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і літератури, англійської мови), професіонала з фольклористики, 
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Про автора

викладача хорових дисциплін. Досліджувала теми:  «Культ предків  
у зимовій календарній обрядовості» (бакалаврат, 2009), «Макрокосм 
і мікрокосм обрядово-пісенного тексту зимового циклу» 
(магістратура, 2011). У складі університетського ансамблю народної 
музики й танцю «Роксоланія» представляла Україну на фольклорних 
фестивалях в Україні та за кордоном.

Закінчила аспірантуру Кафедри фольклористики Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за спеціальністю «Фольклористика» (2014). Захистила 
кандидатську дисертацію «Інтерсеміотика гончарства як тексту 
в українському фольклорі». Кандидат філологічних наук (2015).

Працювала молодшим науковим співробітником Музею книги  
і друкарста України (2011). Молодший науковий співробітник 
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН 
України (з 2015), науковий співробітник Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному (з 2015), старший 
науковий співробітник Національного центру народної культури 
«Музей Івана Гончара» (з 2015).

Головний напрямок наукових досліджень: феномен гончарства 
в українському фольклорі, розвиток керамофольклористики. Автор 
наукових публікацій із проблематики керамофольклористики. 
Учасниця міжнародних, всеукраїнських наукових читань  
і конференцій.

З 2003 року займається соломоплетінням (наставник Марія 
Кравчук, Зінаїда Лугова), писанкарством, виготовленням дівочих 
прикрас на голову (наставник Надія Химиченко), володіє технікою 
плетіння з кореня сосни (наставник Раїса Корякіна). Учасниця 
щорічних виставок «Кращий твір року» Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України, Великодніх виставок писанкарства  
і ярмарків народного мистецтва в Києві (з 2013). Свої знання передає 
на традиційних майстер-класах у Національному центрі народної 
культури «Музей Івана Гончара» (з 2008). Була стипендіатом 
Київського міського голови для обдарованої молоді (2012), стипендіат 
Президента України для молодих майстрів народного мистецтва (2014, 
2015).
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 Олександр Саєнко. Дівчина з книгою («Пасе гусей»).  
Папір, акварель. Київ. 1922.  

Власність родини Саєнків [313]

Захоплюється художньою фотографією. На Першому, 
Третьому й Четвертому національних фотоконкурсах «Гончарні 
ВІЗІЇ країни» (2010, 2012, 2013) відзначена грамотою Національної 
спілки фотохудожників України, Спеціальним дипломом журі 
«За кращу сюжетну композицію» (фото «Хто-хто в цій хатці 
живе?», 2010); Спеціальним дипломом журі «За образність» (фото 
«Дорога життя», 2012); Спеціальним дипломом «За емоційність» 
і дипломом Національної спілки фотохудожників України (фото 
«Початок життя», 2013). На Першому міжнародному фотоконкурсі 
«Гончарні ВІЗІЇ країни» нагороджена Спеціальним дипломом журі  
«За образність» (фото «Прадавня кавоварка», 2014). 
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Виклад основних концептуальних положень монографії 
Марії Пошивайло переконливо засвідчує, що наукова праця  

є оригінальним, комплексним підходом до поглибленого пізнання 
феномену гончарства, самої гончарської фольклорної системи як 
надзвичайно важливої складової української фольклорної культури. 
Дослідження виявилося успішним завдяки доречному використанню 
історико-порівняльного й генетично-компаративістичного методів 
та захоплення в аналітичну орбіту пізнання текстів гончарського 
фольклору багатьох регіонів України в порівняльній проекції  
на матеріальну й духовну культуру інших народів. Успішне вивершення 
цієї складної передусім із теоретико-методологічних позицій 
роботи стало можливим завдяки наявності та осмисленню великого 
масиву праць українських і зарубіжних, передусім російських  
і польських, дослідників традиційного гончарства і ремісничої духовної 
спадщини, гончарної культури українців загалом. Слід при цьому 
наголосити, що особливо посутній крок у вивченні гончарського 
фольклору, історії українського гончарства та його відродження, 
міфології й обрядовості гончарів зробили справжні подвижники 
українського гончарства Інституту керамології – відділення Інституту 
народознавства НАН України на чолі з його директором, доктором 
історичних наук, професором Олесем Пошивайлом. Без праць того 
ж Олеся Пошивайла, Василя Балушка, Ігоря Пошивайла, Костянтина 
Рахна, а також сучасних дослідників українського фольклору (Віктор 
Давидюк, Ярослав Гарасим, Микола Дмитренко, Лідія Дунаєвська, 
Роман Кирчів, Василь Сокіл, Любов Копаниця, Олена Івановська – 
називаю, звісно, не всіх сучасних учених-фольклористів) неможливо 
було б успішно дослідити гончарський фольклор як текстову 
інтерсеміотичну систему. Адже Марії Пошивайло необхідно було 
аналітично «зазирати» в міфопоетичні уявлення українців та інших 

ГОНЧАРНА КУЛЬТУРА
ЯК КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА
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народів про глину й гончарне ремесло, «дешифрувати» гончарний 
код українського фольклору, пізнавати семантику й семіотичний 
зміст предметів гончарного виробництва, образність явищ гончарної 
культури, розглядати в комплексному вигляді ритуально-обрядові 
процеси в сфері гончарювання та в порівняльній проекції на інші 
явища і форми традиційної народної культури, з’ясовувати специфіку 
гончарної атрибутики й виявляти особливості досліджуваних 
фольклорних текстів. І це їй вдалося зробити. Тому унікальне 
дослідження Марії Пошивайло суттєво наближає нас до синтетичного 
пізнання символічних систем нашого народу завдяки «вписуванню» 
гончарства в семіотичну структуру національної культури.

Знакові символи українського фольклору – це впорядковані 
системи, які є патернами культури, завдяки яким людина 
впорядковувала своє життя, робила його змістовним, смислотворчим. 
Тому однією із засадничих позицій цієї теоретично ґрунтовної 
праці виступає гончарна культура як комплексна система, точніше,  
як особливий семіотично організований комплекс національної 
культури. Закономірно, що гончарство розглядається як фольклорний 
метатекст, а гончарний фольклор у своєму різножанровому вияві 
логічно претендує на його розгляд як інтерсеміотичної фольклорної 
системи.

Георгій Нарбут. 
Заставка до розділу 
«Поезія» журналу 
«Мистецтво» 
(фрагмент). 
Папір, туш. 
Друкарський відбиток. 
Київ. 1919 
[233, № 88]
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Микола Жулинський. Гончарна культура як комплексна проблема

Гончарна культура – багатоаспектне явище і уявити 
його як єдиний, синтетичний, фольклорний текст непросто. 
Особливо, зважаючи на міфологічність, обрядовість, ужитковість 
гончарства як ремесла і мистецтва. Але саме полісемантичність, 
поліфункціональність гончарної культури як метатексту, органічною 
складовою якого є народна словесність, і дозволили Марії Пошивайло 
вийти у своїх узагальненнях на рівень теоретичного осмислення 
тенденцій і закономірностей розвитку народної культури, формування 
релігійних, духовних, естетичних цінностей і систем. Загалом же, 
монографія формує теоретико-методологічну базу розвитку 
української керамофольклористичної наукової школи. 

Нагадаю, що в Україні керамофольклористика постала на 
задоволення суспільної потреби у фундаментальному пізнанні 
традиційно-побутової культури як етнотворчого й етно іденти-
фікуючого чинника розбудови новітньої Соборної Держави.  
Впродовж тривалого часу фольклор і гончарна культура були 
невіддільними виявами народно-поетичної й народно-мистецької 
стихії, а проте, наукові дослідження гончарства керамологами, 
етнологами й мистецтво знавцями другої половини ХІХ – третьої чверті 
ХХ століття здійснювалися немовби паралельно зі становленням 
української фольклористики. Підтвердженням цього факту є дуже 
пізнє звернення керамологів, етнологів до вивчення фольклорних 
творів як джерела комплексного пізнання гончарної культури України 
(кінець 1980-х років), як і фольклористів до вивчення феномена 
гончарства в українській усній словесності (початок 2010-х років). 

За нинішніх умов прощання з постімперськими рецидивами 
в державному будівництві розвиток керамофольклористики 
актуалізується нагальними потребами комплексного пізнання 
автентичної української культури, спростування нав’язаних 
російськими окупаційно-місіонерськими доктринами суспільних 
уявлень про вторинність вітчизняних культурних звершень порівняно 
з російськими, відсутність багатотисячолітньої тяглості культурної 
спадщини, у тому числі й про тотожність історичних шляхів розвитку 
гончарства на території України й Росії, про немовби запозичення 
українськими мистцями форм, декору, образної мови російської 
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народної кераміки, заперечення визначального впливу на українське 
народне гончарство західноєвропейських ремісничих традицій. 
Отже, керамофольклористика допомагає більш фундаментально  
й багатоаспектніше вивчати взаємопроникнення різних художньо-
поетичних явищ, які сукупно збагачують національну культуру  
й утверджують непроминучу цінність українських духовних надбань 
для світової спільноти, а новітня наукова праця Марії Пошивайло 
відкриває захоплюючі горизонти для пізнання ролі гончарного коду 
в справі збереження етнічної самобутності й розвитку української 
ідентичності.

МИКОЛА ЖУЛИНСЬКИЙ,
академік-секретар Відділення літератури,
мови та мистецтвознавства НАН України,

директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка
НАН України, академік НАН України,
доктор філологічних наук, професор

 Академік Микола Жулинський у Гончарській Книгозбірні України.  
Опішне. 28.06.2013. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Національний архів українського гончарства. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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РОЗДІЛ I. Гончарна культура як об’єкт гуманітаристики...

ВСТУП

 Катерина Квасневська. Звичайний глечик таїну ховає. 
Папір, гуаш. Полтава. 2012. Твір VІ Міжнародного молодіжного 
гончарського фестивалю «Опішне–2012». Художньо-етнографічний  
музей Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату 
І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського. 
Публікується вперше 



18

Марія Пошивайло      ГОНЧАРНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Фольклор як синкретичний комплекс – унікальне й динамічне 
явище народної культури, що зберігає найдавніші 

світоглядні уявлення, знання й досвід етносу. Довкілля й речі, взаємини 
людей, визначальні моменти в житті людини, втілені в звичаєвості 
й обрядовості, фіксувалися у фольклорних текстах, «генераторах 
смислів»* (Юрій Лотман) [190], і «з вуст в уста» передавалися від 
покоління до покоління. Під цим змістом фольклорний текст – це 
традиційний текст, тому він виникає й функціонує тільки завдячуючи 
й на ґрунті фольклорної традиції. Як одиниця народної творчості 
фольклорний текст побутує в просторі традиційної духовної й 
матеріальної культури. Як предмет прагматики в основу фольклорного 
тексту покладено інформаційний процес із обов’язковими 
процедурами (передача інформації, її сприйняття й збереження).  
Як універсальна категорія наукового пізнання народної культури 
поняття «фольклорний текст» має тривалу історію, активно 
використовується в науковому дискурсі, хоча й набуло в науці про 
народну словесність різних тлумачень: від суто текстологічного 
значення до понять «усний» і «письмовий», «традиційний» і «сучасний», 
від «вузького» – класичного – розуміння фольклорного тексту  
в рамках концепції «фольклор як мистецтво слова» до «широкого» 
– інноваційного, що кваліфікує фольклорний текст не як об’єкт 
дійсності, а як складний пізнавальний процес, що формує суб’єктивну 
картину світу. Така вербальна багатоманітність, континуальність  
і функціональна багатовекторність фольклорного тексту за всієї його 
нормативності сприяє вибору аспекту вивчення «багатомовного» 
(Микита Толстой) [355] у семіотичному значенні тексту традиційної 
культури трьома кодами: вербальним, акціональним, предметним. 

За тисячолітніми нашаруваннями мінливих народних уявлень 
поступово втрачається первісний сакральний зміст легенд, бувальщин, 
пісень, прислів’їв, приказок, замовлянь та інших фольклорних 

*Тут і далі в більшості цитат збережено авторську мову й правопис; 
виділення окремих слів, словосполучень чи речень (курсивом, напівжирністю, 
підкресленням) належать автору монографії
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жанрів. Тим часом нині, на фоні наростаючих глобалізаційних 
процесів, традиційна культура активно нівелюється, з’являються нові 
фольклорні жанри, не пов’язані з духовною спадщиною етнічних 
спільнот [див.: 100]. Особливо актуальним завданням сучасності 
постає фундаментальне вивчення за матеріалами усної народної 
творчості особливостей становлення й функціонування в традиційних 
і новочасних суспільствах системи народних знань про світ, різні 
аспекти матеріального й духовного буття. Усе це в комплексі 
дозволяє глибше осмислювати значення фольклорних знань у справі 
збереження національної ідентичності, утвердження державності  
й досягнення спадкоємності у творенні сучасної культури. 

Одним із фольклорних метатекстів є гончарство – один  
із найдавніших феноменів матеріальної й духовної культури українців. 
Його історія в Україні налічує близько семи тисяч років. Упродовж 
такого тривалого історичного періоду гончарі, гончарство, глиняні 
вироби завжди були невід’ємною частиною традиційно-побутової 
культури етносів, що мешкали на території нашої держави, а їхня роль 
у життєзабезпеченні людських колективів, специфіка використання 
в побуті, календарних, родинних звичаях і обрядах знайшли широке 
відображення в народній словесності.

Попри високий рівень вивченості різних жанрів усної народної 
творчості, в українській фольклористиці досі оминалося питання 
побутування гончарського фольклору, який, як фольклорний текст, 
відображав би різні явища традиційно-побутового й культурного 
життя українців, ритуально-звичаєвих сфер із позицій гончарської 
фольклорної системи. Загалом недостатньо вивченим залишається 
гончарний код вітчизняного фольклору в аспектах семіотики, 
образності, атрибутики, текстології. Натомість, наукові розвідки 
про архаїчні елементи світоглядного комплексу гончарного ремесла, 
символічні функції домашнього начиння й міфологічне усвідомлення 
гончарювання на основі фольклорних текстів уже давно започаткували 
вчені окремих суміжних з Україною країн (у Польщі – Діонізіюш 
Чубаля, у Росії – Микита Толстой, Андрій Топорков, Альберт 
Байбурін, Олена Левкієвська, у Чехії – Адольф Ланг і Владимир 
Шойфлер та інші) [див.: 417; 418; 354; 356; 361; 12; 14; 180; 420; 
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421; 424]. Вони звертали увагу науковців на ту обставину, що поява 
гончаря в численних фольклорних текстах є не випадковим явищем, 
а закономірним відображенням особливого місця ремесла в народній 
свідомості [див.: 361, с. 41].

Першість у дослідженні гончарського фольклору від кінця 
1960-х років утримують фольклористи й керамологи Польщі. Їхні 
багатолітні зусилля увінчалися двома значущими монографічними 
виданнями: Діонізіюша Чубалі – «Фольклор польських гончарів» 
(«Folklor garncarzy polskich», 1978) [418], та його спільна праця  
з Маріанною Чубаліною – «Казки, анекдоти та оповіді гончарів» 
(«Anegdoty, bajki, opowieści garncarzy», 1980) [417].

В Україні дослідження гончарського фольклору останніми 
десятиліттями здійснювали етнологи. Проте їхні студіювання були 
інтегровані на поняття «фольклорно-етнографічного тексту», 
тобто вивчення етнографії українського, слов’янського чи світового 
гончарства, а народна словесність залучалася лише для реконструкції 
звичаєвості гончарів, особливостей використання глини й глиняних 
виробів у побуті (Олесь Пошивайло, Василь Балушок, Ігор Пошивайло, 
Костянтин Рахно) [див.: 275; 276; 15; 266; 299].

Тим часом потребує комплексного наукового аналізу 
саме гончарний код українського фольклору, різнобічність 
фольклорного тексту гончарства в усій множині жанрових інваріантів 
як перекодування традиційного синкретизму й семіотичності 
фольклору. Вибір семіотичної моделі дослідження зумовлює акцент на 
полісемантичності, поліфункціональності гончарського фольклорного 
тексту як одного з джерел у дешифруванні духовної складової культури 
етносу, надає унікальні матеріали для реконструкції суспільних 
(загальних і локальних) уявлень про гончарів та їхні вироби в різних 
етнічних групах, глибшого зрозуміння й повноцінної характеристики 
конкретних духовних виявів матеріальної культури в її семіотичних 
функціях, зрештою, сприяє створенню загальної концепції релігійних, 
естетичних уявлень, менталітету й системи онтологічних цінностей  
у бутті українського етносу на різних етапах історичного розвитку. 

Об’єктом монографічного дослідження постає українська 
фольклорна культура з гончарською тематикою, зокрема космогонічні 
й антропогонічні легенди, бувальщини, гончарські пісні, календарно-
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обрядова творчість, дитячі ігри, колискові пісні, забавлянки, прислів’я, 
приказки, загадки, вірування, прикмети, магічні формули. Зокрема, 
аналізується гончарський фольклор як текстова інтерсеміотична 
система, що дозволяє реконструювати міфологічні уявлення про 
гончарів, гончарство, глину й глиняні вироби, соціальний статус 
майстрів, звичаєво-обрядовий контекст побутування й ритуальні 
функції кераміки в традиційному українському суспільстві.

Матеріалами дослідження стали різножанрові фольклорні 
твори в записах відомих українських фольклористів, етнографів та 
керамологів другої половини ХІХ – початку ХХІ століття (Григорій 
Ількевич, Павло Чубинський, Михайло Драгоманов, Матвій Номис, 
Микола Лисенко, Борис Грінченко, Василь Милорадович, Іван Франко, 
Володимир Гнатюк, Володимир Шухевич, Олександр Малинка, 
Порфирій Мартинович, Іван Манжура, Петро Іванов, Михайло 
Русов, Олександр Терещенко, Ніна Заглада, Лідія Шульгина, Василь 
Скуратівський, Олесь Пошивайло та ін.) [див.: 56; 398; 399; 400; 104; 
243; 183; 78; 82; 83; 84; 218; 219; 220; 387; 388; 389; 67; 68; 410; 
411; 198; 199; 207; 202; 203; 136; 137; 138; 139; 140; 311; 352; 118; 
408; 322; 323; 276].

До аналізу також залучено фольклорні твори, записані 
чужоземними вченими (Олександр Афанасьєв, Єгор Покровський) 
[див.: 10; 11; 256], передовсім учасниками Поліських етнолінгвістичних 
експедицій Інституту слов’янознавства РАН, здійснених упродовж 
1962 – початку 2000-х років, й опубліковані в наукових збірниках 
(Ольга Бєлова, Людмила Виноградова, Микита Толстой, Світлана 
Толстая, Андрій Топорков) [див.: 19; 20; 46; 47; 354; 356; 357; 359; 
360; 361; 362; 363].

Основою наукових студій був комплексний підхід до вивчення 
теми з використанням історично-порівняльного та генетично-
порівняльного методів задля виявлення подібного й відмінного  
в текстах гончарського фольклору різних регіонів України й суміжних 
держав, розкриття етнічних впливів і взаємовпливів, спадкоємності 
традицій у матеріальній і духовній культурі різних народів; структурно-
семіотичного – для вивчення за фольклорними творами особливих 
ритуальних, знакових функцій глиняного посуду в обрядово-побутовій 
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культурі українців; функціонально-соціологічного – для з’ясування 
місця гончарства в традиційному суспільстві, а також методів 
міфологічно-порівняльних студій, систематизації й комплексного 
аналізу об’єкта дослідження, польових спостережень.

Через фольклорні твори, через усну традицію свідомість 
того чи іншого етносу кодувалася на засвоєння колективних знань 
і алгоритму повсякденної й ритуальної поведінки кожного члена 
людської спільноти. Вивчаючи нині зафіксовану збирачами спадщину 
усної словесності, науковці фактично дешифрують фольклорні 
письмена й таким чином реконструюють давні світоглядні уявлення, 
загалом весь багатогранний ментальний світ людей минулих епох.

Нині вже неможливо повноцінно досліджувати традиційну 
народну культуру методами якоїсь однієї науки. Тому питання інтеграції 
наукових знань, розвитку нових наукових дисциплін є архіактуальним 
для сучасної гуманітарної науки в Україні. Важливий генетичний 
зв’язок суміжних наукових дисциплін – фольклористики, етнології, 
етнографії, міфології, семіотики, етнопсихології, етнопедагогіки, 
етнофольклористики, керамології, керамофольклористики.

Погоджуюся з фольклористом, професором Віктором 
Давидюком, який актуалізував необхідність упровадження  
в сучасні українські фольклористичні студії методики генетичної 
компаративістики й генетично-порівняльного методу. «Дезінтеграція 
наук, яка дуже активно впроваджувалася упродовж останнього 
століття, – наголошував учений, – призвела до того, що отримані 
самостійно різногалузеві знання, особливо в гуманітарній сфері, 
виявили тенденцію їх інтеграції, без якої розв’язання складних 
наукових проблем було досить проблематичним. В результаті 
виникли нові синтетичні дисципліни – етнолінгвістика, 
етноісторія та ін. Інтердисциплінарний метод, який служить 
головним інструментарієм таких досліджень, дає змогу 
стереоскопічного бачення багатьох культурологічних явищ, які 
важко зауважити в площинному вимірі» [86, с. 73].

Дослідження виконано на межі різних наукових дисциплін: 
фольклористики, етнології, керамології, етнолінгвістики, 
етнофольклористики, керамофольклористики, етносеміотики. 
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Традиційна культура українців вивчалася, насамперед, у її 
етнічних, субетнічних і локальних формах існування, що дозволяє 
реконструювати прадавнє мислення наших предків. Головним 
джерелом для вивчення гончарної культури українців став фольклор 
у всій розмаїтості його жанрів, які на різних рівнях, різними 
засобами розкривають багатогранну картину історичного буття 
найдревнішого ремесла. Водночас фольклорні твори аналізувалися 
як певні системи, семіотичні знаки і значення, вкрай важливі для 
усвідомлення механізмів проникнення гончарства майже в усі сфери 
життя етноколективів. Фольклор як своєрідний код культури виявився 
найбільш довготривалою й надійною формою збереження історичних 
традицій і накопичених тисячоліттями знань у галузі функціонування 
феномену гончарства. Він також постає міжнародною мовою, завдяки 
якій можливо глибше пізнавати іноетнічні культури, виявляти спільне 
й відмінне в культурній спадщині народів світу.

