткових публікацій.  

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків, списку використаних джерел, який нараховує 

350 позицій, та додатків (589 позицій). Загальний обсяг роботи – 538 сторінок, із 

них 183 – основний зміст, 319 – додатки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційної роботи, її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету та 

основні завдання роботи, визначено об’єкт та предмет пошуку, окреслено 

теоретико-методологічну основу та джерельну базу, означено ступінь розробки 

теми, наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів, подано 

відомості про апробацію основних положень дисертації, а також про структуру та 

обсяг роботи. 

Перший розділ дисертації «Народна гра в національній культурній традиції» 

присвячено дослідженню генези й поетики народної ігрової творчості як 

невід’ємної складової частини української культури та багатовимірної художньої 

системи, що є 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. 

У підрозділі 1.1. «Народна гра як фольклористична проблема» з'ясовано 

стан вивчення об'єкту дослідження, який 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 учених Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
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України «Поділля: Історико-етнографічне дослідження» (1994). У кандидатській 

дисертації О. Чебанюк «Українські весняні танково-ігрові пісні (Деякі проблеми 

ґенези 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). 

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 Вінниччини)» (1999). Важливою для досліджень української ігрової 

культури стала поява у 90-х роках збірників народних ігор: А. Цьося «Українські 

народні ігри та забави» (1994); В. Завацького, А. Цьося, О. Бичука, 

Л. Пономаренка «Козацькі забави» (1994); «Дзига. Українські дитячі й молодечі 

народні ігри та розваги (композиція П. Черемського), укладачів В. Семеренського, 

П. Черемського (1999). 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).  

На початку ХХІ ст. активізувалося вивчення українського фольклору як 

соціокультурного феномену, дослідження типологічних та феноменологічних 

особливостей фольклорної ігрової системи. У докторській дисертації «Весняна 

обрядовість Західного Поділля в контексті української культури» (2005) 

О. Смоляк поєднав історико-етнографічний, філологічний та музикознавчий 

підходи. 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 етнологічній 

науці. І. Батирєва систематизувала та узагальнила фактологічний матеріал про 

традиційну культуру подолян у кандидатській дисертації «Традиційна культура 

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

Сучасні форми побутування народнопісенної традиції Хмельницького Поділля 

проаналізувала О. Дудар у кандидатській дисертації «Музичний фольклор 

Хмельницького Поділля (етномузикологічний та етносоціологічний аспекти 

дослідження)» (2007). У докторській дисертації «Суб’єктно-образна система 

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

семіотичного підходу застосувала категорію суб'єктності до студіювання 

святково-ігрової реальності українців. У кандидатській дисертації П. Гуменюк 

«Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний 

аспекти)» (2008) проаналізувала народну гру як структуротвірний чинник 

традиційної культури. У монографії «Традиційна українська дитяча субкультура» 

(2012) Я. Левчук проаналізувала когнітивні функції та імпліцитні можливості 

формування світогляду в українському дитячому фольклорі.  
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У підрозділі 1.2. «Поетика часу і простору у народній грі» розглядається 

часопросторова модель народної гри. 

Запропоновано 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. 

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.). Ігровий час спрямовано 

насамперед на утвердження родинних зв’язків між дитиною і родичами, 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 свою 

енергетику.  

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. Наголосимо, що ігровий простір 

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

рівновагу.  

Активного ігрового статусу дитина-гравець набуває за умови її 

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

смислові акценти у вигляді ігрової атрибутики (палиця в руках гравця-«журавля») 

та просторових меж, окреслених сакральним символом нескінченності (колом). 

Прагматика гри передбачає узгодженість часо-просторових меж, які є складником 

ігрових правил.  

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. 

У підрозділі 1.3. «Міфологічні концепти ігрового текстового простору 

подолян» увагу зосереджено на ініціальних мотифемах, реалізованих в 

аломотивній парадигмі: «пливти / бігти до Дунаю», «брати дівку з краю / скраю»; 

образах-символах «рай» «дунай / Дунай», «Подоляночка», «зайчик» та ін. 

Увагу акцентовано на беззаперечній популярності та вкоріненості у 

народній свідомості таких зразків народної гри-веснянки, як «Подоляночка», 

«Зайчик» та ін. Тривале побутування ігрових веснянок на території подільського 

краю спричинило появу новітніх варіантів із системою паралельних за смисловим 
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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).  

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 

«вертикального» простору, що відображає монотеїстичні вірування про рай 

(«Підскочи до раю»). 