Це перше у вітчизняній фольклористиці комплексне 
дослідження, у якому на загальноетнічному, регіональному й 
локальному рівнях запропоновано інтерсеміотичний підхід до 
вивчення гончарної культури як єдиного фольклорного тексту; 
реконструюється міфологія українського гончарства, семантика 
використання кераміки у виробничому процесі, повсякденному побуті 
й ритуальній практиці, її символічне осмислення в народній культурі, 
вивчається образність глиняних виробів, атрибутика гончарного 
промислу. Для «прочитання» історичної інформації про гончарство 
як важливу сферу господарської й духовної складової буття давніх 
етносів уперше залучено значний корпус фольклорних творів, а також 
народну термінологію й фразеологію. У монографії вперше в Україні 
проаналізовано словесну творчість самих гончарів, актуалізовано 
проблему збирання й наукового вивчення ремісницького фольклору.

Для візуалізації фольклорних явищ у монографії широко 
залучено твори образотворчого й народного мистецтва, зокрема 
роботи відомих українських мистців (Василя Кричевського, Федора 
Кричевського, Миколи Пимоненка, Сергія Васильківського, Петра 
Левченка, Сергія Світославського, Опанаса Сластьона, Георгія 
Нарбута, Івана Їжакевича, Олени Кульчицької, Софії Караффи-
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Корбут, Миколи Бутовича, Юліана Панькевича, Оксани Павленко, 
Олександра Саєнка, Якова Гніздовського, Георгія Якутовича, 
Зеновія Кецала, Надії Лопухової, Віри Баринової-Кулеби, Миколи 
Теліженка, Феодосія Гуменюка, Богдана Ткачика, Євгена Гордійця, 
Івана Сколоздри, Олександри Селюченко, Михайла Китриша, Миколи 
Вакуленка та інших мистців), створені за мотивами традиційно-
побутової культури, світоглядних уявлень українців. Репродуковано 
також чимало унікальних фотографій кінця ХІХ – початку ХХ століття, 
які відображають особливості гончарної культури українців. Йдеться, 
передовсім, про старі етнографічні фото з колекцій Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, 
Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара», 
Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, 
Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі (Російська 
Федерація). Уперше в фольклористичній і керамологічній літературі 
чільним джерелом наукових знань постали раритетні листівки (поштові 
картки) із сюжетами, які унаочнюють використання глиняних виробів 
у повсякденному побуті, показують характерні краєвиди українських 
хуторів, сіл, містечок, міст. Особливо яскраво представлено в книзі 
відображення в мистецтві й фотографії теми глиняних виробів, 
гончарних рядів на українських ярмарках і базарах. Використано  
й унікальні сучасні художні твори гончарської тематики і фольклорного 
спрямування, експоновані на Міжнародних молодіжних гончарських 
фестивалях в Опішному (2007–2015), Національних і Міжнародних 
фотоконкурсах «Гончарні Візії країни» (2010–2015). Окремі 
фольклорні твори «проілюстровано» фотознімками кераміки ХІХ–
ХХ століть з колекції Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному.

Наукова праця є етапною в процесі формування української 
керамофольклористичної наукової школи. Отже, попереду мають 
бути нові дослідження українського фольклору – і тих жанрів,  
які стали об’єктом вивчення в даній монографії, і тих, про які 
згадано лише побіжно – казки, замовляння, байки, притчі, жарти, 
прикмети, побажання, скоромовки, примовки, дражнилки, у тому 
числі й ремісницький фольклор гончарів. Перспективним є вивчення 
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семіотики глиняних виробів у календарно-обрядовому, родинно-
обрядовому, оказіонально-обрядовому фольклорі. Потребують 
подальших пошуків і введення до наукового обігу твори гончарського 
фольклору, що зберігаються в різних архівних установах, архівних 
підрозділах наукових інститутів, університетів, музеїв. Необхідно 
також глибше дослідити локальну специфіку гончарського фольклору, 
як і впливи та взаємовпливи в народнопоетичній творчості різних 
етносів і етнічних груп населення. Безумовно, слід звернути 
належну увагу й на новотвори гончарського постфольклору,  
які з’являтимуться й надалі, але головним чином будуть тісно пов’язані 
з регіональними гончарними центрами й традиціями. Як і в проминулі 
століття, підґрунтям їх творення буде закорінення в гончарський 
фольклор минулих епох. Переконливим підтвердженням таких 
тенденцій успадкування знакової системи уснопоетичної творчості  
є проаналізовані в монографії новотвори ремісницьких пісень гончарів 
подільської Бубнівки кінця ХХ – початку ХХІ століття.

***
Висловлюю щиру вдячність усім, без кого вихід у світ 

цієї книги був би неможливим, а саме: моїй родині, зокрема – 
татові, директору Інституту керамології – відділення Інституту 
народознавства НАН України, доктору історичних наук, професору, 
заслуженому діячу науки і техніки України Олесю Пошивайлу –  
за натхнення, підтримку й допомогу в розкритті глибин українського 
гончарства; мамі, заступнику з науково-просвітницької роботи 
генерального директора Національного центру народної культури 
«Музей Івана Гончара», заслуженому працівнику культури України 
Тетяні Пошивайло – за моральне заохочення й творчі настанови; 
братам – молодшому науковому співробітнику Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному Тарасу 
Пошивайлу та старшому науковому співробітнику Національного 
центру народної культури «Музей Івана Гончара» Богдану Пошивайлу 
за допомогу у фотографуванні творів народного мистецтва та 
пошуку фотоджерел; заступнику з наукової роботи генерального 
директора Національного центру народної культури «Музей Івана 

ВСТУП
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Гончара», кандидату історичних наук, заслуженому діячу мистецтв 
України Ігорю Пошивайлу – за здійснений англомовний переклад 
текстів монографії; головному художнику Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному, заслуженому 
працівнику культури України Юркові Пошивайлу – за художнє 
оформлення книги; Інституту керамології – відділенню Інституту 
народознавства НАН України, Національному музею-заповіднику 
українського гончарства в Опішному, Національному центру 
народної культури «Музей Івана Гончара» – за можливість 
продовження керамофольклористичних студій; співробітникам 
Гончарської  Книгозбірні України, Національного архіву українського 
гончарства, Наукового відділу фондової роботи – за допомогу  
в пошуку необхідної літератури, архівних матеріалів, творів кераміки 
й поштових листівок, а також за можливість використати їх для 
ілюстрування монографії; Державній спеціалізованій художній 
школі-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» 
імені Василя Кричевського – за надану можливість використати для 
ілюстрування монографії твори Міжнародних молодіжних гончарських 
фестивалів зі збірки Художньо-етнографічного музею навчального 
закладу; Кафедрі фольклористики Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, передовсім 
завідувачу кафедри, доктору філологічних наук, професору Олені 
Івановській, моєму науковому керівнику, доктору філологічних наук, 
професору Любові Копаниці, кандидату філологічних наук, доценту 
Олесі Наумовській – за повсякчасну допомогу, критичні зауваження 
та збереження українських традицій, що заохочує молоде покоління 
до новітніх фольклористичних досліджень; автору переднього слова, 
директору Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, 
академіку НАН України, доктору філологічних наук, професору Миколі 
Жулинському; рецензентам: директору Інституту народознавства 
НАН України, академіку НАН України, доктору історичних наук, 
професору Степану Павлюку; проректору з науково-педагогічної 
роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, 
професору Кафедри української фольклористики імені академіка 
Філарета Колесси, доктору філологічних наук, професору 
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Ярославу Гарасиму; доценту Кафедри української мови та культури 
Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, 
кандидату філологічних наук, доценту Валентині Телеуці, а також 
ученим, які висловили зауваження щодо мого наукового дослідження: 
завідувачу Відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, 
доктору філологічних наук, професору Миколі Дмитренку; провідному 
науковому співробітнику Інституту народознавства НАН України, 
доктору філологічних наук Роману Кирчіву; професору Кафедри 
теорії і методики української та світової літератури Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 
доктору філологічних наук Мар’яні Лановик; науковому співробітнику 
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН 
України, старшому науковому співробітнику Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному, кандидату 
історичних наук Костянтину Рахну; завідувачу Відділу фольклористики 
Інституту народознавства НАН України, доктору філологічних наук, 
професору Василю Соколу; заслуженому діячу мистецтв України, 
мистецвознавцю, художнику декоративно-ужиткового мистецтва Ніні 
Саєнко – за дозвіл використати для обкладинки книги твір Олександра 
Саєнка «Гончар» з родинної колекції; усім, хто допомагав мені  
в захоплюючому пізнанні гончарного коду українського фольклору. 
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 1.1. ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИЙ ДИСКУРС 
ГОНЧАРНОЇ КУЛЬТУРИ: 
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Фольклор завжди був, є і буде поетичним відображенням 
реально існуючих у різні історичні періоди буття того чи 

іншого народу подій, явищ, побутових умов, предметів домашнього 
вжитку, суспільних і міжособових взаємин. З огляду на те, що час 
існування фольклорних творів часто буває значно тривалішим, 
аніж відображувані в ньому події, народнопоетичні твори постають 
важливим історичним джерелом для з’ясування тих чи інших 
особливостей традиційно-побутової культури. Проте досі побутування 
ремісницького фольклору українців залишалося малодослідженим. 

У середині ХІХ століття в Україні розпочалося системне 
дослідження фольклору українців та інших народів, які мешкали на її 
території. З накопиченням польових матеріалів і в процесі підготовки 
їх до опублікування відбувалася наукова систематизація записаних 
творів за жанрами й провідними темами, а також теоретичне 
осмислення закономірностей виникнення, функціонування й 
зникнення в повсякденній культурі населення окремих жанрів. 

Перші дослідження української гончарної культури, в яких 
фіксувалися фольклорні твори про гончарів, гончарство й глиняні 
вироби, відносяться до кінця ХІХ століття. Їх здійснювали переважно 
етнологи в рамках слов’янської етнографії і, головним чином,  
у прагматичному аспекті (Олександр Твердохлібов, Іван Зарецький, 
Михайло Русов, Володимир Шухевич, Сергій Лисенко, Микола Іонов, 
Олександр Прусевич та інші) [див.: 348; 120; 310; 311; 410; 411; 184; 
185; 142; 283].

При цьому фольклорні твори з елементами й сюжетами гончарної 
тематики до початку 1990-х років не стали предметом ґрунтовних 
наукових студій. Розпорошені в різних жанрах, вони здебільшого 
залишалися поза увагою авторів праць, присвячених дослідженню 
українського фольклору. Тому від середини ХІХ й до кінця ХХ століття 
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не було здійснено комплексного аналізу цих творів з виокремленням їх 
у групу ремісницького гончарського фольклору. Щоправда, поодинокі 
спроби вивчення ремісницьких пісень як жанрового різновиду усної 
лірики були пов’язані, насамперед, із намаганням композитора 
Миколи Лисенка [див.: 183, с. 80; 34, с. 24-29], а згодом композитора 
і фольклориста Філарета Колесси [159, с. 390] виділити деякі з них у 
піджанр ремісницьких пісень. Інші дослідники ті ж самі пісні відносили 
до «п’яницьких» (Лідія Шульгина, 1929) [408, с. 170], підрозділів 
«Розваги. Гулянки» та «Лірика кохання» (Гнат Танцюра, 1965) [254, 
с. 519, 520, 264], «Жартівливих пісень», «гумористичого анекдоту» 
(Олексій Дей, 1967, 1975) [112, с. 260-262; 91, с. 116-117]. Учені 
брали до уваги лише емоційно-психологічні, змістово-формальні 
характеристики окремих творів без акценту на специфіці створення  
й функціонування цього фольклорного явища, осмислення гончарного 
феномену в українському фольклорі загалом. Причиною такого 
строкатого жанрового означення було оперування вченими лише 
поодинокими творами гончарської (ремісничої загалом) тематики  
і головним чином одним твором «Пісня про Купер’яна». При цьому 
ігнорувалася значна кількість різножанрових фольклорних творів, 
які дозволяють вести мову про певну тематичну групу вітчизняного 
фольклору, що постала як відображення значущої ролі гончарної 
культури в житті традиційного українського суспільства. На це 
посутньо вплинула й відсутність на той час наукових праць, у яких би 
осмислювалося відображення гончарського феномену в українському 
фольклорі.

Перше дослідження української гончарської культури, в якому 
були лише початкові спроби опублікування й аналізу фольклорних 
творів про гончарів, гончарство й глиняні вироби, побачило світ 1929 
року. Співробітниця Музею антропології та етнології імені Хведора 
Вовка, етнограф Лідія Шульгина опублікувала матеріали власного 
польового дослідження технології, звичаєвості, побуту і фольклору 
подільських гончарів, яке було частиною поширених на той час 
студій ремесел і промислів, – «Ганчарство в с.Бубнівці на Поділлі» 
[408]. Учена звертала прискіпливу увагу на гончарську технологію, 
обрядовість, забобони, побут і супровідний фольклор. Таким 
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чином, послуговуючись методом безпосереднього спостереження,  
їй вдалося записати прислів’я й приказки, жарти, бувальщини й пісні, 
поширені в середовищі гончарів. Частину з них об’єднала в підрозділі 
«Жарти з ганчаря; чому ганчарі бідують». При цьому прагнула 
передати їх відповідно до розповідей інформаторів. Лідія Шульгина 
також зазначила локальне поширення тамтешніх жартів; записала 
бубнівську пісню про ремісників, яку віднесла до жанру «п’яницьких 
пісень», та забобони, пов’язані з виробництвом посуду [408,  
с. 166-170].

Наступний період – 1930-ті – 1980-ті роки – були часом стагнації 
народознавчих студій в Україні. Упродовж 1930-х – 1940-х років 
багато фольклористів, етнографів було репресовано, у тому числі  
й Лідію Шульгину (розстріляно 1938 року). 

Тільки наприкінці 70-х років минулого століття російські 
дослідники традиційної культури започаткували вивчення елементів 
матеріальної культури як об’єктів культурно-семіотичного аналізу 
знакових систем давнини з метою розкриття витоків і семантики 
фольклорних явищ. Вони справили позитивний вплив передовсім 
на українських етнологів. Це були праці етнографів і етнолінгвістів 
Микити Толстого й Світлани Толстої, зосереджені на аналізові 

 Обкладинка збірника 
«Матеріяли  
до етнології»  
та перша сторінка 
статті Лідії Шульгиної 
«Ганчарство в с.Бубнівці 
на Поділлі».   
Київ. 1929 [408]
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вербального фольклорного тексту для відтворення й пояснення 
загальної картини вірувань, обрядів і символіки речей (програма 
етнолінгвістичного дослідження Полісся Інституту слов’янознавства 
й балканістики Академії наук СРСР), а саме на вивченні рудиментів 
слов’янського язичництва, міфо-ритуальної семантики горщика, у тому 
числі й в Українському Поліссі (1978, 1981) [див.: 356; 357]; публікації 
В’ячеслава Іванова й Володимира Топорова з проблематики міфології 
й семіотики слов’янської культури (1973, 1974, 1975, 1980) [див: 364; 
130; 132; 133]; Тетяни Ців’ян (1973) [394; 395], Альберта Байбуріна 
(1982, 1983, 1989) [12; 13; 14] й Олени Антонової (1986) [6]. Зокрема, 
питання прагматики речей в архаїчному й традиційному суспільствах 
детально досліджував Альберт Байбурін. 1989 року побачила світ 
його стаття про семіотичні аспекти функціонування речей. Учений 
зазначав, що глина, як метал, дерево чи шерсть, наділялася особливим 
статусом, оскільки була початковим елементом, з якого постав світ  
і перші люди. Він зосередився на з’ясуванні семантики «нових» речей 
та особливостях їх використання в ритуалах і обрядах. Зокрема, 
виділив дві форми функціонування – буденну («річ як текст»)  
і ритуальну («річ як символ»). На переконання дослідника, семіотичний 
статус речей полягає в поєднанні 
символічного й практичного в речах,  
які людина створила й використовує 
[14, с. 63-88].

Невелика за обсягом стаття Андрія 
Топоркова «Гончарство: мифология  
и ремесло» (1984) [361; див. також: 358] 
загалом стала своєрідним каталізатором 
українських керамологічних студій 
із широким залученням до аналізу 
фольклорних матеріалів. Основана 
головним чином на творах гончарського 

 Перша сторінка статті Андрія Топоркова 
«Гончарство: мифология и ремесло».  

Ленінград. 1984 [361]
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фольклору українців, вона відкривала широкі горизонти для 
інтерпретації архаїчної інформації, закодованої в усній словесності 
для реконструкції різноманітних явищ традиційної гончарної культури. 
У ній уперше було поставлено питання міфологічного осмислення 
гончарства на основі фольклорних текстів східнослов’янських народів 
[див.: 275, с. 9]. За бувальщинами, віруваннями, звичаями й обрядами 
українців і білорусів автор відтворив фольклорний образ гончаря як 
чарівника й деміурга, а також переконливо обґрунтував думку, що 
семантика будь-яких речей визначається їх медіативною функцією. 

Третій період у вивченні гончарського фольклору  
в Україні почався 1991 року й триває донині. У цей час побачили 
світ нові ґрунтовні дослідження міфології, обрядово-звичаєвої 
культури гончарства на основі фольклорної спадщини [див.: 261; 
262]. Фактично ці роки позначені активним розвитком в Україні 
керамофольклористики, етнофольклористики. Першим наслідком 
інтенсивних українських студій гончарського фольклору як джерела 
етнологічних студій стала монографія етнолога й керамолога Олеся 
Пошивайла «Гончарство Лівобережної України ХІХ – початку  
ХХ століть і відображення в ньому основних духовних 
настанов української народної свідомості» (1991) [275]. 
Дослідження присвячене вивченню гончарства як суттєвого 

компонента, семіотичного феномену 
народної культури, з’ясуванню 
генезису міфологічних уявлень про 
гончарство й гончарів, відтворенню 
обрядів і звичаїв ремісників другої 
половини ХІХ – першої половини ХХ 
століття. В її основу було покладено 
фольклорні й етнографічні джерела,  
які автор визначив як «джерела 

 Обкладинка монографії Олеся Пошивайла  
«Гончарство Лівобережної України ХІХ – початку ХХ століть 
і відображення в ньому основних духовних настанов 
української народної свідомості». Київ. 1991 [275]
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етнографії українського гончарства» чи загалом «етнографічні 
матеріали» [275, с. 14].

У книзі відзначено плідну збирацьку діяльність, у тому 
числі й з фіксацією гончарського фольклору, здійснену відомими 
українськими фольклористами другої половини ХІХ – початку  
ХХ століття. Також як додаток до книги подано збірку їхніх записів 
«Гончарство в фольклорних текстах та інших джерелах», куди 
ввійшли «українські народні загадки, прислів’я та приказки», 
«фольклорні тексти про незвичайні пригоди гончарів» [275, 
с. 7, 207-240]. Це був перший опублікований в Україні корпус 
гончарського фольклору українців. Використавши численні 
фольклорні матеріали, автор, проте, не порушував питання системних 
фундаментальних студій вітчизняного фольклору задля з’ясування 
специфіки творення й функціонування гончарського фольклору, 
продовження інтерсеміотичних студій гончарської культури  
в Україні. З різних причин, насамперед із-за політичної ситуації  
в країні, викликаної стрімким розвалом СРСР і проголошенням 
Незалежності України, малотиражна книга не стала помітним явищем 
тогочасного народознавства, хоча й отримала схвальні відгуки.

Через два роки (1993) побачила світ нова книга Олеся 
Пошивайла «Етнографія українського 
гончарства: Лівобережна Україна» 
[276]. Фактично це було доопрацьоване, 
доповнене й багато ілюстроване 
перевидання попередньої монографії. 
Вона несподівано стала своєрідним 
детонатором трансформаційних змін  
в українській етнології. Зацікавлення 
книгою стало піковим після несподіваного 
провалу її захисту як докторської 

 Суперобкладинка монографії Олеся Пошивайла  
«Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна». 

Київ. 1993 [276]
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дисертації, змови частини членів спеціалізованої ради та виходу з неї 
на знак протесту 6 провідних українських і чужоземних етнологів  
і мистецтвознавців. Науковці заговорили про відсутність національних 
наукових шкіл семіотичної культурної антропології, етнолінгвістики, 
лінгвофольклористики тощо [152, с. 358]. Книга стала етапною  
в становленні української керамології. Ланцюжок подій розгортався 
за драматичним сценарієм, оскільки послідовно ламалися усталені 
наукові стереотипи. Усі кулуарні й публічні дискусії в підсумку 
привели до суспільного й академічного визнання новітньої наукової 
дисципліни – керамології [279, с. 229; див. також: 273; 274].

Того ж року (1993) етнолог Василь 
Балушок опублікував дослідження 
«Світ середньовіччя в обрядовості 
українських цехових ремісників» 
[15]. У праці було порушено питання 
міфологічних уявлень вітчизняних 
ремісників; обрядової інверсії й магічних 
дій у процесі виготовлення глиняних 
виробів, включення їх через технологічні 
ритуали «в існуючу модель світу шляхом 
їх семантизації»; суспільного погляду на 
майстра «як на деміурга, який творить 
речі подібно тому, як колись бог 
створив людину і всесвіт»; «уподібнення 
ремісничих виробів людському тілу..,  
а також мікрокосму» [15, с. 45-46, 49, 
50]. Для реконструкції певного цехового 
звичаю автор використав фрагмент 

одного з варіантів «пісні цехових ремісників… про цехмістра 
Купер’яна» з рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені Максима Рильського АН України 
[див.: 15, с. 32, 106].

У наступні роки над подібною темою, але вже за матеріалами 
гончарства і фольклору різних країн світу працював керамолог 
і етнолог Ігор Пошивайло. Результати дослідження відображені 

 Обкладинка монографії  
Василя Балушка «Світ середньовіччя  
в обрядовості цехових ремісників».  
Київ. 1993 [15]
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в численних статтях і монографії 
«Феноменологія гончарства: Семіотико-
етнологічні аспекти» (2000) [266]. 
Вона присвячена світоглядним уявленням 
про гончарство й глиняні вироби в різних 
народів світу. Це було перше в українській 
науці комплексне дослідження світового 
гончарства як полісемантичного комплексу 
культурних знаків. Автор ставив за мету 
визначити «семіотичні умови виникнення 

гончарства як знакової системи, його подальшого розвитку 
та функціонування; розкриття основних закономірностей 
його світоглядних установок і міфо-ритуального побутування» 
[266, с. 52]. Її досягненню значною мірою сприяло й широке 
компаративістське використання в книзі українського гончарського 
фольклору. У додатках подано підбірку гончарських міфів, легенд, 
переказів, казок, байок, замовлянь, пісень, молитов, бувальщин, 
прислів’їв, приказок і загадок [266, с. 363-388; див. також: 263; 264; 
265].

Естафету керамофольклористичних 
студій на початку 2000-х років перейняв 
керамолог і фольклорист Костянтин 
Рахно. Він зосередився на вивченні 
звичаєвості, обрядовості слов’янських 
народів. У численних статтях ученого 
досліджуються різні аспекти побутування 
гончарського фольклору в традиційній 
культурі українців, білорусів, росіян  

 Обкладинка монографії Ігоря Пошивайла  
«Феноменологія гончарства: Семіотико-етнологічні аспекти». 
Опішне. 2000 [266]

 Обкладинка монографії Костянтина Рахна  
«Перунове полум’я. Міфологія та обрядовість слов’янських 

гончарів». Полтава. 2012 [299]
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та інших народів [див.: 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 
297; 298; 300; 302]. Одним із джерел його наукових студій став 
гончарський фольклор українців як частина європейської гончарної 
культури. Підсумком дослідницьких зусиль стало монографічне 
дослідження «Перунове полум’я. Міфологія та обрядовість 
слов’янських гончарів» (2012) [299]. Праця стала першим 
комплексним дослідженням ролі й місця міфо-ритуальних аспектів 
гончарства в традиційній культурі слов’янських народів. Уперше  
в керамології й етнології на підставі аналізу традиційних гончарських 
звичаїв і обрядів виготовлення посуду, гончарського фольклору 
реконструйовано міфопоетичні уявлення слов’ян про процес 
гончарювання. Виявлено й охарактеризовано зв’язок гончарного 
ремесла з основними образами слов’янської міфології, зокрема  
з богом грому Перуном, у контексті базових структур міфологічної 
моделі світу. Автор опрацював значний масив джерел і літератури, 
залучив багато фольклорних записів [299, с. 4]. Гончарський фольклор 
українців Костянтин Рахно використав як порівняльні матеріали  
й у своїй наступній монографії «Свистопляска і Ренкавка. Глиняні 
вироби в традиційно-побутовій культурі як джерело формування 
національної ідентичності слов’янських народів» (2013) [301].

Прикметним явищем вважаю вихід керамофольклористичних 
досліджень з теренів аналітичних на поля 
навчально-підручникової літератури. 
Знаковим став підручник Мар’яни й 
Зоряни Лановик «Українська усна 
народна творчість» (2006). Учені 
вперше в пострадянський період не лише 
заявили про існування ремісницького 
фольклору, але й виділили в книзі 
«Ремісницькі пісні», які віднесли до 
розряду суспільно-побутових ліричних 

 Обкладинка підручника Мар’яни й Зоряни Лановик 
«Українська усна народна творчість».  
Київ. 2006 [174]
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пісень. На думку авторів, «суто ремісничих пісень в українському 
фольклорі дуже мало» [174, с. 349-350], хоча не згадали, що 
вітчизняні фольклористи й не звертали належної уваги на фіксування 
ремісницького фольклору.

Важливим підходом у вивченні феномену гончарства  
є дослідження російськими вченими фольклорного образу 
гончаря, глиняних виробів у контексті загальної картини світогляду 
етносу. Чимало цінних аналітичних матеріалів містить п’ятитомний 
етнолінгвістичний словник «Славянские древности», підготовлений 
і опублікований уже згадуваним Інститутом слов’янознавства РАН: 
узагальнюючі статті Андрія Топоркова про биття посуду, гончаря, 
горщик, посуд [359, с. 426-427; 360, с. 518-519; 363, с. 526-530; 
362, с. 215-218]; Микити Толстого про бувальщини й горщик [354,  
с. 278-280; 363, с. 530-531]; Ольги Бєлової про солдата [20, с. 99-
101]. Одночасно російські вчені Людмила Виноградова й Олена 
Левкієвська у своїх працях порушили питання зв’язків фольклорного 
образу гончаря з демонічними персонажами [236, с. 437-477,  
478-560].

Серед сучасних праць важливим етапом в історії вивчення 
особливостей традиційно-побутової культури українців, як  
і дослідженням різностадіальних світоглядних уявлень народу, 
зокрема демонологічних, стало 
чотиритомне видання «Народна 
демонологія Полісся» (з 2010 
року), де подано польові матеріали  
з народної демонології Українського  
й Білоруського Полісся, а також 
суміжних південноросійських областей. 
Зокрема, у першому томі йдеться про 
людей, наділених надприродними 
здібностями, до яких учені зараховують  

 Обкладинка книги  
«Народная демонология Полесья:  

Публикации текстов в записях 80-90-х гг. XX века. Т. 1:  
Люди со сверхъестественными свойствами».  

Москва. 2010 [236]
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і гончарів. Людмила Виноградова в статті про «знаючих» людей наголосила  
на «відьмацьких» здібностях гончарів, а також виділила чотири позиції, 
за якими їх зараховували до категорії «знаючих»: 1. «Гончар може 
пришпилити до місця викрадача своїх виробів»; 2. «Вважається 
небезпечним, здатним наслати порчу»; 3. «Розпізнає відьму 
(за молочними продуктами в її будівлі)»; 4. «Лікує хворих»  
[46, с. 438]. До кожної позиції подано записи бувальщин і вірувань, 
які підтверджують надприродні вміння гончарів [46, с. 437-477]. 
Окрім цього, етнолінгвіст Олена Левкієвська детально дослідила за 
народними уявленнями, хто такі вовкулаки й чим займаються. Вона 
проаналізувала наявні польові матеріали й виділила основні мотиви, 
два з яких (1. «Вовкулака – людина, усупереч бажанню перетворена 
чаклуном / відьмою на вовка тимчасово чи на все життя»;  
2. «Чаклун / відьма перетворює весілля на вовків») трапляються  
і в українській бувальщині про гончаря, записаній Петром Івановим 
[180, с. 478-560; пор.: 139, с. 222-224].

Таким чином, з аналізу літератури випливає, що зацікавлення 
українських учених світоглядом, віруваннями й фольклором гончарів 
почалося з другої половини 1920-х років. Загалом такі дослідження 
проводили етнографи, а не фольклористи, а тому в центрі їхньої уваги 
були питання передовсім традиційного побуту гончарів, особливості 
гончарювання, частково – семіотика гончарних виробів. Проте 
студіювання власне фольклорної культури ремісників просувалося 
дуже повільно.

Подібна ситуація до середини ХХ століття була прикметною 
для всіх слов’янських народів, аж доки польські фольклористи 
вперше «відкрили» існування специфічної групи творів, пов’язаних із 
традиційною гончарською культурою. Як писала фольклорист Оксана 
Лабащук, «в історії польської та української фольклористики 
є низка спільних моментів, що робить порівняння цих наукових 
традицій не лише цікавим, але й спонукає до роздумів над 
сучасним станом української фольклористики. Як зазначає 
Діонізіюш Чубаля, польські дослідники у ХІХ столітті встановили 
канон жанрів народної творчості, які вважалися взірцевими для 
національної науки аж до 60-х років ХХ сторіччя» [172, с. 162].
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Новітній погляд на давнє фольклорне явище утверджувався  
в польській фольклористиці впродовж майже півтора десятка років. 
Основною рушійною силою в цьому процесі, у тому числі, був  
і згаданий вище фольклорист і етнолог, професор Діонізіюш Чубаля. 
Учений вважав фольклор гончарів породженням і невід’ємною 
частиною міської (міщанської) культури, в якій виділяв фольклор 
ремісників. Він констатував, що до середини 1960-х років у Польщі не 
було жодної наукової праці про фольклор гончарів. «Кілька пісеньок, 
три мотиви казок, кілька приказок, – писав він, – це все, що було 
записано до 1966 року. Пропорційно до записаного подавалися 
наукові судження про фольклор гончарів» [418, s. 149]. Він не 
погодився з існуючою в польській фольклористиці, як і в українській  
у тому числі, думкою про убозтво фольклору ремісників, стверджуючи, 
що він «досі живий, а місцеві дослідження могли б дати цілком 
несподівані результати» [418, s. 149]. До фольклористичних 
пошуків Діонізіюша Чубалі можна було б застосувати слова одного 
з провідних польських фольклористів Роха Сулими, сказані ним 
про вивчення усних біографічних спогадів польською дослідницею 
Доротою Сімонідес: «…це було піонерським на ті часи з’ясуванням 
стосунків із кабінетною фольклористикою» [425, s. 9].

На підтвердження цієї тези Діонізіюш Чубаля впродовж 8 років 
(1966–1974) здійснював польові дослідження поміж гончарів усіх 
гончарних осередків Польщі – діючих і тих, де вже припинилося 
виготовлення глиняних виробів. У процесі безпосереднього 
спілкування й анкетування, від 420 осіб, у тому числі 258 гончарів, 
учений зібрав 113 прислів’їв, 196 варіантів 139 пісень, кілька десятків 
мотивів казок, анекдотів і легенд [418, s. 16]. Через три роки наукових 
студій з’явилася перша його стаття про гончарський фольклор [418, 
s. 16, 136]. Усі зібрані тексти дослідник проаналізував у монографії 
«Фольклор польських гончарів» (1978) [418], а невдовзі спільно  
з Маріанною Чубаліною опублікував тексти казок, анекдотів  
та оповідей гончарів, з аналітичною передмовою й післямовою в книзі 
«Казки, анекдоти та оповіді гончарів» (1980) [417].

У ґрунтовній праці польського дослідника проаналізовано 
гончарський фольклор з літературознавчої точки зору, проте вивчення 
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питань ґенези, сюжетних зв’язків, жанрової класифікації польського 
гончарського фольклору допомагає створити цілісну картину 
еволюції теоретико-методологічних засад осмислення феномену 
гончарства в традиційній духовній культурі. Тим часом багато питань 
функціонування гончарського фольклору в Україні залишаються 
недостатньо з’ясованими, що актуалізує вивчення ремісницького 
фольклору – важливого чинника збереження національної 
ідентичності сучасних етносів.

Діонізіюш Чубаля послуговувався словосполученням 
«фольклор польських гончарів» («folklor garncarzy polskich»).  
До нього він зараховував твори усної словесності, які побутували як 
у середовищі гончарів, так і в гончарних осередках загалом. Такий 
підхід випливав з наявної бази польових матеріалів, зібраних від 395 
респондентів (233 гончарі, 98 членів родин гончарів, 10 працівників 
підприємств народного гончарства, 18 кахельників, 36 селян, учителів 
і працівників культури). 

 Обкладинка монографії Діонізіюша Чубалі 
«Folklor garncarzy polskich».  
Катовіце. 1978 [418]

 Обкладинка книги  
Діонізіюша Чубалі та Маріанни Чубаліни 

«Anegdoty, bajki, opowieści garncarzy».  
Варшава. 1980 [417]
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 У процесі роботи над моєю монографією впродовж 2011–
2014 років було виявлено й систематизовано багато тематично 
споріднених фольклорних творів, які дозволяють вести мову про 
існування специфічного «гончарського фольклору» і в Україні. 
Водночас проблема понятійної ідентифікації «гончарського 
фольклору», «ремісницького фольклору гончарів» залишається 
насущною для сучасної української фольклористики. Наявність  
у даній науковій роботі дефініцій основних досліджуваних явищ 
дозволяє чітко класифікувати їх, типологізувати й відповідно 
систематизувати наявні фольклорні матеріали для аналітичного 
опрацювання. Зрозуміло, що кожний учений може пропонувати 
власні категорійні визначення, які не можуть бути догмою для інших 
дослідників. Тому і в монографії окреслено як важливі й адекватні 
для теоретичних висновків і практики аналізу ознаки багатого  
й розгалуженого комплексу культурних установлень духовного 
порядку на користь дефініцій: «гончарський фольклор», що означує 
всі твори усної народної творчості, які відображають світоглядні, 
символічні, звичаєві уявлення українців про гончарну культуру 
(гончарство, глину, глиняні вироби, гончаря), характерні для всього 
населення України; «ремісницький фольклор гончарів» – тобто усна 
словесність, що творилася й побутувала здебільшого в середовищі 
гончарів та їхніх родин, і відображала особливості їхньої професійної 
діяльності, життя гончарного цеху (братства), майстрову ментальність, 
прийняття власної професійної адресності й корпоративності. 
До першої групи потрапляють окремі легенди, бувальщини, пісні, 
прислів’я, приказки, загадки, вірування, прикмети, замовляння, дитячі 
ігри, колисанки, календарно-обрядові пісні тощо; до другої – пісні, 
жарти, прикмети, замовляння. Специфічними ознаками другої підгрупи 
фольклору є любовні чи жартівливі мотиви, що мали на меті звеселити 
ремісників, покепкувати над собою й іншими, з веселим «присмаком» 
розповісти про серйозні речі, зокрема складність професії, виробничі 
ризики, життєві негаразди тощо.
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 1.2. ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТА КРИТЕРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 
ГОНЧАРСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Найважливішими джерелами для вивчення гончарського 
фольклору були польові матеріали українських 

фольклористів, етнографів, керамологів, краєзнавців, опубліковані  
в різних виданнях упродовж другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття. У цей період здійснено численні експедиції, метою яких 
стала фіксація усної народної творчості. Зокрема, було записано й 
опубліковано космогонічні й антропогонічні легенди, бувальщини про 
гончарів і глину, прислів’я, приказки, загадки, прикмети, календарно-
обрядову пісенність гончарської тематики. Проте цілеспрямовано 
гончарського фольклору ніхто не фіксував. З-поміж фольклористів  
і етнографів найактивнішими збирачами усної словесності були Павло 
Чубинський, Михайло Драгоманов, Борис Грінченко, Іван Франко, 
Петро Іванов, Володимир Гнатюк, Василь Милорадович, Михайло 
Русов та інші дослідники. 

Цінним надбанням української 
фольклористики ХІХ століття стала праця 
«Галицькі приповідки і загадки. Зібрані 
Григорієм Ількевичем» (1841) [55; 56].  
У ній міститься вагомий корпус прислів’їв, 
приказок і загадок, зібраних переважно  
в Покутті. Власне, з цієї праці й починається 
системне опублікування фольклорної 
спадщини українців, у тому числі й 
гончарського фольклору, представленого 
малими жанрами. Значний внесок у видання 

 Обкладинка книги Григорія Ількевича  
«Галицькі приповідки і загадки зібрані Григорієм 

Ількевичем». Відень. 1841 [55]
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цього збірника вніс Яків Головацький, котрий, окрім посторінкових 
приміток і пояснень до текстів, додав ще й розділ загадок, яких  
у Григорія Ількевича не було. Єдиним недоліком редакторської роботи 
Якова Головацького, за висновком фольклориста Романа Кирчіва, було 
втручання у фольклорні тексти, а саме власне дописування кінцівок  
у прислів’ях і приказках, що порушувало автентичність першоджерел 
[154, с. VII*-VIII*]. У книзі трапляється багато назв глиняних виробів, 
які виготовляли галицькі гончарі.

Одним із найповніших видань того 
часу, що містить прислів’я й приказки 
гончарської тематики, є збірник 1864 
року «Українські приказки, прислів’я  
і таке інше (Збірники О. В. Марковича  
і других)», упорядкований Матвієм 
Номисом. До кожного фольклорного твору 
подано інформацію про те, ким чи де його 
записано [див.: 243].

Чимало фольклорних творів, які 
відображали особливості гончарної 
культури України, опублікували відомі 
українські етнографи та фольклористи 
Павло Чубинський і Михайло Драгоманов. 
Перший учений у семитомному 
виданні «Труды этнографическо-
статистической экспедиции в Западно-
Русский край, снаряженной Император-

 Титульна сторінка книги Матвія Номиса  
«Українські приказки, прислів’я і таке інше:  

Збіpники О. В. Маpковича і дpугих».  
Санкт-Петербург. 1864 [243]

 Титульна сторінка книги Павла Чубинського  
«Труды этнографическо-статистической экспедиции  

в Западно-Русский край… Т. І. Вып. 1: Верования  
и суеверия. Загадки и пословицы. Колдовство».  

Санкт-Петербург. 1872 [399]
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ским Русским Географическим Обществом» (з 1872 року) подав 
фольклорні й етнографічні матеріали, серед яких є легенди про 
створення Богом людини з глини, прислів’я, приказки, прикмети, 
загадки, дитячі заклички «Іди, іди, дощику, Зварю тобі борщику», 
гра «Горобейко» й веснянки гончарської тематики [398; 399; 400].

Збірку «Малорусские народные 
предания и рассказы» (1876) Михайло 
Драгоманов уклав із фольклорних текстів, 
записаних різними вченими, письменниками 
й збирачами фольклору, у тому числі 
Іваном Манжурою, Яковом Новицьким, 
Володимиром Менчицем, Степаном 
Руданським та іншими. Збірник містить 
декілька текстів гончарського фольклору, 
зокрема легенди про виліплення Богом 
людини й різних народів із глини [104].

Етнограф Олександр Твердохлібов 
1885 року опублікував кілька жартів, 
прислів’їв гончарів Охтирського повіту 
Харківської губернії та Зіньківського повіту 
Полтавської губернії [348].

Окремі паремії Полтавської 
губернії зафіксував археолог і етнограф 

Іван Зарецький, який 1893 року детально дослідив виробництво  
й побут тамтешніх гончарів. Зібрані відомості він виклав у монографії 
«Гончарный промысел в Полтавской губернии» (1894) [120].  
За висновком ученого, «влияние гончарства не могло не 
отразиться и на составе местной народной речи, в которую 
вошло несколько пословиц: «Не святи горшки липлять, а таки-ж 
люды як и мы», «Глухый горшки повиз», «Грай, грай глечичку, поки 
вушко видибьеться», «Е в глеку молоко, так голова не влазыть». 
Розбыли глечик. «Глек Макитрович». «Свит макитрыться»  
[120, с. 126].

Наприкінці ХІХ століття відомий український фольклорист, 
етнограф, дослідник народного побуту Полтавщини Василь 

 Титульна сторінка книги  
Михайла Драгоманова 
«Малорусские народные предания  
и рассказы». Київ. 1876 [104]



47

РОЗДІЛ I. Гончарна культура як об’єкт гуманітаристики...

Милорадович видав збірник «Народные обряды и песни Лубенского 
уезда Полтавской губернии, записанные в 1888–1895 гг.» (1897). 
Його польові матеріали доповнили джерельну базу монографічного 
дослідження кількома записами народних прикмет і веснянок про 
закопування горщика з кашею [220]. 

Не менш вартісним є збірник українського фольклориста 
Олександра Малинки «Сборник материалов по малорусскому 
фольклору» (1902), який свого часу 
високо оцінив Борис Грінченко у своєму 
відгуку [76]. Він містить декілька загадок, 
прислів’їв, приказок, прикмет і замовлянь, 
у яких згадуються глиняні вироби,  
та одну розповідь про гончаря [199; 
див. також: 198]. Записи здійснено  
в Чернігівській, Волинській, Полтавській  
та в інших губерніях.

Поодинокі фольклорні тексти 
про гончарів та їхні вироби трапляються  
в «Українських записах» (1906) Порфирія 
Мартиновича [207, с. 140]. Одну розповідь 
про зустріч гончаря з солдатом розмістив 
у «Малорусских рассказах и поверьях 
(Екатеринославской губ.)» (1892) Іван 
Манжура [203].

Значущими публікаціями українсь-
кого фольклору стали збірники, 
упоряд ковані відомим українським 
фольклористом, мовознавцем, етнографом  

 Титульна сторінка книги Бориса Грінченка  
«Этнографические материалы, собранные в Черниговской  

и соседних с ней губерниях». Чернігів. 1895 [82]

 Титульна сторінка книги Бориса Грінченка  
«Из уст народа. Малорусские рассказы, сказки и пр.».  

Чернігів. 1901 [78]
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Борисом Грінченком на основі польових записів різних збирачів  
останньої чверті ХІХ століття. Йдеться про такі видання: унікальний 
тритомник «Этнографические материалы, собранные в 
Черниговской и соседних с ней губерниях» (1895, 1897, 1899) 
[82; 83; 84] та «Из уст народа: Малорусские рассказы, сказки 
и пр.» (1901) [78]. У них міститься найчисельніший опублікований 
корпус фольклорних творів, які відображають народні уявлення про 
гончарів і глиняні вироби (билички, легенди, веснянки). Унікальним 
є запис веснянки «Ой вийдіте, стриги, вже попливли криги…»,  
у якому йдеться про те, як гончар утопився під час перевезення своїх 
виробів кригою. Територіально в книгах подано записи з Чернігівської, 
Київської, Катеринославської й Подільської губерній. У «Словнику 
української мови» (1907–1909), упорядкованому Борисом 
Грінченком, широко використано прислів’я й приказки гончарської 
тематики [80; 81]. 

Значний внесок у накопичення фольклорних та етнографічних 
матеріалів зробили члени Наукового товариства імені Шевченка, 
заснованого у Львові 1873 року. З 1895 року ним було видано сорок 
томів «Етнографічного збірника», куди увійшли праці Івана Франка, 
Володимира Гнатюка, Володимира Шухевича й інших видатних 
збирачів українського фольклору. Зокрема, Іван Франко опублікував 
у цьому виданні зібрані й упорядковані ним «Галицько-руські народні 
приповідки» (з 1901 року) [387; 388; 389]. Вони містять унікальні 
тексти малих жанрів фольклору, які не трапляються в інших збірках, 
наприклад: «Хто любит горшки скребтати, той борзо вилисіє», 
«Коломийська миска, коло коломийської стояла», «З миски до рота 
близька дорога», «Миску вимету, хати не вимету» тощо [387,  
с. 425; 388, с. 394]. Цінним у праці Івана Франка є лаконічні пояснення 
до кожного фольклорного твору, що дозволяє краще осягнути 
закладений у нього зміст.

У цей же період Володимир Гнатюк видав у «Етнографічному 
збірнику» свої славнозвісні «Етнографічні матеріали з Угорської 
Русі» (1897, 1898, 1900) [68], «Галицько-руські народні легенди» 
(1902), де вміщено оригінальну легенду про те, «Як глина крала 
глину» [67, с. 95-96].
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Окрім цього, завдячуючи 
Науковому товариству імені Шевченка, 
уперше було опубліковано п’ятитомну 
працю знаного етнографа Володимира 
Шухевича «Гуцульщина» (1897–1908). 
З-поміж іншого, учений зафіксував 
легенду про створення землі з глини 
[412, с. 1-2], загадки [412, с. 277-278] 
та прикмети [410, с. 15] гончарської 
тематики.