Найчастотнішими у подільському ігровому фольклорі є такі образи-

символи: «Дунай, рай, сонце, місяць, зорі, віночок, зайчик, воротарчик, жельман, 

лебедайчик та ін. – символіка яких є, з одного боку, загальнонаціональна, з 

іншого – вирізняється локальною варіативною специфікою. Наприклад, ігровим 

веснянкам Поділля притаманне подвійне звертання до образу: «Зайчику, зайчику, 

ти сивесенький, Соколе, соколе». Подільський ігровий фольклорний текст зберігає 

історичні рефлексії образотворення: «німецькі» та «турецькі» замки, «ворота 

позамикані, жовтим піском позасипані». Зразки подільських ігор, зафіксовані від 

респондентів, народжених у першій третині ХХ століття, 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) із 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.   

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», в 

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). З'ясовано, що 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, а 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 глах-лободах», «на шпильках та 
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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) підтверджує 

думку: 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 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.   

Ігри «Сліпа баба», «Бабин пуп», опис яких зберігається у фондах навчально-

наукової лабораторії етнології КПНУ імені Івана Огієнка, не мають текстового 

супроводу (окрім окремих вигуків, плескання в долоні тощо), проте їхній 

акціональний складник вказує на протоваріантість ігрового сюжету. У дисертації 

висловлено припущення, що прототипом ігрового образу «Баба» міг бути образ 

«Сліпа Курка» (див.: Додаток В, №9). У дослідженні обстоюється думка, що 

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 

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.  

Мотив «сліпоти» (зав’язування хустинкою) головного персонажа 

переважної більшості варіантів ігрового сюжету «Дід» / «Баба» притаманний і 

обрядам календарного циклу («Коза», «Маланка», «Ряджені» тощо), де поруч із 

зооморфними фігурують антропоморфні маски «Дід» і «Баба», що в сучасній 

народній традиції віддзеркалює поєднання язичницької віри і християнських 
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релігійних уявлень з анімістичними та тотемістичними елементами, пов’язаними 

із культом пращурів. 

У підрозділі 1.4. «Дитячі ігри та забави на пасовиську» дослідницьку 

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. Проаналізовано майже 300 текстів ігор, 

запропоновано 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») у 

ціль (лунку), яку охороняє «Воротар»; 4) групові командні ігри з чітко 

окресленим поляризованим ігровим простором, завдання учасників яких – 

поцілити ігровим атрибутом (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, очевидно, 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»).  

У дисертації простежено етимологію номінації текстів ігрового сюжету 

«Пекар» (другий тип), яка пов’язана з іменем персонажа української міфології – 

Пеком (Чуром, Цуром, Щуром). За уявленнями українців, він є обожненим 

предком (пор. пра_«щур»). 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. Пізнішим варіантом номінації 

зазначеної гри є «Чорт», що збігається з негативними конотаціями 

дохристиянської демонології у добу християнства. Авторське тлумачення 

варіантів ігрових текстів цього сюжету полягає у часових смислових 
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нашаруваннях: мисливські ініціації – доба тваринництва – доба землеробства – 

парубоча гра на пасовиську.  

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 

«пасти свинку». Окрім ігрових образів-символів («свинка», «галка»), в окремих 

варіантах наявний індексний знак, що маркує початок ігрової діяльності: «Гайда в 

другу!». 

У роботі висловлено гіпотезу, що ігри четвертого типу («Цурка») зберігають 

рефлексії історичних реалій: родоплемінних протистоянь та займанщини як 

давнього звичаю набуття земельного права, а відтак – поляризації 

(«поляни» / «городяни»). Наявність же в окремих варіантах текстів ігрового 

атрибуту «шапки», «кашкета» тощо підтверджує твердження, оскільки головний 

убір є символічним маркером індивідуального правового поля його власника. 

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 // Той і гру поведе!». Номінація ігор цього типу зумовлена 

тотемістичними уявленнями, пов’язаними з птахами – провісниками весни.  

Характерною особливістю більшості ігор на пасовиську є наявність ігрового 

атрибуту зі спільною назвою «цурка», смислове навантаження якого не обмежене 

атрибутивною функцією, а є і сюжетотвірною, оскільки ігрові завдання 

розгортаються навколо «цурки» як ігрового концепту: збити «цурку», підкинути 

«цурку», влучити в «цурку» / «цуркою», відвоювати простір навколо «цурки» 

тощо. Ігровий репертуар, зафіксований на межі ХХ-ХХІ ст. на Поділлі, 

демонструє контамінаційні процеси та модифікації на рівні персонажно-образної 

парадигми. Сучасні ігрові функції характеризуються віковою соціалізацією, 

інтеграцією представників різних територіальних груп; засвоєння ігрового тексту 

здійснюється шляхом лінійної трансмісії.  