На кінець ХІХ – початок ХХ століття припали перші записи 
дитячих ігор. Зацікавлення дитячою культурою в цей період почало 
стрімко зростати. Відомі українські етнографи й фольклористи 
детально записували й досліджували дитячий фольклор. Результатом 
польових експедицій було видання ґрунтовних регіональних збірників. 
Учені не акцентували увагу на фіксуванні дитячих ігор, пов’язаних 
лише з гончарством, а тому їх окремо й не виділяли. Найбільший 
внесок у вивчення ігрової культури зробили Олександр Терещенко, 
Петро Іванов, Михайло Русов, Ніна Заглада [119; 137; 312; 352;  
див. також: 28]. З російських учених варто згадати Єгора Покровського 
[256].

Дослідники культури й побуту Олександр Терещенко («Быт 
русского народа», 1848) та Єгор Покровський («Детские игры, 
преимущественно русские. (В связи с историей, этнографией, 
педагогией и гигиеной)», 1887) подали у своїх збірниках, окрім 
російських, тексти українських дитячих ігор, що розширило уявлення 
про їх регіональну специфіку. Зокрема, Олександр Терещенко 
описав гру з крем’яхами («Креймешки»), яка здавна побутувала  
в Україні, і звернув увагу на її подібність до російського варіанта 
[352, с. 41-42]. Єгор Покровський подав у своїй праці текст гри 
«Кумки» з Чернігівщини, яка під іншими назвами була поширена  

 Титульна сторінка книги  
Володимира Шухевича «Гуцульщина. Ч. 5».  

Львів. 1908 [411]
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на території Росії, а також гру 
«Кувшинчики» з українських етнічних 
земель Кубані [256, с. 110].

Значним внеском у фольклористичну 
науку стали записи українського етнографа 
й фольклориста Петра Іванова, здійснені  
в Куп’янському повіті Харківської губернії. 
Він уперше опублікував українські дитячі 
ігри гончарської тематики в збірнику «Игры 
крестьянских детей в Купянском уезде» 
(1889) [137, с. 20, 39-40, 61]. Цінними є 
зафіксовані ним бувальщини про зустрічі 
гончаря з яритником у праці «Народные 
рассказы о ведьмах и упырях (материалы 
для характеристики миросозерцания 
крестьянского населения Купянского 
уезда)» (1891) [139, с. 224]. Бувальщини  
з таким сюжетом не трапилися дослідникам 

у інших регіонах України. Він також записав легенду (1892) про те,  
як Бог вирішував, з чого краще зробити людину: чи зліпити з глини,  
чи створити з частини тіла Адама {«Из области малорусских 
народных легенд (материалы для миросозерцания крестьянского 
населения Купянского у.)»} [135, c. 91].

Дитячий ігровий фольклор Полтавщини найповніше представляє 
збірка Михайла Русова «Игры детей в Полтавщине» (1902), 
опублікована лише 2008 року [311; 312]. Її рукопис зберігається  
в Центральному державному історичному архіві України. 

Поодинокі гончарські фольклорні тексти трапляються і в таких 
збірниках і наукових дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХ століття, як 
«Сл. Кабанье» (1893) А. В. Іванової [140]; «Некоторые детские игры 
в Маяках, Херсонской губ. (Материалы к изучению игр)» (1902)  
П. П.  [228]; «Сільські забави в Чернігівщині» (1918) [319].

Декілька весняних закличок «Дощику, дощику, Наваримо 
борщику У зеленому горщику…» [234, с. 334] та дитячих ігор 
(«Кукли», «Похорон» та «Забави, що наслідують хліборобську 

 Титульна сторінка книги  
Петра Іванова «Игры крестьянских 
детей в Купянском уезде».  
Харків. 1889 [137]
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працю») [234, с. 312, 316] розмістила українська дослідниця дитячої 
культури, етнограф Ніна Заглада в дослідженні «Побут селянської 
дитини» (1929) [119].

Таким чином, упродовж другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття українські дослідники хоча й побіжно, але сукупно зібрали 
набагато більше гончарського фольклору, аніж науковці інших 
суміжних країн, у тому числі й Польщі.

У наступні роки збирацька 
діяльність, з політичних причин, 
поступово згорталася, гончарський 
фольклор фіксували побіжно. За 
тоталітарної доби побачили світ 
збірники «Загадки» (1962) [117], «Ігри 
та пісні» (1963) [147], «Українські 
народні пісні в записах Зоріана 
Доленги-Ходаковського. (З Галичини, 
Волині, Поділля, Придніпрянщини  

 Обкладинка книги 
«Народна культура 

українців: життєвий 
цикл людини… Т. 1» 

та перша сторінка 
опублікованого 

рукописного 
дослідження Михайла 

Русова «Игры детей  
в Полтавщине».  

Київ. 2008 [311]

 Обкладинка дослідження Ніни Заглади  
«Побут селянської дитини. Матеріяли до монографії  

с. Старосілля». Київ. 1929 [119]
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і Полісся)» (1974) [102], «Веснянки. Українські народні пісні» 
(1984) [39], «Український дитячий фольклор» (1981) [101] та 
«Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки» (1984) [97], 
упорядковані Галиною Довженок. Також багато записів паремій 
гончарської тематики подано у виданні «Прислів’я та приказки: 
Природа. Господарська діяльність людини», упорядкованому 
Михайлом Пазяком [281]. Запис бувальщини про зустріч гончаря 
зі святим Юрієм Змієборцем та зграєю вовків опублікував Василь 

Скуратівський (1994) [323, с. 149-150].
Тільки наприкінці ХХ століття 

вітчизняні науковці активізували 
дослідження ігрового фольклору; 
здійснювали фольклористичні експе-
диції, результати яких публікували  
в різних виданнях. 2011 року з’явилося 
цінне видання польових записів  
дитячих ігор з Поділля: «Матеріали 
навчально-наукової лабораторії 
етнології Кам’янець-Подільського 
національного університету імені 
Івана Огієнка: Вип. 3. Народні дитячі 
ігри і забави пастухів Поділля 
та околиць». До кожного тексту 
подано паспортизацію, що дозволяє 
чітко простежити поширеність ігор 
гончарської тематики в даному регіоні. 
Наприклад, відому гру з черепками 
«Крем’яхи» зафіксовано в багатьох 
селах Поділля, де вона мала різні назви: 

«Камінці», «Цвейлики», «Кремушки», «Черепки», «Кубики», «Барди»  
та інші [209, с. 83-92].

Важливі матеріали з досліджуваної теми впродовж 1970-х 
– початку 2000-х років було зібрано під час поліських експедицій  
до Волинської, Житомирської, Рівненської й Чернігівської областей 
науковцями Інституту слов’янознавства РАН, які працювали  

 Обкладинка книги «Матеріали 
навчально-наукової лабораторії 
етнології Кам’янець-Подільського 
національного університету  
імені Івана Огієнка:  
Вип. 3. Народні дитячі ігри і забави 
пастухів Поділля та околиць».  
Кам’янець-Подільський. 2011 [209]
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за програмою підготовки Поліського етнолінгвістичного атласу  
[див.: 19, с. 10-11]. Багато з них було опубліковано у виданнях 
наукової установи [див.: 235; 236; 324; 325; 326; 327; 328; 355].

До аналізу також залучено опубліковані архівні матеріали 
Полісько-Волинського народознавчого центру; Кафедри української 
фольклористики імені Філарета Колесси Львівського національного 
університету імені Івана Франка; проблемної науково-дослідної 
лабораторії музичної етнології при Львівській державній музичній 
академії імені Миколи Лисенка; неопубліковані документи 
Національного архіву українського гончарства Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному. Окремі відомості 
вдалося зібрати в процесі спілкування з народними майстрами-
гончарями. Одну бувальщину записано від професора Кафедри 
фольклористики Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Івана Павленка.

* * *
Аналіз наявної літератури й джерельної бази з проблематики 

дослідження дозволив виділити три основні періоди в історії 
накопичення й вивчення в Україні вітчизняними вченими 
гончарського фольклору: 

• 1-й період – накопичувальний (1841–1929). Розпочався 
виданням праці «Галицькі приповідки і загадки. Зібрані Григорієм 
Ількевичем» [55], а завершився польовим дослідженням Лідії 
Шульгиної «Ганчарство в с.Бубнівці на Поділлі» [408]. Він 
прикметний інтенсивною фольклористичною, етнографічною  
й керамологічною збирацькою діяльністю відомих вітчизняних учених, 
а також численними опублікованими збірниками фольклору різних 
жанрів. Саме в цей період було опубліковано найбільше легенд  
і бувальщин про гончарів; дитячих ігор, прислів’їв, приказок, загадок, 
пов’язаних із гончарством.

• 2-й період – стагнаційний (1930–1990). Характерний 
занадто кволою експедиційною роботою фольклористів і етнографів. 
Публікувалися збірники фольклору, які включали в себе твори, 
здебільшого записані збирачами в другій половині ХІХ – на початку 
ХХ століття. Упродовж перших двох десятиліть цього періоду багато 
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науковців було репресовано. Наприкінці 1960-х років почалися 
дослідження Українського Полісся українськими й російськими 
вченими, під час яких було записано окремі тексти гончарського 
фольклору. Аналітичних досліджень ремісницького фольклору 
гончарів, як і загалом гончарського фольклору, в цей період виявити 
не вдалося. 

• 3-й період – керамофольклористичний (1991–донині). 
Почався з публікації книги керамолога Олеся Пошивайла «Гончарство 
Лівобережної України ХІХ – початку ХХ століть і відображення 
в ньому основних духовних настанов української народної 
свідомості» [275], в основу якої значною мірою покладено матеріали 
гончарського фольклору. Далі з’явилися інші монографії керамологів 
Олеся Пошивайла (1993) [276], Ігоря Пошивайла (2000) [266]  
та Костянтина Рахна (2012, 2013) [299], а також етнолога Василя 
Балушка (1993) [15], в яких до аналізу тих чи інших явищ гончарської 
культури широко залучено фольклорні твори. Продовжувалося 
збирання польових матеріалів в Українському Поліссі.

Записи гончарського фольклору впродовж другої половини 
ХІХ – початку ХХ століття красномовно підтверджують його 
довготривале існування, а заодно й виявляють відсутність системної 
роботи фольклористів та етнографів, спрямованої на його виявлення  
й опублікування. У наступні десятиліття збирацька робота залишилася 
поза дослідницькими інтересами фольклористики тоталітарної 
доби. Тому багато питань функціонування гончарського фольклору  
в Україні й донині є маловивченими, що актуалізує необхідність 
більш інтенсивного вивчення ремісницького фольклору – важливого 
чинника збереження національної ідентичності сучасних етносів. 
Аналізуючи зв’язки української керамології з суміжними науками, 
Олесь Пошивайло зазначав, що «фольклористика переважно фіксує 
словесні твори гончарної тематики, але майже не інтерпретує 
їх. Тобто, фактично фольклористи формують певну групу 
керамологічних джерел, надзвичайно важливих для з’ясування 
світоглядних позицій українського гончарства, міфологічного 
осмислення його ролі в житті суспільства загалом і кожного 
індивіда зокрема» [279, с. 142]. Отже, дана монографія є спробою 
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вийти за межі лише «фіксації» гончарського фольклору з метою його 
повноцінної інтерпретації й «комплексного вивчення фольклору та 
етнографії як особливої цілісної системи» (Володимир Качкан) 
[152, с. 358]. Наукова праця розглядається як етапна в процесі 
формування української керамофольклористичної наукової школи.

З-поміж критеріїв відбору текстового матеріалу,  
що становить об’єкт дослідницької уваги, насамперед було врахування 
різностадіальних світоглядних уявлень, концептів і сюжетно-
мотивного фольклорного матеріалу про гончаря, глину й глиняні 
вироби в українському фольклорі (космогонічні й антропогонічні 
легенди, бувальщини), реалістичних знань, професійної адресності, 
корпоративності й гончарської ментальності (ремісницький фольклор 
гончарів), символічного аспекту й семіотичної функції кераміки  
в різножанровому фольклорному тексті (малі форми фольклору, 
дитячий фольклор), а також семіотичного функціонування глиняних 
виробів у календарно-обрядовому фольклорі українців. 

Саме тому гончарський фольклор представлено як парадигму 
жанрової системи усної словесності в різноманітті тематики, образів, 
характеру функціонування, особливостей аудиторії, що демонструє 
як спектр традиційних (світоглядних, ментальних, мнемотичних, 
художньо-стильових), так і індивідуальних творчих принципів єдиної 
культури гончарства.



 Дмитро Король. 
Загубилась у сливах, у заквітчаних вишнях. 
З-під горіхових крон виглядає у світ стародавнє Опішне.  
Папір, витинання. Кременчук. 2007.  
Твір І Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю «Опішне–2007». 
Художньо-етнографічний музей Державної спеціалізованої художньої  
школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному»  
імені Василя Кричевського. Публікується вперше
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В українському фольклорі виявляються кілька етапних 
рівнів осмислення ролі й місця гончарства, образу гончаря 

й семіотичного статусу глиняних виробів у різножанрових творах 
українського фольклору в аксіологічних вимірах. Зокрема, аналіз 
відповідних світонастановчих тенденцій, пов’язаних зі співіснуванням 
упродовж тривалого історичного періоду різностадіальних 
світоглядних уявлень про досліджуваний феномен народної 
культури, дозволяє виділити три основні рівні: 1) деміургічний;  
2) демонологічний; 3) ремісницький.

Всі ці уявлення фіксувалися головним чином в окремих 
фольклорних жанрах. Зокрема, для української міфології прикметний 
збірний образ деміурга – Бога-творця всього сущого, який уособлює 
в собі найвищу космічну творчу силу й нерідко уподібнюється до 
гончаря. Діючи за канонами гончарної справи й дотримуючись 

 Іван Сколоздра. Гончар.  
Скло, олія. Розвадів, 
Львівська область. 1988
 [145]
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основних технологічних етапів ремісничої діяльності, він створює  
з глини (землі) та води всю живу природу, включаючи людей і тварин, 
а також визначає світовий порядок. 

Головними персонажами іншого жанру усної народної творчості 
українців, який фактично є міфологією нижчого рівня, – бувальщин, 
були переважно демонологічні істоти. Ці фольклорні твори з-поміж 
іншого акумулювали в собі традиційні уявлення негончарського 
середовища про гончаря як людину, наділену надприродними 
здібностями, чарівника, котрий постає своєрідним посередником між 
світом живих і світом мертвих, між небом і землею, між Богом, святими 
й людьми. 

Натомість ремісницький фольклор, який творився й побутував 
у середовищі гончарів, їхніх родин чи гончарних осередків, був 
відображенням реалістичних знань самих майстрів та їхнього 
оточення про певні особливості, переваги й ризики творчої діяльності, 
економічну спроможність ремесла, сприйняття його місцевим 
населенням [див.: 275, с. 26-48; 276, с. 34-73; 264, с. 118-181; 299, 
с. 259-273; 288].

 Марія Сотник. Час вертає назад, спиняється. Лише гончар і глина завжди Собою залишаються.  
Папір, графіка. Курахове, Донецька область. 2013. Твір VIІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю 
«Опішне–2013». Художньо-етнографічний музей Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

«Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського. Публікується вперше
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 2.1. КОСМОГОНІЧНІ 
Й АНТРОПОГОНІЧНІ ЛЕГЕНДИ:
МІФОЛОГІЧНІ КОДИ СВІТОТВОРЕННЯ
Й ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

Міфологічні уявлення й відповідні сюжети займають чільне 
місце у фольклорній традиції багатьох народів. Первісні 

міфи символічно окреслювали модель світу через розповіді про 
виникнення різних елементів світобудови. Словесний фольклор,  
за висновком засновника наукової школи теоретичної фольклористики 
Єлеазара Мелетинського, є насамперед формою побутування 
міфології. Оскільки міф включає в себе не лише уявлення, але  
й оповідання, то насправді він постає найдавнішою частиною словесної 
фольклорної спадщини. У фольклорних текстах міфи присутні  
і у вигляді архаїчних уявлень про світ і людину, і як елементи поетичної 
мови та стилю, і як певний оповідний жанр, що генетично передує 
іншим епічним жанрам [210, с. 13-14]. 

 Микола 
Теліженко. 
Велесова 
молитва. 
Папір, 
витинання. 
Черкаси. 2003 
[217, с. 12]
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Поняття міфу й міфології, міфологічної свідомості досліджували 
як вітчизняні (Георгій Булашев, Володимир Гнатюк, Віктор Давидюк, 
Микола Костомаров, Іван Огієнко, Олександр Потебня та інші) 
[див.: 33; 69; 70; 87; 164; 223; 260], так і чужоземні вчені (Ролан 
Барт, Люсьєн Леві-Брюль, Олексій Лосєв, Клод Леві-Строс, Едвард 
Тайлор, Джеймс Фрезер та інші) [див.: 16; 176; 189; 177; 347; 392]. 
Кожен із них намагався обґрунтувати власне розуміння архаїчної 
свідомості, колективного мислення, первісних релігійних уявлень. 
Проте всі вони розглядали міфологію як тісно пов’язане з обрядовим 
життям племені і значною мірою до нього висхідне «священне 
писання», що допомагало регулювати й підтримувати певний 
природний і соціальний порядок. Такий погляд був протилежним 
позитивістській теорії пережитків, яка тлумачила міфологію лише  
як спосіб задоволення допитливості первісної людини [211, с. 8].

Міфотворчість у фольклорній традиції багатьох народів 
присутня й у вигляді архаїчних уявлень про світ та людину, 
і як культуротворчий феномен, і як певний оповідний жанр,  
що генетично передує іншим епічним жанрам. Тобто, перспективу 
тлумачення колективного мислення в міфологічних текстах можна 
розуміти по-різному: як «дійсно доісторичне» і як культурну 
феноменізацію. Однак усі вчені – від послідовників класичних 
теорій до визнавців модерних – розглядають первісне мислення як 
асоціацію (Олександр Потебня, Люсьєн Леві-Брюль) [260; 176; 177], 
міфологію – як своєрідну «ієрархію світу» (Володимир Гнатюк) [70], 
як «синкретичний продукт інтелектуальної діяльності» (Віктор 
Давидюк) [87], як «модель» доісторичних суспільств (Ігор Пошивайло) 
[266], і, зрештою, як джерело передачі відображення історичних умов 
соціально-культурного та духовного розвитку людини. Таким чином, 
дискурс первісного міфу й міфології, міфологічної свідомості слугує 
продуктивним контекстом для усвідомлення символічного окреслення 
моделі світу через розповіді про виникнення різних елементів 
світобудови.

Предки українців вірили, що все живе, весь світ, небо, повітря  
й земля створені й керовані богами. Етнограф і фольклорист, академік 
Володимир Гнатюк, досліджуючи українську міфологію, звертав увагу 
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на сформовану впродовж тисячоліть міфологічну ієрархію світу:  
на чолі стояли боги, що всім керували; далі йшов ряд нижчих божеств 
і демонів, підпорядкованих старшим богам; наприкінці стояли люди, 
обдаровані надприродною силою, які могли не лише конкурувати 
з демонами, сперечатися з ними, але й примушували виконувати 
їхню волю, якщо цього вимагали обставини [70, с. 39]. Уявлення 
про головних богів у вітчизняній культурі зазнали значних часових 
трансформацій, і до ХХ століття дійшли лише згадки про колись 
верховних божеств дніпровських слов’ян (Перун, Даждьбог, Стрибог, 
Хорс, Волос) [139, с. 9]. Натомість, більш живучими виявилися 
світоглядні уявлення про демонічних істот та людей із надприродними 
здібностями, поміж яких були й гончарі.

У міфології багатьох країн світу, в тому числі й України, 
першопочатковим елементом усього живого поставала глина.  
За міфологічними уявленнями, саме з неї було створено навколишній 
світ, у тому числі й перших людей, які населяли нашу планету. 
Свідченням цього є тексти космогонічних легенд, у яких розповідається 
про створення космосу та його частин з хаосу, описується розділення 
неба й землі, виокремлюються основні стихії (земля, вода, повітря, 

 «Творець».  
Опішне, 
Полтавська область. 
13.12.2010. 
Фото Юрка 
Пошивайла (Опішне), 
експоноване  
на ІІ Національному 
фотоконкурсі 
«Гончарні ВІЗІЇ країни».  
Національний 
музей-заповідник 
українського 
гончарства в Опішному
[107, с. 107]
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вогонь), а також антропогонічні легенди, які фіксують первісні уявлення 
про появу першої людини, творення її богами з природних матеріалів 
(землі, глини, дерева тощо) [див.: 225, с. 654; 264, с. 58-117; 275,  
с. 17-25; 276, с. 24-34; 88].

В основі більшості космогонічних текстів українського 
фольклору лежать біблійні легенди. У фольклорно-етнографічних 
записах видатних українських дослідників другої половини ХІХ – 
першої половини ХХ століття (Павло Чубинський, Борис Грінченко, 
Михайло Драгоманов, Володимир Гнатюк, Петро Іванов, Іван Франко, 
Микола Сумцов, Георгій Булашев) зафіксовані фольклорні релігійні 
уявлення про створення світу, народна інтерпретація біблійного 
культу святих. Вони втілені в численних легендах, бувальщинах, 
прислів’ях, приказках і повір’ях за мотивами біблійних сюжетів. 
Проте впродовж атеїстичної істерики більшовицько-комуністичного 
окупаційного режиму в Україні так званий «біблійний фольклор», 
за визнанням науковців, «залишався за рамками філологічних 
і етнокультурних досліджень, рідкісними були публікації 
текстів народних легенд на релігійні сюжети, матеріал, 

 Надія Мироненко.  
День сьомий.  
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І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв  

у Опішному»  
імені Василя Кричевського.

Публікується вперше
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зібраний у експедиціях, був доступний тільки вузькому колу 
спеціалістів» [19, с. 7]. Лише наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття 
«систематизація, класифікація та видання народних легенд на 
старо- і новозаповітні сюжети стали нагальним завданням 
фольклористів і етнолінгвістів» [19, с. 7].

Наративні тексти дозволяють з’ясовувати специфіку  
й багатоплановість фольклорної інтерпретації «священної історії», 
з локально-етнічних позицій уточнюють, інтерпретують, пояснюють, 
деталізують скупі відомості біблійного літопису. Зокрема, українські 
фольклорні легенди за матеріалами Старого Заповіту через призму 
народних уявлень, відповідно до місцевих традицій, переосмислюють 
створення світу й усього сущого на Землі та у Всесвіті загалом. 
З-поміж них центральне місце займають тексти про найважливіший 
момент історії людства – таїну походження людини. 

Народні етіологічні легенди про створення світу й людини, маючи 
у своїй основі біблійний мотив, запозичений із книжково-апокрифічної 
спадщини, у більшості випадків відходять від першооснови  
й набагато ширше, детальніше, цікавіше й інтригуюче пояснюють 
світотворчі звершення Бога і святих. Хоча вони й функціонували 

 «Слід історії».  
Ржищів,  
Київська область. 
04.07.2009.  
Фото Катерини Качур 
(Київ), експоноване 
на ІІ Національному 
фотоконкурсі 
«Гончарні ВІЗІЇ країни».  
Національний 
музей-заповідник 
українського 
гончарства  
в Опішному
[107, с. 150]
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без будь-якої приуроченості до календарно-обрядових комплексів, 
але були тісно інтегровані в місцеву історію, соціальні взаємини  
й особливості традиційно-побутової культури, відображали 
прикмети національного менталітету. Біблійні фольклорні легенди 
завжди включені в етнографічний контекст території побутування,  
а отже, змістовно є значно ширшими за канонічні оригінали. Народна 
етіологія постає головним структуроутворюючим елементом 
фольклорної версії Біблії.

Легенди про походження світу й людини записано майже в усіх 
історико-етнографічних регіонах України. Чимало з них фіксуються  
й донині в Українському Поліссі, яке постає сучасною етнокультурною 
зоною найбільш збережених архаїчних світоглядних уявлень.

На думку Георгія Булашева, «українські легенди про 
створення першої людини, як відлуння арійських легенд, носять 
на собі надто – як у цілому, так і в деяких подробицях – очевидні 
сліди апокрифічного сказання з доволі густим дуалістичним 
забарвленням. Найбільший вплив на них справили Палея та 
апокрифічне сказання «Як створив Бог Адама»… Українські 
легенди варіюють на різні лади здебільшого ці два апокрифічні 

 «Спогад  
про вічність».  

Велика Багачка, 
Полтавська область.  

Травень 2012. 
Фото Ігоря 

Сердюка (Полтава), 
експоноване  

на ІІІ Національному 
фотоконкурсі 

«Гончарні ВІЗІЇ країни».   
Національний 

музей-заповідник 
українського 

гончарства в Опішному.
Публікується вперше
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сказання, щедро розводячи їх усілякими подробицями в суто 
народному дусі й маючи на меті осмислення тих чи інших 
особливостей людського організму, людської природи взагалі…» 
[33, с. 88, 89].

 Як архаїчний пласт культури українські народні легенди 
на старо- і новозаповітні сюжети в головних мотивах – ліплення 
людини, створення Адама і Єви, дуалістичне першотворення, невдалі 
спроби ліплення людини, ліплення народів – виконують функцію міфу, 
інформаційний, комунікативний, естетичний обіг якого спонукає  
до розгляду світотворчих сюжетів у площині всієї культурної сфери 
етносу як комплексної знакової системи. Виділені в монографії 
основні мотиви випливають з теми дослідження, оскільки в основу  
їх визначення покладено специфіку відображення елементів гончарної 
культури в українських легендах. Інші вчені, залежно від поставлених 
завдань, можуть акцентувати увагу на інших мотиваційних аспектах 
фольклорних творів.

 2.1.1. Мотив ліплення людини

В етнічному фольклорному тексті світостворення космогонізм 
гончарювання проступає через системний зв’язок знаків реальних, 
акціональних, умовних. У цьому семіотичному просторі глина – 
першоелемент, головний матеріал, з якого божества предковічного 
світу створюють землю, перших людей, народи, тварин і птахів. 

За польовими матеріалами третьої чверті ХІХ – початку ХХІ 
століття, народи, які населяли територію сучасної України, вірили, 
що Бог створив людину й різні народи з глини (землі). Зокрема, 
про створення першолюдини в українському фольклорі мовиться 
так: «Зліпив Бог чоловіка з глини і поставив сохнуть…» [104, с. 1;  
див. також: 42, с. 303]; «Бог узяв глини і став ліпити людину за 
образом Своїм і за подобою» [33, с. 90]; «Бог зліпив людину з глини, 
поставив її коло тину сушитися» [33, с. 91]; «Бог злепиў з глины 
чоловека да дыхнуў, да пустиў их на землю, ў рай» (с.Тхорин, 



67

РОЗДІЛ II. Семіосфера гончарства в українському фольклорі

Овруцький район, Житомирська область)* [235, с. 222]. З текстів 
легенд випливає, що в їх основу було покладено біблійний сюжет про 
створення першої людини і всього живого на Землі, а саме: «І створив 
Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув 
у ніздрі її, – і стала людина живою душею… І вчинив Господь Бог 
із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама 
привів… І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама,  
на жінку, і привів її до Адама…» [22, с. 8-9: 1 М 2:7, 19, 22].

За Біблією, Бог ліпив першолюдину, польову звірину і птаство 
небесне із «пороху земного», «землі», боготворчим уособленням 
яких у даному контексті була глина. Тому не випадково в українській 

*У монографії, в більшості випадків цитування фольклорних творів, 
зазначено місце їх побутування за адміністративним районуванням на 
час запису. Натомість, згадки лише про фольклорно-етнографічний регіон 
позбавив би джерела точної атрибуції, а також унеможливив би зіставлення 
їх локальних ареалів з місцевими чи найближчими центрами розвитку 
гончарного промислу. Саме цей підхід дозволив виявити безпосередню 
залежність поширеності окремих жанрів гончарського фольклору від 
територій значного розвитку гончарства

 Микола Теліженко. 
Жива глина.  

Папір, витинання. 
Черкаси. 2005 

[217, с. 38]
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міфології йдеться передовсім про створення першої людини з глини 
як універсального матеріалу творення світу і всього живого в ньому. 
У традиційно-побутовій культурі українців глину називали «святою 
землею». У Полтавській губернії, за свідченням Івана Зарецького 1894 
року, «глину вважають чистою річчю і нею забруднитися не 
вважається неприємним, оскільки говорять: «то свята земля» 
[120, с. 17; пор.: 33, с. 268]. На території України терміни «земля»  
й «глина» осмислювалися як тотожні, або ж глина набувала статусу 
вищої форми землі [див.: 276, с. 24]. За спостереженням Лідії 
Шульгиної, «терміном земля взагалі відзначають усякі глини,  
як ось: глину, глей, глини вживані на фарби, то-що» (1928) 
[408, с. 112]. Тому і в космогонічних легендах українців ці дві земні 
субстанції сутнісно не розрізняються. Так, у легенді «Початок світа», 
записаній Юрком Яким’юком у Тходеві Косівського повіту 1899 року, 
оповідач стверджував: «Тогди Бог узєв від чорта глину чи землю  
і зробив так кочіло, малу паланицу, поблагословив, та єк 
подивили се у оден бік, то очєма не стєкли, а єк подивили се  

 «Топтання по золоту». Ржищів, Київська область. 04.07.2009.  
Фото Катерини Качур (Київ), експоноване на ІІ Національному фотоконкурсі  

«Гончарні ВІЗІЇ країни».  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному [107, с. 150]
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у другий, то также очєма не могли подивити се. І так сьвіт уже 
новий став» [67, с. 18]. Так само в іншій легенді «Початок сьвіта  
і перші люди» Сатана за наказом Бога з морського дна дістав землю, 
але виніс за третьою спробою глину, з якої й постала земна твердиня: 
«Він пішоў і зо злости не мовиў: Беру земльу ў імньа Господне,  
ай мовит: Беру земльу ў імньа йиго. І выньіс тьілько за пазурами 
глины… і тото Бог вышкрептаў шпилькоў, може того было 
тьілько гі біб. І Пан Біх того поблагословиў і зробило сьа кусник 
земльі» [67, с. 5].

Як свідчать польові матеріали, від третьої чверті ХІХ до початку 
ХХІ століття українці вірять, що Бог створив людину й різні народи  
з глини точнісінько так, як це робив кожний гончар, тобто відповідно 
до історично сформованої технологічної послідовності: замісив глину 
(«вода змішана з землею, так неначе кваша») → виготовив фігуру 
(«зліпив») → висушив («поставив сохнуть»). Щойно накопану 
глину гончарі вважали «живою» й непридатною безпосередньо 
для роботи. Тому треба було приготувати формувальну масу, щоб 
у ній «живої землі не було ніде»; доки в ній «жива земля, доти 
глей непридатний до роботи» [408, с. 120]. Висушування щойно 

 «Гончаротворення». 
Опішне, Полтавська область. Січень 2013.  

Фото Юрка Пошивайла (Опішне),  
експоноване на ІV Національному  

фотоконкурсі «Гончарні ВІЗІЇ країни».  
Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному.
Публікується вперше
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виліпленої першолюдини на сонці – це теж повторення звичного для 
гончарів способу сушіння виготовлених глиняних виробів. Головне 
при цьому, щоб не було протягів. Загалом, зміст гончаротворчих дій 
Бога в міфологічних текстах, виявлених як у фольклорі українців  
(до прикладу, легенда «Як глина крала глину»), так й інших 
слов’янських народів, семіотично ототожнюється з технологією 
виготовлення речей: Бог-деміург ліпить людей, як гончар горщики, 
використовуючи при цьому болванку, лекало або шаблон [див.: 235,  
с. 225]. Далі Бог, як і гончар, мав би випалити свій виріб, проте 
натомість використав властивий лише йому спосіб «оживлення» 
всього сущого на землі – «хукнув», «дихнув» на своє творіння й таким 
чином, через сходження Святого Духа на предмет, надав йому ознак 
життя та настанову на творення добрих богоугодних справ. 

В українських космогонічних легендах творцеві всесвіту 
допомагають істоти нижчого рангу, зокрема диявол (чорт), птахи. 

 Гончар за кругом виготовляє горщики. 
Полтавська губернія. Кінець 1890-х.  
За фотографією Б. П. Аглаїмова [306, с. 182]
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Так, у легенді, записаній Володимиром 
Левинським у Дрогобицькому повіті 
Галичини 1901 року, йдеться про створення 
Богом за допомогою першого ангела гір  
з глини: «Госпоть Бох зробиў того 
першого аньола. Не знаю с чого, тілько 
шчо він найстарший ў пеклі. Слаў го раз 
Госпоть по глину: бери глину ў імя моє; 
Госпоть каже – на імя господне. Він бере, 
каже: беру на моє імя. Але глина ся не 
ўзяла. Так два рази. А третий раз ўже не 
вимовиў на імя боже, не беру на імя боже, 
но беру глину на імя його. За третим 
разом виніс. І не хотіў ўсьо дати, лишиў 
си ў писку за зубами. Госпоть зробиў, 
аби він уснуў. Тай заснував світ. А їму  
ў писку зачала земля рости. Він ся 
схопиў, бо му писок розвередило. 
Госпоть веліў ся му обернути до запад 
сонця і казаў му виплювати. І виросли на 
поминку гори, ружні гори. А ўсі на запад 
звернені» [67, с. 18].

Сюжет творення світу та людини  
з глини, яка дістається з дна моря чи океану гончарем-деміургом, Богом 
чи його помічниками, наявний у міфологічних уявленнях багатьох 
народів світу. Використання саме глини, а не іншого матеріалу 
пояснюється її пластичністю, магічними властивостями, прямим зв’язком  
із землею. Останнім часом учені також з’ясували, що міфологічні 
пошуки світотворчого матеріалу на дні моря не випадкові, адже  
«в глибоководній червоній глині містяться дрібні магнітні 
кульки, в яких знаходиться шрейберзит – речовина, що входить 
до складу космічного пилу й зустрічається в чистому вигляді 
лише у космосі» [239, с. 712].

Українські гончарі вірили, що глина має здатність постійно 
наростати, тобто самооновлюватися: вибрана з глинища, вона з часом 

 Олександра Селюченко.  
«Чорт». Частина скульптурної 
композиції «Сім’я чортів».  
Глина, ангоби, ліплення, писання;  
14х6,9х7,6 см.  
Опішне, Полтавська область. 1970.  
Національний музей українського 
народного декоративного мистецтва, 
К-5412. Фото Олеся Пошивайла  
[330, с. 73]
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знову наростає. «Глина слоями наростає в землі, – стверджували 
1926 року гончарі села Бубнівка, що в Поділлі, – який слоїк 
добудеться, в гиньшім місці стільки буває глини» [408, с. 113]. 
Так само й гончарі містечка Опішного Полтавської губернії 1893 
року запевняли керамолога Івана Зарецького, немовби «горшкова 
глина росте як земляне вугілля». Учений констатував, що,  
«за народними уявленнями, глина росте в землі й, вибрана, може 
знову коли-небудь нарости. Якщо глина залягає в свому родовищі 
не суцільним шаром, а у вигляді гнізд.., то говорять, що вона 
«росте стовпами» [120, с. 7, 16].

Характерно, що для створення світу й першолюдини Богом 
береться сировина, найбільш поширена в регіонах розвиненого 
гончарства (Харківська, Чернігівська, Київська, Подільська губернії). 
Для боготворчого діяння придатні також «пісок і синій камінь» 
(Ольгопільський повіт Подільської губернії), «пісок» (Вінницький 
повіт Подільської губернії; Галичина), «із землі» (Луцький повіт 
Волинської губернії, Канівський повіт Київської губернії; Могилів; 
Косівський повіт); «вода змішана з землею, так неначе кваша»* 

 Купи накопаної глини на дворищі гончаря. Опішне, Зіньківський повіт, 
Полтавська губернія. 1893. Фото Івана Зарецького.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, І-235 [247, с. 170-171]
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(Радомисльський повіт Київської губернії) [398, с. 142, 143; 104,  
с. 15, 89-90; 67, с. 3, 5, 9]. При цьому пісок у більшості випадків постає 
синонімом землі [див.: 104, с. 89-90]. Як виняток, Володимир Гнатюк 
опублікував легенду, записану 1900 року Олександром Роздольським 
від Дмитра Синиці, «Початок світа, перший гріх і відкупленє»,  
в якій ідеться про створення Адама з жовтої слини («Ўзьаў Бог 
слины жоўтой и створиў з ний чўовека») [67, с. 9]. Але, напевно,  
то друкарська опечатка, й мало б бути не «слины», а «глины».

Усі перелічені вище матеріали, використані Богом для творення 
світу, були обов’язковими компонентами формувальної маси 
для виготовлення глиняних виробів (глина, пісок, вода), а згадана 

 Богдан Ткачик. Частина диптиха «Вічна мелодія». 
Картон, темпера. Тернопіль. 1997 [222, с. 53]

*Пор.: за спостереженням Івана Зарецького 1893 року, «як відгомін 
спогаду про те, що у вікопомні часи дійсно могли робити посуд зі звичайного 
бруду, послуговує збережене в с. Глинське, Зіньківського повіту, висловлювання, 
яким тут характеризують погану якість місцевого вииробництва; за цим висловом, 
гончарі глинські, порівняно з іншими, не роблять посуд, а калюжать його: від слова 
калюжа – лужа, або кал – грязь» [120, с. 46]
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«вода змішана з землею [глиною?], так неначе кваша» фактично  
є тотожною з формувальною масою гончарів. На відміну від українських 
легенд, у яких для створення світу й людини використовували порізно 
окремі компоненти формувальної глиняної маси, у чужоземній 
міфології відоме застосування з цією метою сумішей матеріалів. 
Наприклад, у мордви – «глини, піску і землі», у бурятів – «чорної 
землі, червоної глини й піску», «червоної глини, …каменю, …води»  
[42, с. 270, 366]. За міфами індіанців, які проживають у провінції Сан-
Дієго (південний-захід штату Каліфорнія, США), деміург Ткайпакомат 
створив з глини не лише людину, а й сонце і місяць, використовуючи 
при цьому три сорти глини – червону, жовту й чорну [392, с. 25].

В українській легенді «Як глина крала глину», записаній 
Володимиром Гнатюком 1899 року в селі Мшанець Старосамбірського 
повіту (Східна Галичина), проводиться своєрідна паралель між діями 
гончаря й Бога, з окресленням подібного й відмінного: «Ішоў Сус 
Христос іс сьватым Петром і ўвидьіли, жи чоловік краў горцькі, 
не знайў, ни ў того, шчо робиў, ни ў того, шчо продаваў. А Петро 
мовит: Господи, диви горці краде! – Не чудуй сьа, Петре, то не 
дуже гріх велыкый, бо то глина глину краде. А то дльа того, жи 

 «Початок». 
Опішне, 
Полтавська область. 
17.09.2011.
Фото Оксани Пошивайло 
(Опішне), експоноване 
на ІІІ Національному 
фотоконкурсі  
«Гончарні ВІЗІЇ країни».   
Національний музей-
заповідник українського 
гончарства в Опішному.
Публікується вперше
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Сус Христос зробиў з глини чоловіка і з глини робит сьа горнець. 
Тылько чоловік старшый, бо Бог даў дух сьватый ў чоловіка,  
а ў горнець не дайи: а глина ўсьо видно» [67, с. 95-96].

Осмислення в традиційно-побутовій культурі українців сутнісної 
спорідненості праці гончаря й світотворчої діяльності Бога засвідчено  
й у прислів’ї, записаному Лідією Шульгиною в с. Бубнівка Тульчинської 
округи (Поділля): «У ганчара глина, як люди в бога – що задумав, 
те й зробив» [408, с. 122]. Такі збіги вкотре переконують у тому, 
що прообразом боготворчої діяльності загалом стала професійна 
справа гончарів. Тому й стверджував український поет кінця XVII – 
початку XVIII століття Климентій Зіновіїв, що «Пєрвыи на світі гончар 
рємєсник труждатєл: сам Господь Бог, Адама и Євы создатєл. 
Которыи дал людєм всі хытрости уміти: и всяку прємудрост 
хотящым разумєти» [127, с. 131].

Міфи про створення першої людини з глини поширені серед 
багатьох інших народів світу, як суміжних з Україною, так і значно 
віддалених. Так, серед національних меншин, які проживають на 
території Російської Федерації, до ХХ століття також зафіксовано 

 Оксана Сердюк.  
Святих гончарств 

протуберанці.  
Папір, витинання.  

Полтава. 2012.  
Твір VI Міжнародного 

молодіжного гончарського 
фестивалю «Опішне–2012». 

Художньо-етнографічний музей 
Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів «Колегіум  

мистецтв у Опішному»  
імені Василя Кричевського.

Публікується вперше
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подібні твори. Наприклад, у вотяків першу людину бог Інмар створив 
з червоної глини і поселив її в раю, плодами якого вона харчувалася 
[42, с. 272]. 

За одним із грецьких міфів людину створив титан Прометей, 
який виліпив людину з глини, змішаної зі сльозами, і наділив її душею 
з небесного вогню. Ще в ІІ столітті  н. е., за свідченням британського 
антрополога й фольклориста Джеймса Фрезера, неподалік від міста 
Панопей, люди показували цегляний будинок, де нібито Прометей 
займався творенням роду людського. Грудки глинястої землі, які 
лежали біля будиночку, були ніби залишками використаного матеріалу 
й навіть пахли людським тілом [249, с. 31-32].

 2.1.2. Мотив створення Адама і Єви

У більшості відомих українських антропогонічних легенд 
Господь спершу зліпив чоловіка за своєю подобою, а не жінку, що 
корелюється біблійною послідовністю появи земних істот. Тим часом 
народні оповіді зосереджуються й на відтворенні процесу створення 
супутниці «першолюдини» – жінки, котру небесний гончар моделює з 
адамового ребра або ж з тіста. Тобто, у них ідеться про появу біблійної 
пари – Адама і Єви:

• «Бог ўзьаў і сотвориў Адама з глины і десь там до чогось 
припер. Але він, пек му, прибіг, ўвидьіў і подьугаў пальцом. І десь 
черес тото на чоловіцькі віспа йи. І дыхнув Бог духом на Адама  
і оживиў сьа. Льіх спати, а Бог выньаў, гі аш сьа із нього ребро  
и зробила сьа жона Йива» [67, с. 6];

• «Пан Біг зліпив Адама і Єву з глини тай каже: Ходіт собі 
по раю, але абисте не згрішили» [67, с. 19].

• «И злэпылы з глыны, злыпылы з глыны, вот зробылы 
чоловика. Алэ шо ж говорыть – дунуў духом сам, значыть, 
дух, стаў чоловик, стаў говорыты. Ну и проходыть до його  
[т. е. приходит человек к Богу]… Хорошо ему, кажэ, алэ трэба 
ж ему помощника. И як вин спаў, вырэзаў [Бог] з йего ребро,  
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о, и зробылася жэнщина» 
(с. Річиця, Ратнівський район, 
Волинська область) [235, с. 223];

• «…Раньше чоловика 
сотвориў Бог. Измесиў, из глыны, 
значыть, сделаў и хукнуў, и дух 
выйшеў. А жэншыну, значыть, 
як вин заснуў, ребро вырезаў ему 
и, значыть, жэншына стала» 
(с. Річиця, Ратнівський район, 
Волинська область) [235, с. 223];

• «Зделаў Адама з земли,  
а з Адамова ребра – ребро выняў 
– и зробыў Еву! Подругу, шоб 
ему было не скучно» (Ратнівський 
район, Волинська область) [235,  
с. 227]. 

Як випливає з народних 
антропогонічних уявлень, Бог не 
ліпив жінку з глини, як чоловіка, 
а створив з адамового ребра.  
В одній із легенд, записаній Петром 
Івановим у Куп’янському повіті 
Харківської губернії, пояснюється, 
чому Бог відмовився ліпити жінку: 
виліплені кожний окремо, вони 
будуть настільки індивідуальні  
й самодостатні, що не любитимуть 

 «Звільнення».  
Олександрія, Кіровоградська область. 2012.  

Фото Віталія Попкова (Олександрія),  
експоноване на ІІІ Національному  

фотоконкурсі «Гончарні ВІЗІЇ країни».  
Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному.
Публікується вперше

 Василь Кричевський. Адам і Єва. 
Сцена гріхопадіння з обкладинки  
до книги Володимира Винниченка «Твори». 
Книжкова графіка. Київ. 1913.  
Національний художній музей України  
[307, с. 213]
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одне одного. З огляду на перед бачувану несумісність, він вирішив: 
«…Нет, возьму часть у Адама и создам из нее жену, чтобы 
они прищеплялись друг к другу, были одно тело. Из чего же ее 
взять? Из головы – будет очень умна, станет головою мужа. 
Из руки – возьмет мужа в руки. 
Из ноги – будет бегать от мужа. 
Возьму ребро с левой стороны от 
самого сердца, из-под руки, чтобы 
сердечно любила мужа и была  
у него под рукою» [135, с. 91;  
див. також: 235, с. 226-227; 33,  
с. 91-92].

 Юлія Шумейко. Зародження гончарства.  
Папір, гуаш. Харків. 2010.  