Другий розділ дисертації «Ігровий складник обрядового фольклору 

Поділля» присвячено дослідженню аспектів ігрового фольклору подільського 

краю у родинно-обрядовому комплексі, зокрема весільному та поховальному. 

Розглянуто майже сотню ігрових текстів з акцентуацією на варіантність, рольову 

семантику та регіональну специфіку. 

У підрозділі 2.1. «Весільні ігри подолян: інклюзивний характер та 

своєрідність сюжетики» висвітлено ігровий репертуар подільського весілля у 

контексті його сюжетики.  

Зафіксовані подільські весільні ігри зберегли релікти первісної магії, 

спрямованої на прогностику парування та репродукції. Відповідно, у дисертації 

виокремлено ігрову сюжетику: 1) групові ігри, рольове завдання учасників яких – 

пройти випробування на фізичну та інтелектуальну спроможність; 2) групові ігри, 

рольове завдання учасників яких – бути обраним, знайти пару; 3) групові ігри, 

учасники яких діють парами і спільно виконують ігрове завдання.    
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До першого типу належать такі ігри «Циган», «Яблуко», «Каратута», 

«Каперуша», «Гандзя» та ін. У сучасному побутуванні відсутня чітка гендерна 

рольова стратифікація, 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. У дисертації підтверджується відома версія 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 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).  

До другого сюжетного типу належать ігрові тексти «Віник», «Танець з 

віником», «Флєшка», «Вишита хустка», «Бояри» та ін. Більшість таких ігор 

виконується із залученням ігрової атрибутики. Зокрема, багатоваріантною є гра, у 

якій атрибут – віник – «заміщує» пару одному з гравців. У дисертації 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 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 шикуються у два ряди один напроти одного, «ходять 

один до одного в гості» і «обмінюються» хлопцями і дівчатами («1 ряд. Бояри, 

нам ось цяя нужна. Молодії …– 2 ряд. Бояри, а ми її не дамо. Молодії …– 1 ряд. 
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Бояри, а ми вам хлопця дамо. Молодії …» (див.: Додаток Г.В, №20)), містить 

релікти екзогамного шлюбу.  

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 сьогодні 

сприймаються у розважальній площині.  

У підрозділі 2.2. «Святково-ігрова основа весільної «перепустки» на 

Поділлі» з’ясовано, що обрядове дійство весільна «перепустка» добре відомо на 

Поділлі і має усталену фольклорно-ігрову основу. У центрі уваги – основні 

поступальні етапи весільних перешкод, організовуваних переважно парубками 

(часто й дітьми, старшими людьми), які не були запрошені на святкування. Серед 

населення досліджуваного етнорегіону побутують локальні назви цієї обрядодії: 

«перепона», «перейма», «ворітна», «робити браму», «торг», «викуп», «переклад», 

«жива загорожа» та ін. 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 підрозділі 2.3. «Поховальна гра подолян: генеза мотивної парадигми» 

досліджено ігровий складник подільської поховальної традиції українців.  

Ідея неперервності буття і зв’язку між світами закріплена у повір’ях (не 

належить тужити за мерцем, щоб померлий не повернувся; «за ним не треба 

плакати, бо «приплачеш»; «мертвому важко носити сльози, виплакані за ним»; 

«не завертай плач додому»; «небіщика-духа 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»).  

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 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


14 

смерті та забезпечення позитивного впливу мерця на побут живих, з іншого – щоб 

захиститися від смерті, «щоби домашнім журу уменшити».  

Найпоширенішим на Поділлі є поховальний ігровий сюжет «Лубок». Сама 

форма організації та церемоніальний момент її здійснення отримали назву від 

найбільш уживаного ритуального реманенту – «луб» (кора певних розмірів, знята 

зі стовбура старого дерева). Прадавній звичай провадити «на той світ» на «лубку» 

з часом модифікувався у традицію везти тіло померлого на цвинтар на санях 

незалежно від пори року. Відгомоном давньої поховальної традиції на Поділлі є 

назва саней – «залубні».  