Твір IV Міжнародного молодіжного гончарського 
фестивалю «Опішне–2010». Художньо-етнографічний музей 

Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному»  

імені Василя Кричевського. Публікується вперше

 Сцена гріхопадіння  
з іконостаса Вознесенської 
церкви.  
Березна, Чернігівська 
область. 1761.  
Національний художній музей 
України [114, с. 79]
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Степан Руданський у с. Хомутинці Вінницького повіту 
Подільської губернії записав легенду «Створення Адама, чорта, 
жінки. Гріхопадіння». У ній появу жінки інтерпретовано як звичайну 
випадковість: після успішного акту творення виявилася зайва глина, 
яку Бог приліпив поміж ніг чоловіка. Так з’явилося «грішне тіло», яке 
й згубило людину: «Чоловіка, кажуть, виліпив Господь з глини; дав 
йому зовсім свою святую постать. На біду тільки зоставалася 
іще жменя глини. Де її подіти? Господь і приліпив межи ногами,  
а з тої глини і зробилось грішне тіло, та й згубило чоловіка. Якби 
не воно, любенько жив би собі Гадам у раю, а то – ні! Прожив день, 
та й засумувався: сказано, надійшла грішна думка…» [104, с. 91; 
33, с. 101].

Процес створення першої пари людей, за численними легендами, 
супроводжувався різноманітними колізіями про тимчасові невдачі 
Творця, у тому числі пов’язані з викраданням ребра. Так, у легенді  
з Куп’янського повіту розповідається, що, «коли створив Бог Адама, 
тобто зліпив його й поставив сушити, собака одразу й крадеться 
до нього. Підкрався й витяг у людини одне ребро. Схопився Бог – 
нема ребра. Пішов Він шукати, і знайшов у кущах собаку, а в нього 
в зубах ребро. Бог відняв його й приніс до Адама – так звали першу 

 «Дивлюсь я на небо». 
Опішне. 2012.  

Фото Наталі  
Компанцевої (Київ), 

експоноване  
на ІV Національному 

фотоконкурсі  
«Гончарні ВІЗІЇ країни». 

Національний  
музей-заповідник  

українського гончарства  
в Опішному.

Публікується вперше



80

Марія Пошивайло      ГОНЧАРНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

людину. Приладнував Він його, приладнував – нічого не виходить, 
оскільки ребро було вже надгризене. Тоді Бог з прикрості взяв 
та й створив з того ребра жінку Адамові й назвав її Євою» [33,  
с. 92]. Отже, маємо ще й свідчення того, що втрачену частину 
глиняного виробу, в даному випадку антропоморфної фігури, вже 
неможливо повноцінно відновити, хіба що можна пристосувати для 
якихось інших потреб, що й продемонстрував творець світу. В деяких 
легендах ребро Адама викрадає не собака, а чорт [див.: 33, с. 92].

 2.1.3. Мотив дуалістичного першотворення

Антропогонічні легенди українців відтворюють й інші важливі 
сюжетні лінії креаційного процесу – мотиви деміургічного суперництва 
й протистояння Бога та диявола (Сатанаїла, чорта) у творенні 
людини та інших живих істот, однак не через елементи з негативною 
конотацією, а детермінуються деталями обрядового і звичаєвого 
комплексів, реального відображення дійсності, побуту, міжетнічних  

і релігійних стосунків людини. 
Мотив дуалістичного 

першотворення із застосуванням 
гончарських прийомів є одним 
із провідних у численних 
фольклорних творах, зафіксо-
ваних упродовж другої половини 
ХІХ – початку ХХІ століття в різних 
частинах України. Більшість із них  

 Михайло Китриш. Чорт.  
Глина, полива, гончарний круг, ліплення,  
ритування, вдавлювання, 16,9х15,8 см.  
Опішне, Полтавська область.  
Друга половина 1980-х.  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-1105 / К-1052.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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в основі своїй також мають канонічні й апокрифічні книжкові 
прототипи. Так, у частині українських легенд мовиться про створення 
з глини людини не лише Богом, але й сатаною. В Ушицькому повіті 
Подільської губернії Павло Чубинський записав легенду про те,  
як «человека сатана слепил из глины и сделал его так удачно, 
что Господу Богу стоило только благословить и дать ему живую 
душу. Когда сатана слепил человека, то поставил его стоймя,  
а потом оплевал его везде-везде. От этого и теперь человек 
плюет и кашляет» [398, с. 145].

Розповідь про змагання між Богом і дияволом у створенні 
живих істот зафіксовано і в Куп’янському повіті Харківської губернії.  
У тамтешній легенді йдеться про те, як «Бог узяв глини і став ліпити 
людину за образом Своїм і за подобою. Угледівши це, диявол  
й собі взяв глини і також заходився ліпити фігуру за образом 
своїм. Бог зліпив людину, а диявол – цапа. Бог вдихнув у Своє 
творіння душу, і людина ожила. Диявол ну собі дмухати на свою 
твар: дмухав спереду, дмухав ззаду – не оживає, а лиш смердить. 
– Господь, дмухни і на мою твар, – просить диявол. Бог дмухнув –  
і цап став живий. Диявол зрадів і давай танцювати довкола цапа 
й хизуватися перед Богом, що 
його твар краща за Божу. Господь 
і каже дияволу: – Чому ж ти 
називаєш цапа створінням своїм? 
Адже Я оживив його: твоя глина, 
а цап Мій. І вдалися в суперечку. 
– Гаразд, – каже Бог. – Якщо ти 
втримаєш цапа, хай тоді він 
буде твій, а не втримаєш – Мій.  

 Микола Вакуленко. Цап-свистунець.  
Глина, ліплення, проколювання, ритування,  

11,5х8,4х6,7 см. Ялта, АР Крим. 1992.  
Національний музей-заповідник українського  

гончарства в Опішному, КН-13041 / К-12610.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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Диявол пристав на це. Та як не підійде 
до цапа, той усе на нього рогами, все 
рогами. Розлютився диявол, схопив 
цапа за хвіст, думає: «Тепер ти не 
втечеш від мене!» Та де там: цап 
рвонувся, частина хвоста лишилася 
в диявола, а сам цап усе-таки втік. 
Ось чому цапи куці» [33, с. 90].

В іншій легенді з села Хорощанка 
Луцького повіту так само Бог і диявол 
змагаються у творенні живих істот: 
Бог виліплює людину, а диявол – 
істоту нижчого рівня, а саме вовка, 
якого зміг оживити лише Бог: «Когда 
Бог сотворил человека, то дьявол 
пожелал и себе сделать такого же. 

 «Руки майстра». 
Опішне, Полтавська 
область. 2008. 
Фото Тетяни Лютої 
(Запоріжжя), 
експоноване  
на ІІІ Національному 
фотоконкурсі 
«Гончарні ВІЗІЇ країни».  
Національний 
музей-заповідник 
українського 
гончарства в Опішному.
Публікується вперше

 «Семаргл». Ялта, АР Крим. 23.08.2012.  
Фото Тетяни Шеханіної (Ялта), експоноване  

на І Міжнародному фотоконкурсі «Гончарні ВІЗІЇ країни». 
Національний музей-заповідник українського гончарства  

в Опішному



83

РОЗДІЛ II. Семіосфера гончарства в українському фольклорі

Принялся за работу, но у него, вместо человека, вышел волк. Чтобы 
оживить его, бес сказал: «гужя Бога», но волк не двигался. Затем 
Бог сказал волку: «гужя его», волк тотчас сорвался и побежал за 
дьяволом, а чорт ушол…» [398, с. 145; див. також: 33, с. 90-91]. Дві 
легенди подібного змісту Володимир Гнатюк записав наприкінці 1890-х 
років у Старосамбірському й Бучацькому повітах Галичини. На відміну  
від волинського варіанта в ній диявол створює вовка з болота  
(«злый зробиў воўка»; «зробиў дийавол з болота воўка») [67, с. 25].

Михайло Драгоманов опублікував запис Менчиця з вуст 
старого діда з Могильова. У цій легенді йдеться про те, що «Бог создає 
корову, корова так і виходить, а ідол хоче зробити корову,  
а виходить коза» [104, с. 16]. Подібним чином, у легенді, опублікованій 
Агатангелом Кримським, йдеться про наслідування ліплення овець: 
«Сів Бог та й ліпить вівці (а овець іще тоді на світі не було).  
А нечиста сила побачила – то й собі ліпить таке саме, тіко для 
прикраси вчепив довгі роги й бороду…» [168, с. 414].

Як випливає з цитованих вище текстів, диявол, як і Бог, робить 
спробу ліпити з глини, але не людину, а тварину (цапа); в іншому 
випадку – ліпить людину, а виходить вовк; ліпить корову, а виходить 
коза. Йому не вдається вдихнути у свій витвір життя («дмухав спереду, 
дмухав ззаду – не оживає, а лиш смердить»). Рідко трапляються 
легенди, у яких диявол прагне уподібнитися Богові й самостійно 
створити людину. В одному з місцевих варіантів поданої вище легенди 
Луцького повіту «диявол зліпив свою людину з глини, але таку 
велику, що її довелось обстругати; з цих стружок пішли шершні, 
ґедзі, мухи, комарі» [33, с. 90]. У цій же місцевості записано легенду 
про те, як чорт явився до Бога й каже: «Люди зовсім не доглядають 
своєї худоби, і вона робить шкоду. Треба зробити так, щоб люди 
на майбутнє боялися пускати її саму». Бог звелів тоді чортові 
зліпити з глини вовка. Чорт хутенько побіг, зліпив вовка і привів 
його до Бога. Бог знайшов вовка завеликим (той був завбільшки 
з доброго коня) і визнав, що його слід обстругати. Чорт узявся 
обстругати вовка, і з великих стружок наробив шершнів,  
з менших – мух, а з найменших – комарів. Він обстругав вовка до 
таких розмірів, яким ми його бачимо нині, й пустив» [33, с. 332-
333]. Як випливає з наведених прикладів, за світоглядними уявленнями 
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волинян, навіть обстругані частки виготовленої фігури – людини  
чи тварини – мають животворящі властивості, надані їй божественним 
промислом.

Зовсім не випадково в поданих вище легендах диявол (чорт) 
ліпить із глини вовка («зробиў дийавол з болота воўка») [67, с. 25]. 
Для язичницької культури характерні уявлення про вовка як культову 
тварину, пов’язану із сонцем і сонячним божеством, родоначальника 
чи вождя первісних етнічних груп населення, посередника між людьми 
й богами, небесним і підземним світами. Натомість, у її антиподі – 
християнській середньовічній культурі – він поставав переважно 
уособленням зла, символічним втіленням диявола. Тому й вважається, 
що вовка створює диявол (чорт), а оживляє Бог («вместо человека, 
вышел волк»). Під впливом християнської книжності, він став 
поширеним образом українських легенд, оскільки, за висновком 
дослідників, «поза своїм прямим значенням, відіграє ще й важливу 
роль у зооморфічному зображенні демона» [33, с. 332]. У слов’янській 
міфології він вважався супутником святого Юрія, що засвідчується  
й численними українськими бувальщинами, у тому числі з 
гончарськими сюжетами, які проаналізовані в наступному підрозділі.

 Микола Вакуленко. Чорт польовий.  
Глина, ліплення, проколювання, ритування,  
вдавлювання, 15,4х11,7х13,8 см. Ялта, АР Крим. 1989.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
КН-2020 / К-1947. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Олександра 
Селюченко. 

Чортик. 
Глина, ангоби, 

ліплення, 
проколювання, 

ритування, 
10,4х6,8х6 см.  

Опішне, 
Полтавська 

область. 1986. 
Національний 

музей-заповідник 
українського 

гончарства 
 в Опішному,  

КН-161 / К-161. 
Фото Тараса 
Пошивайла. 

Публікується 
вперше
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За більшістю легенд, мотиваційна основа гончаротворчої 
діяльності диявола постає амбівалентною. В одному випадку – це був 
результат його власних амбіцій і богоборчих прагнень. Він у всьому 
прагнув наслідувати Бога («пожелал и себе сделать такого же»),  
у тому числі зліпив «свою людину з глини», «ліпить фігуру за образом 
своїм»; радіє, що «його твар краща за Божу», «сделал его так 
удачно». При цьому він іноді зазнає невдачі («Принялся за работу, 
но у него, вместо человека, вышел волк»), або ж навмисне, із-за 
заздрощів, спотворив людський образ («оплевал его везде-везде»; 
«людину всю обплював, обхаркав»; «прибіг, ўвидьіў і подьугаў 
пальцом. І десь черес тото на чоловіцькі віспа йи»), щоб він не був 
кращим за нього самого. У легенді «Бог і чорт», яку 1900 року записав 
у Галичині Олександр Роздольський, диявол дуже шкодував, що Адам 
був «выльіпленый з глины, а Бог му даў такый рай красный»  
[33, с. 15].

В інших ситуаціях дії та вчинки диявола скеровуються 
й виконуються під наглядом Бога («Бог звелів тоді чортові 

зліпити з глини вовка»).  
В Ушицькому повіті Подільської 
губернії вірили, що «Сатана 
все может сделать, только  
с условием, если Бог позволит 
и благословит» [396, с. 145; 
див. також: 33, с. 90]. Люди 
запевняли дослідників, немовби 
багато тварин з’явилися на світ 
як результат його ліплення й 
утілення власних світоглядних 
настанов, у тому числі «вовків, 

 «Драма». Опішне, Полтавська область. 2012.  
Фото Наталі Компанцевої (Київ),  
експоноване на ІV Національному фотоконкурсі 
«Гончарні ВІЗІЇ країни».  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному. Публікується вперше
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собак, лисиць, диких кіз, кабанів, зайців та інших звірів чорт 
зробив з глини» [33, с. 333]. 

В одній із легенд, як критичний вияв суперечки між Богом  
і дияволом, могутній архангел Люцифер відмовляється виконати наказ 
Бога поклонитися першій людині, за що його було скинуто з небес. 
Мотивація такого свавільного вчинку – різне походження, зокрема 
походження Божого творіння з глини: «Я створений зі світла  
й полум’я, – сказав Люцифер, – а він із земного багна, і я мушу 
йому поклонитися? Ні, не принижуся я перед земним тліном, 
який своїми вчинками осквернить матір свою – землю!» [33,  
с. 93-94]. На думку Георгія Булашева, «цей мотив відмови Люцифера 
поклонитися Адамові міг бути внесений до українських легенд  
з талмудичних сказань, перенесених і до Аль-Корану. В останньому 
сказано: «Коли ми рекли янголам: «поклоніться Адаму», – вони всі 
йому поклонилися, за винятком Євлиса, який рік: «Чи поклонюся 
тому, якого Ти створив з глини?» [33, с. 100].

Для порівняння зазначу, 
що в слов’янській міфології теж 
поширений мотив впливу на людину 
диявола з протилежними наслідками 
для мотиваційної діяльності 
людини. Так, у легенді, записаній 
наприкінці ХІХ століття етнографом 
і фольклористом Павлом Шейном 
у білорусів Мінської губернії, 
мовиться: «Слепил Бог из земли 
человека, дохнул на него –  
и человек зашевелился, ожи вился…  

 Михайло Китриш. Чорт сидить.  
Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 
вдавлювання, 22,4х12,1 см.  
Опішне, Полтавська область. 1989.  
Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, КН-3901 / К-3475. Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше
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Пришел черт и также дохнул на него – и вселился в человека злой 
дух, и получил человек склонность ко злу» [404, с. 314]. Схожий 
мотив зафіксовано і в Східному Сибіру. Так, московсь кий фольклорист 
В. В. Запорожець 2000 року опублікував легенду початку ХХ століття 
про змагання Бога й диявола в ліпленні людини, що побутувала серед 
аборигенного населення Приангар’я (Іркутська область Росії). Її сюжет 
переконує, що лише Бог спроможний оживити глиняну скульптуру: 
«Шел по земле Господь Бог, а с ним дьявол. Ну, тот, который 
людей сомущает, и здумал он и Бога сомустить. И так и шли они. 
Им на путе стречатца куча земли. «Кто, – говорит дьявол, – из 
нас сильнее, ты али я, покажем свою силу». Взял землицы, плюнул 
на нее, в руках повалял и сделал вроде как статуй, человека 
обрисовал. «Вот видишь, он на меня находит (похож)», – говорит 
дьявол Исусу Христу. Ну, подошел Исус Христос к етой статуе. 
А она на полу лёжит. Дьявол не мог ее уставить, штоб стояла. 
Так подошел Исус Христос, взял капочку самую земли на ладонь, 
на руку-то, маленько слюней спустил, размешал эту грязь, да 
по губам и помазал этому-то статую. Потом в лицо дунул – дух 
доспел. Статуй-то и оживел, стал, поднялся и пошел. Дьявол-
то улетел. Тело-то в нас дьяволово, от земли, а душа-то Богова.  
Она завсегда и после смерти уходит [к] нему обратно на небо» 
[385, с. 45-48].

 2.1.4. Мотив невдалих спроб ліплення людини

Відомі легенди, в яких описується невдала спроба творення 
першолюдини з глини чи паплюження Божого творіння. Так, у легенді, 
записаній у Радомисльському повіті Київської губернії розповідається 
про те, як Бог спершу ліпить Адама з пшеничного тіста, якого з’їла 
собака, а потім вже з глини [33, с. 93-94]. У Канівському повіті 
зафіксовано легенду, за якою Бог створив чоловіка із землі, а жінку  
з тіста. Проте її очікувала та ж участь (з’їла собака). Після такого 
трагічного випадку Бог створив жінку з ребра чоловіка [33, с. 92-93]. 
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У більшості випадків причиною невдач мешканці України,  
як і творці легенд, вважали зловорожі дії суперника Бога – диявола 
(сатани, чорта). Про це йдеться в легенді, записаній Павлом 
Чубинським у селі Хорощанка Луцького повіту Волинської губернії: 
«Сотворил Бог человека из земли и пустил его по свету. Первый 
человек был очень красив, а дьявол неуклюж. Вот и начал он 
завидовать красоте человека. Выбрав удобное время, дьявол 
пришле к человеку и оплевал его. Бог сжалился над оплеванным,  
и всю слюну, покрывавшую человека, вложил в его внутренности. 
С тех пор и плюет человек, и все-таки всего не может выплевать» 
[67, с. 146].

Подібне диявольське паплюження, за однією з легенд, було 
здійснено й щодо Адама і Єви: «Коли створили Господь небо і землю 
і освітили її сонцем, то взяли в руки глини, стали місити її, 
ліпити – й виліпили чоловіка і жінку та поклали їх проти 
сонця, щоб вони обсохли, а самі пішли в рай трохи відпочити.  
А диявол блукав собі в цей час по світу та й наткнувся на людей. 
Дивиться на них, – а вони такі гарні з лиця, як янголи, хоч води 
з них напийся. Страшна заздрість узяла диявола, що вони такі 

 Частина п’ятивізій 
«Еволюція глиняної 
плоті». 
Опішне, 
Полтавська область. 
06.12.2013. 
Фото Олеся 
Пошивайла (Опішне), 
експоноване  
на І Міжнародному 
фотоконкурсі 
«Гончарні ВІЗІЇ країни».  
Національний 
музей-заповідник 
українського 
гончарства в Опішному. 
Публікується вперше
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гарні, а він такий чорний, потворний; навіть сльози виступили  
в нього з очей. Обійшов він навколо людей, подивився ще, 
скривився, та взяв і обблював їх» [33, с. 104-105].

Аналіз антропогонічних легенд виявляє складний процес 
пошуку мешканцями України шляхів появи першої пари людей, 
не вдовольняючись лаконічною констатацією цього дійства  
в християнській літературі. Одна з легенд повідомляє про перебіг 
процесу творення Богом Адама, а чортом – Єви: «Бог.., створивши 
всі предмети, живі й неживі, став ліпити з глини образ першої 
людини. А чорт, сидячи в той час за кущем, казав про себе: 
«Бог почав учитися з малих предметів, з порошинки, з камінця 
– і Йому легко було вчитися; але все-таки я – ліпший за Нього 
майстер. Хто може порівняти Його першу, малу порошинку  
з моїм витвором – гарним, чудовим цапом! Я тепер розумію, що 
Сам Бог мені заздрить. Ось Він знову почав ліпити – хтозна-
що. А на вигляд чудова річ. Та я Його переплюну, мій витвір 
буде гарнішим». Відтак чорт сам почав ліпити, уважно 
придивляючись до Божої роботи. Порівняв, поладнав – і справді 
вийшла гарна річ. Бог, завершивши 
Своє творіння, вдихнув йому душу, 
і воно стало жити. Так з’явилась 
перша людина – Адам. Чорт уже 
знав, що він своєю пір’їнкою нічого 
не вдіє, а тому почекав, поки Бог 
завершить Свою роботу. Після 
того, як було вдмухано душу Адаму, 
Богові не потрібна була більше 
пір’їнка, і Він її кудись поклав.  
А чорт цього лиш і чекав. Тільки-но  

 Олександра Селюченко. Чорт. 
Глина, ангоби, ліплення, проколювання, мальовка,  
14х7,8х9,4 см. Опішне, Полтавська область. 1985. 

Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, КН-3378 / К-3932.  

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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Бог одійшов убік, чорт узяв Його пір’їнку і вдмухнув душу 
своєму творінню. Зліплене чортом творіння ожило, бо в пір’їнці 
лишилось трошки Божого духу, а решту чорт додав уже свого. 
Так з’явилася на світ Єва. Адам, угледівши Єву, ніколи вже більше 
не відходив од неї; і Бог нічого не міг удіяти… Ось чому жінка, 
отримавши свою життєвість од змішаного духу Бога і чорта, 
буває доброю і простою, а іноді й злою» [33, с. 326]. В одній із 
галицьких легенд Бог створює Єву з відірваного хвоста собаки, який 
вкрав ребро Адама [67, с. 24].