Поховальна традиція українців описана у фольклористичних розвідках 

І. Галька, В. Гнатюка, Б. Грінченка, О. Котляревського, Г. Купчанко, 

М. Пачовського, І. Свєнціцького, А. Свидницькогом, Є. Сіцінського, М. Сумцова, 

О. Торонського, П. Чубинського, К. Шейковського та ін. Зокрема, у четвертому 

томі «Трудів…» П. Чубинського містяться відомості про те, що в Подільській 

губернії у домі покійника парубки (некровні родичі) заводять ігри: «б’ють лубка», 

грають Панфилія, Маланку та ін.  

На Поділлі «Лубок» як давня гра при померлому представлена рядом 

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.  

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).  

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).  

 

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено результати дослідження. За допомогою базового 

методу фіксації, паспортизації та систематизації матеріалів польових досліджень 

із залученням методу історичної реконструкції здійснено текстологічний аналіз 

матеріалів досліджуваного етнорегіону – Кам’янець-Подільський, 

Чемеровецький, Дунаєвецький, Віньковецький, Волочиський, Новоушицький, 

Ярмолинецький, Хмельницький, Городоцький, Красилівський, Летичівський, 

Теофіпольський райони Хмельницької області, Борщівський, Чортківський, 

Гусятинський райони Тернопільської області. До аналізу залучено фольклорні 

ігрові тексти, представлені у вітчизняних фольклорних збірниках ХІХ-ХХІ ст., де 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


15 

вміщено зразки з Поділля; матеріали з архіву автора. Джерельна база дала 

можливість системно проаналізувати локальну ігрову традицію Поділля в 

загальнонаціональному контексті в синхронії та діахронії, простежити 

контамінаційні процеси, образно-стильову та функціональну модифікації 

всередині парадигми святочно-ігрової реальності українців. 

Запропоновано 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). 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. 

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-

водолляночки», «католяночки» та ін.), однак зберігаючи 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).  

Доведено стабільне побутування народних ігор, у яких центральний 

персонаж є породженням давніх міфологічних уявлень про божество-медіатор 

між потойбіччям і земним простором і для яких характерним є 

переструктурування функціональної парадигми: жіночі містерії → колективна 

дитяча гра. 

Текстовий матеріал проаналізовано відповідно до часу ігрової практики, 

виокремлено сезонні та повсякчасні дитячі ігри, які забезпечують соціалізацію та 
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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», 

навколо якого розгортаються ігрові завдання.   

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».  

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 

трансформувалась у 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, яка зберегла первинну 

семантику. 

Моніторинг стану побутування ігрової реальності засвідчує локальну 

збереженість традиції ігор на Поділлі. Активність в усній традиції родинно- та 

календарно-обрядового характеру в західній та південно-західній частинах 

Поділля відображено у чисельних варіантах назв гри та форми, часу їх 

проведення.  
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Анотація 

Щегельський В. В. Ігровий фольклор Поділля: регіональна 

своєрідність та національна традиція. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – К., 2015. 

У дисертації здійснено системний аналіз подільського ігрового фольклору в 

українській народній традиції. Запропоновано авторське визначення 

фольклористичної категорії «гра»; уточнено поняття «ігровий текст». 

Проаналізовано образи-символи «Дунай» та «Рай» як міфологічно закорінені 

структурні елементи гри, що є відбитком ранніх періодів формування 

фольклорної свідомості подолян. Досліджено ігровий хронотоп та гендерний, 

віковий, соціальний ценз гравців. Простежено ієрархію трансформаційних 

процесів в ігровій практиці подолян. Доведено стабільне побутування народних 

ігор, у яких центральний персонаж є породженням давніх міфологічних уявлень. 

Текстовий матеріал проаналізовано відповідно до часу ігрової практики, 

виокремлено сезонні та повсякчасні дитячі ігри, які забезпечують соціалізацію та 

розвиток індивіда. Вперше виокремлено фольклорну підсистему ігрової 

парадигми – ігри на пасовиську. Аналізований текстовий матеріал класифіковано 

за ігровою сюжетикою. Ігрову діяльність подолян досліджено комплексно у 

взаємозв’язку з календарно- та родинно-обрядовим фольклором. З’ясовано 

етимологію назв ігор та ігрової атрибутики. 

Ключові слова: фольклор, народна гра, ігровий сюжет, ігровий атрибут, 

локальна традиція, Поділля. 

Аннотация 

Щегельський В. В. Игровой фольклор Подолья: региональное 

своеобразие и национальная традиция. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.07 – фольклористика. – Киевский национальный 
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университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – К., 2015. 

В диссертации осуществлен системный анализ подольского игрового 

фольклора в украинской народной традиции. Предложено авторское определение 

фольклористической категории «игра»; уточнено понятие «игровой текст». 