В Україні причиною завданої шкоди щойно виліпленій 
фігурі вважали не лише провокації диявола, але й неналежну її 
охорону призначеними для того тваринами, найчастіше собакою. 
Богообраність саме цього персонажу для сторожової служби 
корелювалася традиціями українського села, де собака був першим 
охоронцем селянського обійстя. Його вважали «найближчою до 
людини твариною і єдиним вірним і надійним другом». Особливим 
свідченням такого ставлення вважали ту обставину, що Бог після 

 Микола Вакуленко. Собака-свистунець. 
Глина, ліплення, проколювання, ритування, 6,7х10,7х6,6 см. 
Ялта, АР Крим. 1992. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, КН-13042 / К-12611.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Микола Вакуленко. Купив дуду собі на біду. 
Глина, ліплення, ритування, проколювання, 
19,8х10,8х10,8 см. Ялта, АР Крим. 1993. 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-13034 / К-12603. 
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше



91

РОЗДІЛ II. Семіосфера гончарства в українському фольклорі

створення першолюдини доручив саме собаці охороняти свій витвір, 
хоча той з покладеним обов’язком і не вельми успішно справився, 
приставши до умовлянь диявола [33, с. 328]. Одну з таких легенд 
записав Іван Манжура в Харківському повіті, а опублікував 1876 року 
Михайло Драгоманов: «Зліпив Бог чоловіка з глини і поставив 
сохнуть, а собаці наказав, шоб стерегла, та сам і пішов.  
От собака стерегла, стерегла, змерзла і заснула, а собака тоді 
була гола, – біз шерсті. А ішов чорт, побачив чоловіка, розідрав 
на двоє ёму груди і нахаркав туди, зложив, як було, і поставив. 
От приходе Бог: – вдунув в чоловіка безсмертну душу, а чоловік 
і захаркав. Бог тоді на собаку: як же ти не встерегла? – «А я, 
каже, Боже, змерзла та заснула, а дай мені шерсти, то тоді 
вірно стерегтиму». Тоді Бог взяв і дав їй шерсть, а чоловік так  
і оставсь на віки з харкотиннями» [104, с. 1; див. також: 42, с. 303].

Майже тотожна сюжетна лінія розгортається і в легенді  
з Куп’янського повіту Харківської губернії, в якій розповідається,  
як диявол шантажує собаку, приставлену Богом стерегти першу 
людину, з метою її паскудження: «Бог зліпив людину з глини, 
поставив її коло тину сушитися й наказав собаці сторожити,  
а Сам полетів на небо за душею. Диявол бачив, що Бог щось робив,  
і взяла його цікавість, що там таке стоїть коло тину. Крадеться 

 «Незаймані часом». 
Малі Будища,  

Полтавська область. 
2003.  

Фото Віктора Міщанина  
(Малі Будища), 

експоноване  
на ІІІ Національному 

фотоконкурсі  
«Гончарні ВІЗІЇ країни».  

Національний музей-
заповідник українського 
гончарства в Опішному. 

Публікується вперше
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повз собаку, а той давай гарчати на нього – не підпускає. Диявол 
подмухав на собаку. Від його подиху собака відчув страшний 
холод, став тремтіти; а диявол і каже: – Пусти мене поглянути 
на справу Божих рук – я дам тобі за це шубу, а не пропустиш – 
геть заморожу. Собака спокусився обіцяною шубою, оскільки був 
без шерсті й змерз, і пропустив диявола. Диявол покрив собаку 
шерстю, а людину всю обплював, обхаркав. Бачить Бог своє 
творіння покритим нечистотою, й вивернув його так, що всі 
нечистоти опинились усередині, а тоді вдихнув у нього душу.  
І стала людина зовні чиста, а всередині повна всілякої скверни» 
[33, с. 91].

Подібні легенди про невдалі перші спроби створення Богом 
людини зафіксовані і в суміжних з Україною регіонах. Накриклад, 
у Смоленській губернії, яка межувала з Чернігівською губернією, 
записано легенду про те, як людина, створена з глини, довго не 
проіснувала, бо розмокла від першого ж дощу: «Умный мужик 
Гаврила советует слепить глиняного человека, чтоб командовал 
мужиками. Но глиняного человека растопил дождь. Делают 
человека из ржаного теста, его съедает свинья» [235, с. 230].

Мотив про невдачу відомий і в більш віддалених від України 
народів. Так, за однією з легенд мордви, Бог «зібрав глини, піску  
і землі від сімдесяти семи країн світу, але зліпити благовиде тіло 
не міг: то зліпить свинею, то собакою, то гадом, а йому хотілося 
створити людину за образом і подобою Богу…» [42, с. 270].

Усі виявлені факти фіаско під час виготовлення першолюдини 
підводили поширювачів і слухачів легенд до повчального висновку: 
будь-який глиняний виріб, у тому числі й фігура людини, повинен 
бути не лише добротно виліплений і ретельно висушений, але й добре 
випалений (одухотворений подихом Бога або животворящим вогнем); 
тільки в такому вигляді його первісна сутність, закладена Творцем, 
буде залишатися незмінною.

У легендах із сюжетом про створення Адама і Єви ніколи 
не фігурує вовк як християнське втілення диявола. Натомість, 
дуже часто присутня собака, тобто приручена людиною тварина,  
яка з’їдає першотвори Бога або ж потурає забаганкам диявола. 
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Образи вовка й собаки, незважаючи на їх спорідненість, мають 
відмінну підпорядкованість: перший служить дияволу, другий – Богові.

Як не згадати тут моралізаторську байку Григорія Сковороди 
«Собака і вовк», в якій вовк прагне переконати двох собак, немовби 
він на них схожий, у тому числі й голосом, і волосом, а відмінність 
лише в тому, що має хвіст лисячий, а погляд вовчий. На це собака 
Фірідам відповів: «Голосом і волосом ти до нас подібний, але серце 
твоє далеке від нас. Ми бережемо вівці і вдовольняємося вовною 
та молоком, а ви шкуру з овець здираєте і їсте їх замість хліба.  
А найпаче не до вподоби нам дзеркало твоєї душі, лукаве око твоє, 
що скоса на близького баранця позирає» [321, с. 30].

За легендами, створення людини відбувалося шляхом тривалих 
пошуків. Бог ліпив людину з тіста, а потім з глини, жінку – теж із тіста, 
з квітки, відірваного хвоста собаки і, нарешті, з ребра Адама. В одній  
із легенд з Канівського повіту Київської губернії розповідається  

 Валерій та Надія Протор'єви. Скульптура «Дивний звір». 
Глина, полива, формування, ритування, 18,7х17,2х8,5 см. 
Васильків, Київська область. 1970-ті.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, КН-15179 / К-14417. Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше

 Розалія Чабаненко. Вовк. 
Глина, полива, гончарний круг, ліплення, вдавлювання, ритування, 36,7х13 см.  

Опішне, Полтавська область. 1990. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, КН-2971 / К-2848(1-2).  

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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про те, як «чоловіка Бог зробив із землі, а жінку 
із тіста та й поставив їх проти сонечка, 
щоб то, бачте, висохли; а Михаїлу загадав 
стерегти. От Михаїл стеріг, стеріг, да якось 

і задивився на щось-то, а собака прибіг та й з’їв жінку. Уложив 
Бог душу у чоловіка да взяв у його одну кістку із ребра та й зробив 
йому уже вдруге жінку. Чоловіка Бог назвав Адамом, а жінку уже 
сам чоловік назвав Євою» [398, с. 145; див. також: 33, с. 92-93].  
У спорідненій легенді з Радо мисльського повіту «Бог сотворив Адама 
з тіста пшеничного да й поставив на сонці, щоб висох, а собака 
взяла да й із’їла. Ось тоді Бог виліпив із глини, вдихнув в його 
ангельську душу, да дав йому рогове тіло, шоб ніколи не зогнило 
і не боялось холоду. Тоді взяв Бог да наслав на Адама сон, да як 
заснув Адам, до Бог узяв да з рожі сотворив жінку да й положив 

 Автор невідомий. Форма для пряників «Бариня».  
Залізо, 34,5х13,5 (1), 20х8 (2) см.  
Опішне, Полтавська область. Третя чверть ХХ століття.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, НД-1140 (1), НД-1141 (2).  
Фото Тараса Пошивайла. Публікуються вперше

 Виготовлення традиційних пряників з тіста у вигляді людей, тварин 
тощо. Майстер-клас Марії Пошивайло. Київ. Жовтень 2014. 
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара».  

Фото Богдана Пошивайла. Публікується вперше

1
2
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її коло Адама. А Адам прокинувсь, що жінка не така, як він,  
да й каже Богу: «Я не хочу жінки з цвіту; як би мені така жінка,  
як і я». От тоді Бог взяв да знов навів на Адама ще більший 
сон. Да як заснув Адам, до Бог узяв да виняв із його ідно ребро, 
да сотворив с того ребра Еву да й положив біля Адама. Адам 
прокинувсь да побачив, що його жінка така, як і він, да й узяв 
її собі. Тоді Бог і питається Адама: «А що, котору ти тепер 
лучче уподобаєш: чи ту що з цвіту, чи ту, що з твого ребра?»  
А Адам каже: «Уже ж певно мені лучче нехай тая, що з мого ребра».  
А Бог: «Ну, а мені здається, що тая, що з цвіту; я її дам сину своєму  
за матір». Да взяв Бог тую жінку, що з цвіту да й одіслав на небо, 
а Адаму і Еві сказав: «Їжте усяке яблуко, тілько не їжте із одного 
дерева, бо як з’їсте, то зараз умрете» [398, с. 145-146; 33, с. 93].

Як кардинальний засіб вирішення проблеми довговічності 
людського тіла, Бог надав першолюдині рогове тіло («коли зачинався 
світ, жили собі двоє людей..; в них тіло було таке, як у нас тепер 
нігті»; «а вони обоє були голі і ціле тіло мали рогове, як наші 
нігті»). Переконавшись у хибності ідеї створення Адама з тіста, «Бог 
виліпив із глини, вдихнув в його ангельську душу, да дав йому 
рогове тіло, шоб ніколи не зогнило і не боялось холоду…» [272,  
с. 145; 67, с. 18; див. також: 33, с. 93-94].

1875 року невідомий збирач у с. Перевізци Калуського повіту 
Галичини записав легенду «Чому на пальцях нігті?», в якій ґрунтовно 
пояснювалося, яким було рогове тіло першолюдини: «Чому чоловік 
на пальцях має «нігті»? Тото мало хто зна. А бувало мої небіщик 
дідуньо кажуть, що то давно дуже перший чоловік нім согрішив, 
був на цілім тілі таким рогом, як ми на нігтях маємо, покритий. 
Не потребував він ані одежини, ані чобіт, як от ми тепер. А як 
согрішив, то зараз тот ріг зліз з него і лиш на памятку, що він був 
ним колись вкритий, лишило ся по трошки того рогу на кінцях 
пальців на руках і на ногах і то називає ся «нігтями» [67, с. 21].

Після гріхопадіння Бог відібрав у людини рогове тіло, 
натомість лишивши звичайне людське тіло («таке, як у нас 
нині») [див., напр.: 33, с. 103, 125]. У цьому міфологічному мотиві 
виявляється асоціативний зв’язок із гончарною традицією: тіло 



96

Марія Пошивайло      ГОНЧАРНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

першої людини створюється з глини, яка висихає, а далі отримує 
від Бога животворящий дух, рогове тіло й, відповідно, спроможність 
повноцінно виконувати свої життєві функції. Точнісінько так  
і гончарні вироби, тільки пройшовши через вогонь, спроможні стати 
вжитковими предметами, оскільки отримували тверду оболонку 
(черепок), яка в антропогонічних легендах ототожнювалася з роговим 
тілом першолюдини. З антропогонічними уявленнями про рогове тіло 
безпосередньо кореспондуються світоглядні уявлення про глиняний 
посуд як символічний образ людського тіла. У легендах семіотично 
ототожнюється не тільки матерія тіла «першої людини» та глини-землі 
або символіко-метафорично – функція «глиняної людини» з глиняною 
посудиною за ознакою місткості для чогось, але й Бог виступає  
в ролі протогончаря, а саме первісне рукомесництво мислиться  
як повторення правильних дій у рамках двох ритуалів: творення світу 
й виготовлення речей. 

 2.1.5. Мотив ліплення народів

Сюжетно-образні ознаки легенд про створення першої людини 
тісно пов’язані із феноменом етнічної ідентичності й самоідентифікації 
– соціальними, релігійними, професійними, етнічними поглядами 
українців на походження окремих рас і народів та їхньої історичної 
долі. 

У легенді «Де взялись люди всякі?», розказаній 15.01.1915 року 
письменним селянином Павлом Руденком із гончарської Бубнівки, 
й записаній збирачем фольклору Г. І. Колесниченком, пояснюється 
походження різних людських рас: «Творив, творив бог усяку звірину 
та скотину, а тоді наостанку ще й чоловіка зліпив. Зліпив з того 
з чого й усе – з болота. Зліпив та й дивиться: «Ач, яке вийшло! Таке 
цікавеньке, лише те що з болота – чорне-чорнісіньке. Нічогеньке 
вийшло! Варт було з чогось кращого зліпити!»

Та взяв розімняв жовтої глини та зліпив ще й жовтого. 
Жовтий вийшов кращий. Найшов червоної глини та зліпив ще 
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й червоного. Та так розохотився, що виліпив ще й з білої глини. 
Білий чоловічок вийшов найкращий. Звісно, на самім останку 
ліпив, вже, як то кажуть, насобачився.

Пустив їх у світ, а вони й розвелися і ведуться й досі:  
і чорненькі, і біленькі, і жовтенькі, й червоненькі – всякі» [158,  
арк. 2]. 

Легенда відображає поширені й на початку ХХ століття 
уявлення про існування 4 рас: «чорної» (негроїдної), «жовтої» 
(монголоїдної), «червоної» (американоїдної) та «білої» (європеоїдної). 
При цьому створення рас першотворцем відбувалося по висхідній:  
від «нічогенького» до «кращого» й, нарешті, до «найкращого».  
Ця схема започаткування людства відповідала поширюваним 
на початку ХХ століття європейськими націонал-соціалістами 
уявленням про неповноцінність чи переваги окремих рас. Расова 
теорія сягала своїми витоками до праць відомого шведського вченого-
натураліста XVIII століття Карла Ліннея, який уперше запропонував 
класифікацію населення світу за кольором пігментації шкіри  
й темпераментом. 

В Україні зафіксовано й фольклорні твори про походження 
окремих народів, насамперед «хохлів» і «москалів». Один із них було 
записано наприкінці ХІХ століття в Куп’янському повіті Харківської 
губернії: «Коли ще не було на світі «хохлів» і «москалів», Бог послав 
якось Петра й Павла на те місце, де тепер Москва. Прийшли 
вони й стали робити – Петро «хохлів», а Павло – «москалів». 
Петро робив «хохлів» з пшеничного тіста, а Павло «москалів»  
з рудої глини – тому вони й руді. Наробили й поставили сушитися  
на сонці. Петро й каже: «Ходімо, брате Павле, до ріки руки мити». 
А Павло відповідає: «Іди, Петре, сам, а я свої руки й так обітру». 
– «Ну, коли ти не підеш, то гляди ж, аби чого не сталося з 
нашим народом». Павло чудово знав, що його людей ніхто не займе,  
а тому пішов собі в затінок й ліг подрімати. Де не взявся собака, 
і давай нюхати людей. Понюхав «хохлів», зразу розібрав, що вони 
з тіста, і ну їх їсти. Приходить від ріки Петро, зирк – «москалі» 
стоять, а «хохлів» нема! Коли дивиться – собака підняв лапу на 
груди «москаля», а «з грудей» його й стала глина стікати: через 
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те «москалі пузаті». Тоді Петро як розженеться враз, як ухопить 
собаку за хвіст, а собака як дремене полями на Україну! Петро 
як потягне його дрючком по ребрах, а собака як стрибне через 
ярок – і… став там «хохлацький» хутірець. Тут Петро й лишився, 
а собака сховався в лободу (Chenopodium album L.), і… утворив 
там цілу «слободу». З тих пір і почали «хохли» жити по хуторах  
і слободах» [33, с. 153-154].

Подібний мотив створення народу з пшеничного тіста відомий  
і литовцям, які за доби середньовіччя утворювали з українцями єдину 
державу – Велике князівство Литовсько-Руське (середина XIV – друга 
половина XVI століття). У легенді, записаній у Шавельському повіті 
Ковенської губернії латвійсько-литовським етнографом Едуардом 
Вольтером, розповідається про походження мужиків і бояр: «Коли 

 Ольга Волокітіна. Бариня («романушка»).  
Глина, фарба, ліплення, проколювання, ритування, 

вдавлювання, писання, 14,2х6,5х5,9 см.  
Троіцкоє (Романово), Липецька область, Російська 

Федерація. 2013. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, Т3-31 / 7-13.  

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Олександра Селюченко. Бариня.  
Глина, ангоби, ліплення, вдавлювання, мальовка, 
18,5х9,8 см. Опішне, Полтавська область, Україна. 
1985. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-50 / К-50.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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Господь Бог створив людину з глини, тоді й чорт.., бажаючи 
показати себе тямковитішим… за Бога, зліпив людину  
з пшеничного тіста… і поставив своє творіння, щоб до решти 
вдихнути йому життя. Собака, пробігаючи мимо, з’їв людину. 
Чорт страшенно розгнівався і схопив собаку за хвіст. Собака  

 Виготовлення з тіста традиційних 
пряників у вигляді людей, тварин тощо. 
Майстер-клас Марії Пошивайло.  
Київ. Жовтень 2014. 
Національний центр народної культури 
«Музей Івана Гончара».  
Фото Богдана Пошивайла.  
Публікуються вперше
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з переляку миттю захворіла на понос й випустила із себе 
творіння чорта в тому самому вигляді, в якому воно вийшло  
з його рук… Від цієї людини, зліпленої чортом з пшеничного 
тіста, походять усі нинішні бояри; а від людини, створеної Богом 
з глини, походять мужики» [цит. за: 33, с. 154].

У контексті дослідження важливі й українські легенди про 
походження литвинів і поляків. Борис Грінченко опублікував таку 
легенду з Чернігівського повіту «Відкіля литвини взялися»: «Колись 
давно ходив Бог іс святим Петром по землі. От святий Петро  
й питає в Бога: – «Як се, Господи, шо усяких людей на землі доволі, 
а от Литвинів і немає?» Дак Бог і каже: – «Возьми та й зроби!». 
От, Петро взяв пшенишної муки та й зліпив галушку, а с тієї 
галушки зробив чоловіка і настромив його на тин, на колок, 
сохнути. Де не взявсь у біса собака, – узяв та й із’їв того чоловіка! 
Озирнувся святий Петро, – нема чоловіка! Як ухопить же він того 
собаку та й почав бить об землю. Що ні вдарить, то й вискочить 
с собаки Литвин. Та й навибивав він їх стільки, що Бог йому вже 
каже: – «Годи, буде! Де ти їх і діватимеш?» А Петро й каже: –  
«І, Господи! Буде їм місто і по понад Десною і за Десною» [82, с. 122; 
див. також: 33, с. 156].

У Куп’янську Харківської губернії Іван Манжура записав легенду 
про походження поляків: «Як творив Господь разні народи, зробив 
москалів, хранцузів, татар, ногайців; треба ще поляка; хвативсь, 
аж глини нема. От він взяв та з кіста і зліпив та й поставив 
всіх сохнуть рядком, а сам пішов. Біжить собака, нюх одного – 
глина, нюх другого – глина, нюхнула поляка, аж хліб – вона його 
і заїла. Приходе Господь – духнув – пішов москаль, духнув – пішов 
хранцуз; всі народи пішли, а поляка нема. – Де поляк? Собака 
заїла. Пішов Господь та на мосту і догнав; як вхвате її за вуха, 
як ударе об міст, вискочив пан Мостовицький, як ударе об землю 
– пан Земнацкий, як вчеше татарина по брюху – вискочив пан 
Брюховецкій, тай пішли» [104, с. 194; див. також: 33, с. 156].

Подібну легенду «Як Бог сотворив шляхту» записано 
в Галичині: «Коли Бог зачав творити всякі народи, то наліпив 
шляхти з тіста, а Русина вліпив із глини. Наліпив тай поставив 
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на сонце, аби сохли. Якось забіг туди пес, то Русина не рушав,  
бо був глиняний, а шляхту з тіста всю поїв. Тоді Бог казав 
ангелови взяти пса за вуха і бити о дерева. Вдарив ангел псом 
о вербу – з пса вискочив шляхтич Вербіцкий; вдарив о березу – 
вискочив Березовский; вдарив о бук – вискочив Буковский; вдарив 
о явора – вискочив Яворский і т. д.» [67, с. 24].

Фольклорний мотив виготовлення українців з глини сягає своїми 
коренями щонайменше доби середньовіччя, коли існували державні 
утворення, до яких входили українці, литовці, поляки, білоруси. 
Відповідно в легендах про походження цих народів, їх (особливо ж 
пануючу верхівку) створюють з тіста, незалежно від того, хто брався 
за таку животворящу місію – святий Петро (українців, литвинів), Бог 
(поляків) або чорт (литовців). З глини Бог ліпить русинів, литовських 
мужиків і москалів. Щоправда, москалів святий Павло виліплює з рудої 
глини, яку гончарі вважали гончарною сировиною нижчої якості.

* * *
Аналіз космогонічних і антропогонічних легенд українців 

дозволяє стверджувати, що найдавніший пласт світоглядних уявлень 
корінного населення України, що відображав язичницьку концепцію 

 Микола Теліженко. 
Хліборобська хвиля.  

Папір, витинання. 
Черкаси. 2003  

[217, с. 15]
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походження довкілля та людини, у цьому жанрі усної народної 
творчості зберігся лише в пережиткових формах. У більшості випадків, 
він зник під впливом домінування християнства на українських землях 
упродовж тисячоліття. Український письменник Сергій Плачинда 
опублікував один міфологічний язичницький сюжет про походження 
людей, який немовби був поширений на території давньої України. 
Згідно з ним, творець світу Сокіл-Род наказав Білобогу пірнути на дно 
священного озера, набрати якомога більше золотої глини й виліпити 
з неї вродливу жінку за своєю подобою, що й було зроблено [255,  
с. 24]. Проте автор не вказав першоджерела запозиченої інформації. 
Це спонукає гадати, що в основі сюжету – літературний міфоподібний 
авторський вимисел.

Тим часом вивчення «христи янізації» неказкової народної прози, 
зафіксованої фольклористами впродовж ХІХ–ХХ століть, відкриває  
у фольклорних текстах не тільки питому частку сюжетів і персонажів 
із біблійної історії, однак виразно окреслює ознаки значної етнічної 
кореляції й інтерпретації всіх значущих подій священного літопису, 
прикметно, і гончарськими знаками. У контексті цього дослідження, 
важливо, що легендарні сюжети про створення світу й перших людей 
чітко локалізують ці події на території України через апелювання 
тамтешнього населення до найдавніших і етновизначальних 
традиційних господарських занять нашої країни – рільництва й 
гончарства. Традиційні цінності хліборобства й гончарства в народній 
свідомості фіксуються як знакові в життєзабезпеченні українського 
етносу й передаються через колективні уявлення у світ художнього 
мислення, формуючи також і в звичаях українських цеховиків 
ціннісну шкалу – пріоритетність цехів «калачних» і «гончарних». Саме 
тому в українських легендах Бог створює перших людей винятково  
з пшеничного тіста або глини. Побутовим виявом такої тисячолітньої 
традиції наприкінці ХІХ століття був звичай цехових ремісників містечка 
Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії. За свідченням Івана 
Зарецького 1894 року, «у церкві або в церемоніальних процесіях 
попереду всіх мають право стояти тільки цех «калачний» 
і цех гончарний, перший праворуч, а другий ліворуч; за цими 
першими цехами йдуть: ковальський, столярний, м’ясницький, 
шевський, кушнірський та інші. На запитання, чому ж заслужив 
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гончарний цех однакової пошани  
з хлібницьким, відповідають, що 
«то хліб, а то земля», і як те, так  
і інше складають все в житті» [120, 
с. 118].