Проанализированы образы-символы «Дунай» и «Рай» как мифологически 

укоренившиеся структурные элементы игры, являющиеся отражением ранних 

периодов формирования фольклорного сознания подолян. Исследован игровой 

хронотоп и гендерный, возрастной, социальный ценз игроков. Прослежено 

иерархию трансформационных процессов в игровой практике подолян. Доказано 

стабильное бытования народных игр, в которых центральный персонаж –

порождение древних мифологических представлений. Текстовый материал 

проанализирован в соответствии со временем игровой практики, выделены 

сезонные и постоянные детские игры, которые обеспечивают социализацию и 

развитие индивида. Впервые выделены в фольклорной подсистеме игровой 

парадигмы – игры на пастбище. Рассматриваемый текстовый материал 

классифицирован по игровому сюжету. Игровая деятельность подолян 

исследована комплексно во взаимосвязи с календарно- и семейно-обрядовым 

фольклором. Выяснено этимологию названий игр и игровой атрибутики. 

Ключевые слова: фольклор, народная игра, игровой сюжет, игровой 

атрибут, локальная традиция, Подолье. 

Summary 

Shchehelskyy V. V. Game Folklore of Podillya: Regional Peculiarity and 

National Tradition. – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in philology, speciality 10.01.07 – Folklore 

Studies – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The dissertation focuses on the system analysis of Podillya’s folklore game in the 

Ukrainian national tradition. The author’s definition of the«game» as a folklore category 

is suggested, the notion of «playing text» is specified. The symbolic images of «Dunay» 

and «Paradise» are analyzed as mythological established structural elements of the 

game that reflect early period of forming folklore consciousness of Podillya inhabitants. 

The playing chronology and players’ gender, age, social qualification are investigated. 

The hierarchy of transformational processes in playing experience of inhabitants of 

Podillya is traced. The stable existence of the folk game in which the central personage 

is the result of ancient mythological concepts is proved. The text material is analyzed 

according to the time of playing practice, the seasonal and constant children’s games 

that provide individual socialization and development, are distinguished. The folklore 

subsystem in the Ukrainian playing paradigm, in particular in Podillya inhabitants’ 

one, – the games on the pasture – is distinguished for the first time. It is ascertained that 

the presence of the plot-forming playing attribute – «tsurka» (small stick), around which 

the tasks of the game are developing, is a characteristic peculiarity of the games on the 

pasture. The analyzed text material is classified according to five types of game tasks, 

the etymology of nominating texts of playing plots is traced. 
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The analyzed textual material is classified according to the playing plots. The 

playing activity of the inhabitants of Podillya is investigated comprehensively in 

correlation with calendar and family ritual folklore. The etymology of game names and 

playing attributes are ascertained. 

The structural elements that reflect the early period of forming folklore 

consciousness of inhabitants of Podillya are proved to be preserved in the playing 

folklore, in particular the archaic features of the mythological characters subordinated to 

the symbolic images of the Dunay and Paradise are distinctly represented. It is 

determined that there is stable existence of folk games in which the central personage is 

the outcome of ancient mythological conceptions about a deity-mediator between the 

other world and earthly space and for which it is characteristic to restructure the 

functional paradigm: female mysteries → corporate children’s game. 

It is grounded that the presence of the playing element in the modern rite is a 

simplified compressed form of an ancient ritual. Thus the play component in the 

wedding ritual preserves relics of primitive magic aimed at prognosticating copulation 

and reproduction. The wedding games of inhabitants of Podillya are grouped by the 

game plots into three types according to the prognosticating objective: obtaining 

knowledge and skills; searching for a couple; confirming the ability «to be in couple». 

The etymology of naming the ritual game of the funeral cycle – «Lubok» – which 

currently changed to calendar ritual complex (games generally named «Lupaka» played 

on Easter near the church (Khmelnytsky region)) or transformed into the children’s 

game on the pasture (Ternopil’ region) is explained. The motive constants of the 

mentioned game plots are clarified, in particular the theme of transforming which is 

realized in the reasons of guessing and determining «the next». The current attributes of 

the game, derived from burial complexes which preserved the primary semantics is 

studied. The textual material is analyzed according to the time of playing experience, 

the seasonal and constant children’s games which provide individual socialization and 

development (physical, psychological, spiritual), and create children’s subculture as a 

result of transformational changes, are distinguished. 

Key words: folklore, folk game, game plot, playing attribute, local tradition, 

Podillya. 
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