Також і технологічний процес 
підготовки формувальної маси для 
гончарської роботи майже в усьому 
перегукується з особливостями 
приготування тіста. Закономірно, 
що й відповідна термінологія була 
тотожною. Перед замішуванням 
борошно пересівають, щоб вибрати  
з нього сторонні домішки чи грудочки, 
а коли замішують, теж слідкують, 
щоб не було грудочок. Так і гончарі 
свідчили, що «глину треба толоком 
потовкти», щоб не було «грудок»; 
«як потовчеш глину, тоді сієш 
на решето, щоб не було де сучків, 

 Олександр Саєнко. Місить тісто.  
Ескіз фрески. Папір, акварель. Київ. 1921. 
Власність родини Саєнків [313, с. 35]

 Олександр Саєнко. Печуть хліб. Папір, олівець. Київ. 1921.  
Власність родини Саєнків [313, с. 57] 
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 Оксана Павленко. Ліплять пиріжки.  
Папір, темпера. Київ. 1918 [166, с. 199]

 Євген Гордієць. Хліб печуть.  
Полотно, олія. Київ. 1984 [221, № 545]

 Закачування глини для виготовлення цегли на подвір’ї гончаря Якова Оначка.  
Опішне, Полтавська губернія. Перша половина 1920-х. Фрагмент фото [393, с. 298, 299]
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корінців, щоб грудка де не осталася; а просіється на решето, 
тоді розгортується на купу і міситься руками..; міситься так, 
щоб не було в йому гудзків». Глину поливали водою й вимішували, 
як тісто («складу таку балабуху здорову й знов місю, яка тісто»). 
Причому, глину для вимішування «наготовляють звечора», бо «рано 
тра місити». Точнісінько так чинять і жінки, готуючись до випікання 
хліба. Під час замішування жінки підсипають на стіл борошно, щоб 
до нього не прилипало тісто, а гончарі перед закачуванням глини 
посипали лаву піском («щоразу, згортаючи пласток, щедро 
підсипають на лавку пісок, щоб глина не приставала»). У Поділлі 
«пізнають чи глей добре вимішаний з того, що він не пристає до 
ніг», а в Полтавщині – «достатньо викачана глина не пристає до 
рук». Так само діагностують і тісто. Замішане тісто згодом рвуть на 
грудки, що відповідають розміру майбутнього хліба, а гончар «зразу 
рве качалку на балябухи, – себ-то на грудки до виробу посуду». 
Вимішане тісто накривають тканиною, а «глей накривають рядном» 
[408, с. 117-120; 120, с. 49]. В інших гончарних осередках Поділля  
в процесі підготовки сировини ще робили з глини «булки»,  
у Полтавщині – «кулі», «паляниці», «бабу», у Галичині – теж «бабу» [408, 
с. 178].

На відміну від української традиції, у багатьох інших народів 
світу для виготовлення першолюдини тамтешні боги використовували 
кущ, дерево, кістку, попіл, метал чи інші усталені для іноетнічних 
культур господарські матеріали. Наприклад, у сибірських мансі 
деміург Нумі Торум тільки з третьої спроби зміг створити людей, які 
поклали початок людському роду. Спершу він вирізав із модрини дві 
колоди, надав їм форму людини, а голову, щоб не падала, закріпив 
поміж грудьми й шиєю цвяхом. Оживши від подиху Нумі, вони одразу 
ж втекли до лісу й стали лісовиками. Удруге Нумі зробив людей  
із серцевини модрини. Але вони з’їли заборонені плоди, і в них вилізло 
волосся, а від подиху Нумі новостворені люди взагалі розсипалися. 
Утретє Нумі створив людей із шелюги, з якої виплів щось подібне  
до скелетів, обмазав їх глиною й оживив. Мансі вірили, що саме з цих 
людей і пішло все людство [42, с. 273-274].

У бурятів Боги творять землю з принесених птахом ангатом 
чорної землі, червоної глини й піску; потім створюють чоловіка  
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й жінку: тіло з червоної глини, 
кістки з каменю, кров із води. 
Згодом вони вирішили, що хто 
з них оживить цих людей, той 
буде їм покровителем. Боги лягли 
спати, поставили перед собою по 
свічці й горщику і домовилися, що 
оживить людей той, хто на інший 
ранок прокинеться, і свічка його 
буде горіти, а в горщику виросте 
квітка. Все сталося в Мадара-
Бурхан, але Шібегені-Бурхан 

прокинувся раніше за нього, погасив його свічку, висмикнув у нього 
квітку і посадив у свій горщик, тому Шібегені-Бурхан і оживив людей 
[42, с. 366].

Подібним чином індіанський бог Тука-пача перших чоловіка 
й жінку зліпив з глини, але, коли вони пішли купатися, то повністю 
розмокли. Спроба створити з попелу теж виявилася невдалою, і тільки 
з металу богу вдалося створити такі тіла, які б не розмокали у воді  
[392, с. 27].

Українські міфологічні легенди про створення землі й 
людини з глини зафіксовано в усіх фольклорних регіонах України, 
зокрема в Галичині, Поліссі, Середній Наддніпрянщині, Полтавщині, 
Слобожанщині, що є переконливим свідченням незаперечного факту 
тотожності космогонічних і антропогонічних світоглядних уявлень 
населення України впродовж останніх кількох століть. Дослідженням 
не виявлено фольклорних творів, які б давали підставу вести мову про 
суттєві регіональні відмінності в домінуючій міфологічній концепції 
світотворення.

 «Заморожений час».  
Олександрія, Кіровоградська область. 2012.  
Фото Віталія Попкова (Олександрія),  
експоноване на ІІІ Національному фотоконкурсі 
«Гончарні ВІЗІЇ країни».  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному. Публікується вперше
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 2.2. СЮЖЕТНО-ОБРАЗНИЙ 
ЗНАКОВИЙ АНСАМБЛЬ 
ГОНЧАРСЬКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО 
ТЕКСТУ В БУВАЛЬЩИНАХ

Вище зазначалося, що український фольклор не зберіг творів, 
які б відображали прадавні світоглядні уявлення предків 

сучасних українців. Те ж саме стосується й загалом слов’янського 
фольклору, який, за висновком фольклориста Людмили Виноградової, 
не зафіксував ані в усній, ані в писемній традиції «дохристиянських 
розповідних міфів про верховних божеств і героїв-першопредків, 
які брали участь у створенні світу. Тому єдиним (по-справжньому 
масовим і надійним) джерелом для реконструкції персонажної 
міфологічної системи, в якій би відобразилися сліди давнього 
світогляду слов’ян, залишається так звана «нижча» міфологія, 
тобто комплекс уявлень про демонів, духів, про нечисту силу 
й людей, наділених надприродними здібностями. Дані цього 
типу представлені у фольклорно-етнографічній традиції всіх 
без винятку слов’янських народів безмежною чисельністю 
діалектних форм і локальних варіантів...» [48, с. 3].

Зокрема, нижчий рівень фольклорного осмислення різних 
аспектів феномену гончарства прикметний для українських бувальщин, 
записаних українськими, російськими й польськими фольклористами. 
У них розповідається про незвичайні випадки, пов’язані з гончарями, 
та їх магічну силу. На відміну від казки чи легенди цей фольклорний 
жанр має цільову установку на відтворення немовби реальних подій, 
які буцімто траплялися серед місцевого населення, були взяті з 
власного життя оповідача або його знайомих. Як правило, бувальщини 
мають моралізаторський, повчальний характер, акцентуючи увагу 
на неправильних чи злочинних діях когось щодо гончарів. Грубій 
силі або обману в них протиставляються надприродні можливості 
гончарів. Одночасно вони виконують дидактичну роль своєрідного 
попередження, застереження, унеможливлення недоброзичливого 
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ставлення до гончарів у майбутньому. Для вчених бувальщини 
постають важливою інформацією для дослідження світоглядних 
уявлень, вірувань, повсякденного побуту й традицій українців  
[див.: 275, с. 26-48; 276, с. 34-71; 299, с. 247-290].

Через аналіз так званої нижчої міфології – бувальщин –  
як надійного джерела реконструкції етнічної картини світу 
розкривається демонологічний рівень народних уявлень про 
феномен гончарства і сакральний статус творців-ремісників: 
надприродні можливості гончарів, їхні магічні здібності й володіння 
утаємниченими для людського загалу знаннями, уміння знахарювати, 
допомагати людям і карати зло, зв’язок гончарів із «нечистою силою», 
сакральне призначення й охоронна функція гончарних виробів. 
Сюжети й мотиви бувальщин про гончарів, виявляючи свою збіжність  
з епічною позицією, тобто цільова установка на відтворення локальної, 
побутової реальності фактів і подій, зв’язок з учасником-оповідачем 

 Олександра Селюченко. Гончар їде на ярмарок. Глина, ангоби, ліплення, 
мальовка, 20,3х28х12,5 см. Опішне, Полтавська область. 1980.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, КН-168 / К-168. 
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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чи його рідними, односельцями, знайомими, та функції – релігійна, 
інформаційна, утилітарна, віддзеркалюють міфологічний аспект 
світоглядного комплексу етносу, що в осмисленні людської онтології  
в усіх сферах традиційної господарської й культурної життєдіяльності 
соціуму першочергово «натуралізується» через ставлення (номінації 
гончаря, ритуальний і «соціальний» етикет, гончарські сюжети, мотиви, 
функції) творчого суб’єкта до домінуючого роду занять українців – 
гончарства. Більшість фольклорних оповідей про гончаря – фабулати.

 2.2.1. Мотив дороги як межі «свого» й «чужого»

У більшості бувальщин сюжет розгортається під час 
транспортування гончарем своїх глиняних виробів [див.: 299, с. 247-
272]. Традиційно мовиться про переміщення гончарів з метою продажу 
власних виробів на запряжених кіньми возах. Вони, як правило, й 
починаються з таких слів: «Їхав дід із горшками…» (Вереміївка, 
Полтавська губернія); «Їхав ганчарь з горшками з ярмарку…» 
(Решетилівка, Полтавська губернія); «Їхав ганчарь з горшками  
і остановився на поляні ночувати» (Ново-Катеринослав, Харківська 
губернія); «Один раз горчешник ночував коло кладовища. Він 
там випріг свою кобилу…» (Єгорівка, Харківська губернія); «Їхав 
«гончар» з горщиками…» (Микільське, Харківська губернія); «Везе 
ганчарь горшки…» (Новомосковськ, Катеринославська губернія); 
«Їхав гончар…» (Виблі, Чернігівська губернія); «На дорозі їде 
литвин з горшками…» (Філівці, Чернігівська губернія); «То їздив 
литвин з горшками…» (Рожнівка, Чернігівська губернія); «Заїхав 
гончар до мужика ночовать…» (Мрин, Чернігівська губернія); «Їхав 
якось гончар по селу…» (Чернігівська губернія); «Їхав один гончар  
з Ріпок…» (Напорівка, Чернігівська губернія); «Якось гончар віз  
на ярмарок продавати свої вироби…» (Рівненська область) 
[207, с. 140; 83, с. 97; 139, с. 222, 224; 148, с. 247; 203, с. 79; 78,  
с. 9, 168, 174; 304; 323, кн. 1, с. 149]. У деяких бувальщинах уже  
в тексті мовиться, як «їхав литвин з горшками» (Філівці, Чернігівська 
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губернія); «І задумав він робить горшки. Купив собі конячку  
і давай возить глину на горшки» (Старе, Полтавська губернія);  
«…по селу ездил гончар» (Пльохів, Чернігівська губернія); «…на тім 
боці ганчар із горшками їди…» (Воронезька губернія) [78, с. 172, 
247; 46, с. 448; 37, с. 261]. Нерідко гончарні вироби транспортували 
й продавали чумаки. Олександр Твердохлібов 1885 року повідомляв, 
що в охтирських гончарів (Харківська губернія) «прежде бывало 
очень часто, теперь только изредка закупают посуду чумаки, 
которые возят ее на Дон, в Екатеринослав и в Таврию. Чумаков 
от ахтырских гончарей отбили гончары опошнянские» [348,  
с. 15]. Тим часом, з іншого гончарного осередку цієї ж губернії 
– слободи Котельва – «чумаки возят гончарную посуду  
на Дон, в Приднепровье и даже изредка в Крым… Но чумаки  
не возвращаются домой с пустыми возами: на Дону они берут 
рыбу и соль» [348, с. 36, 37] Тільки у двох бувальщинах, сюжетною 
лінією яких є зустріч гончаря зі святими, мовиться про те, як «ішов 
ганчар п’яний з ярмарку…», «Ідут ганчари з ярмарку у понеділок…» 

 Гончар із глиняними виробами на ярмарку. Чернігів. Кінець 1890-х.  
Фото М. Могильченка [227, с. 64]
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(Бубнівка, Тульчинська округа) [408, с. 170]. Для порівняння зазначу, 
що в інших етнічних традиціях, наприклад у польських бувальщинах, 
йдеться головним чином про пішохідні збутові мандрівки гончарів із 
мішком за плечима. Така специфіка двох етнічних традицій виявляє 
відмінні рівні розвитку гончарного ремесла, обсяги домашнього 
виробництва й ареали збуту глиняного посуду в ХІХ – першій чверті 
ХХ століття. В Україні зазначеного періоду традиційне гончарство 
перебувало в зеніті розвитку; глиняні вироби збували на значних 
територіях, інколи віддалених на сотні кілометрів від гончарного 
осередку. Водночас, у Польщі гончарний кустарний промисел 
інтенсивно витіснявся промисловим виробництвом ужиткового 
посуду, ареали його збуту звужувалися. 

Отже, населення різних регіонів України зустрічалося з 
гончарем не в момент його творчої праці (копання глини, приготування 
формувальної маси, роботи за гончарним кругом, сушіння, скління 
чи випалювання глиняних виробів), а саме тоді, коли він продавав 
свої вироби на місцевих ярмарках, або ж періодично мандрував до 
близьких і далеких хуторів, сіл, містечок і міст у пошуках вигідного 

 Сергій Васильківський. Чумацький Ромоданівський шлях.  
Полотно, олія. Харків. Початок 1900-х. Національний художній музей України [316, с. 85]
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 Гончарний ряд на ярмарку. Полтава. 1899. Фото О. М. Павловича (?).  
Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі, 2021-61 [276, c. 81; 247, с. 203]

 Гончарні ряди на ярмарку. Полтава. 1899. Фото О. М. Павловича (?).  
Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі, 2021-62 [276, c. 93; 247, с. 201-202]
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збуту своєї продукції. Нерідко на торговищах продажем займалися 
дружини, а майстри в цей час гончарювали вдома. 

Гончарі їздили зі своїми виробами переважно весною, у другій 
половині осені й зимою. Ці календарні періоди були часом, коли 
темп гончарської роботи дещо уповільнювався, а натомість більш 
активним ставав мандрівний продаж глиняної продукції. Гончар 
навантажував свій віз («кучу») посудом і вирушав у далеку дорогу. 
Саме там з ними зустрічалися пересічні люди. Розповіді про ремісників 

як про яскраве явище повсякденного побуту стали темою численних 
народних оповідей (бувальщин). Від цього моменту беруть відлік 
усі незвичайні пригоди, що траплялися з майстрами. У більшості 
бувальщин сюжет розгортається під час прямування гончарів  
на ярмарок або ж повернення додому. Без дороги, яка у фольклорі 
осмислювалася як зона значного ризику, домінування незвіданого, 
небезпечного, таких пригод ніколи б не з’явилося. Цей лейтмотив усіх 
відомих бувальщин про гончарів постав як закономірне відображення 
повсякденних побутових реалій.

 Краєвид села. Кобеляцький повіт, Полтавська губернія.  
Початок ХХ століття. За фотографією Б. П. Аглаїмова [306, с. 99]
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В українській фольклорній традиції дорога розглядається як 
сакральна межа між світом живих і світом мертвих, а тому обставлена 
багатьма пересторогами й заборонами. Увесь простір довкола 
повсякденного буття людини поділявся на «свій» (освоєний, відомий, 
відкритий, безпечний) і «чужий» (неосвоєний, незнаний, таємничий, 
небезпечний). Відповідно до цього локально розподіляли й демонічних 
істот, які населяли цей простір. Перетинаючи межу, вирушаючи 
в дорогу, людина вступала в тісний зв’язок з інфернальними, 
демонічними створіннями, які намагалися нашкодити, заплутати, 
звести зі шляху чи довести до самогубства. Останнє було для них 
найбільш жаданим, оскільки, згідно з віруваннями, душі таких людей 
потрапляли в нижчий світ і ставали в один ряд із чортами. 

За спостереженнями фольклориста й керамолога Костянтина 
Рахна, «кожний значний локус природного ландшафту мав власну 
демонологічну персоніфікацію. Місця сакральні й позитивно 
означені протиставлялися нечистим, негативно забарвленим… 
Людина, що рухалася (рух тут був рисою ідентифікації живої 

 Краєвид села. Полтавська губернія. Кінець 1890-х.  
Автор фото невідомий [306, с. 100]
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істоти, отже, рух означав 
життя), в’їжджала на терени, 
які є зоною демона, зоною 
іншого, нелюдського світу» [299, 
с. 260].

Вирушаючи в дорогу, 
гончарі намагалися убезпечити 
себе від впливу зловорожих сил, 
які могли перешкодити вдалій 
поїздці й успішному збутові 
глиняних виробів. Наприклад, 
майстри із села Коболчин, 

що в Чернівеччині, перед виряджанням у дорогу освячували віз із 
горщиками. Вони весь товар хрестили й окроплювали свяченою 
водою. З наявних матеріалів випливає, що гончарі були людьми 
віруючими, а тому молилися, щоби заручитися підтримкою невидимих 
сил. У більшості випадків це були лаконічні, тісно пов’язані  
з повсякденним життям молитви-звертання: «Господи, допоможи 
довезти горшки до базару, продати товар», або: «Поможи, мені, 
Господи, добре продати, вторгувати грошей, щось купити їсти 
та одягнутися для сім’ї. Поможи, Господи, благаю тебе, Господи, 
поможи» [299, с. 248]. Інколи в бувальщинах трапляються відомості 
про застосування гончарями християнських молитов, таких як «Отче 
наш», «Вірую во єдиного Бога», «Богородице, діво, радуйся...». Знання 
цих молитов, за однією з бувальщин, допомогло гончареві-початківцю 
довести людям, що він не мрець, а живий чоловік [78, с. 247-250].

 Покрова. Скло, туш, олія.  
Східна Галичина. ХІХ століття [144, с. 65]
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 2.2.2. Мотив цвинтаря як демонологічного локусу

Гончарям доводилося перебувати в дорозі не один день, 
тому вони змушені були десь відпочивати й ночувати. За багатьма 
бувальщинами, звичним місцем для ночівлі були поле, ліс, рідше – хата 
незнайомців. Проте нерідко зупинка припадала на місце поховання 
людей:

• «…З дороги збився і з’їхав аж на кладовище, випріг 
там коня, положив йому сіна і сам сів вечеряти» (Решетилівка, 
Полтавська губернія; середина 1890-х) [83, с. 97];

• «Один раз горчешник ночував коло кладовища. Він там 
випріг свою кобилу, кормив її і варив кашу» (Єгорівка, Куп’янський 
повіт, Харківська губернія; кінець 1880-х) [139, с. 224].

За відомими бувальщинами, часто гончар підсвідомо,  
не знаючи про це, зупинявся на давніх, уже занедбаних місцях 
людських поховань:

 Гончар на перепочинку в дорозі; на возі – глиняний посуд.  
Чернігівська  губернія. 1908. Фото Федора Вовка.  
Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі, 3719-160 [276, с. 51]
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«Їхав ганчарь з горшками і остановився на поляні ночувати. 
Шкапа пасеця, а він лежить і не спить. От так як опівночі дивиця, 
розступаєця земля коло його. Земля розступилась, і наверх землі 
виступила труна; із труни виліз чоловік, знявся і политів» (Ново-
Катеринослав, Куп’янський повіт, Харківська губернія; кінець 1880-х) 
[139, с. 222].

Виявляється, такі місця тимчасових зупинок не були випадковими 
фольклорними вигадками. Вони стали закономірним відображенням 
реально існуючих традицій облаштування помешкань гончарів побіля 
цвинтарів або й навіть на місцях давніх занедбаних поховань. Там же 
нерідко знаходилися й глинища, де гончарі брали сировину для своїх 
виробів. Так, в історії українського гончарства зафіксовано приклад, 
коли славетний свого часу гончар Федір Падалка із села Межиріч 
Лебединського повіту Харківської губернії на межі ХІХ–ХХ століть 
жив безпосередньо на цвинтарі. Відомий український фольклорист 
і етнограф Микола Сумцов 1901 року побував у майстра й так 
описав побачене: «Житло Падалки знаходиться на окраїні села. 
Здалека видніється білувата скатертина піску; до хати Падалки 
доводиться під’їжджати піском; ще більш дивне й неприємне 
враження складається, коли раптом з-за рогу відкривається 

 Гончарний ряд на ярмарку. Чернігівська губернія. 1908. Фото Федора Вовка.  
Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі, 3719-116 [276, с. 121]
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поміж піску багато чорних кладовищенських хрестів. Обійстя 
Падалки чомусь знаходиться на кладовищі» [344, с. 37].

В одній із білоруських бувальщин, записаній фолькло ристом 
і етнографом Павлом Демидовичем у Мінському повіті Мінської 
губернії, теж розповідається про гончаря, який жив на території 
сільського поховання. Із ним трапилася історія, пов’язана з тамтешніми 
покійниками. Поглиблюючи в хаті яму, де зберігалася глина, гончар 
викопав дві кістки. «Примерял он эти кости к себе, и оказалось, что 
оне принадлежали человеку, много превосходящему его по росту. 
Эти кости гончар показал еще некоторым из своих соседей  
и зарыл их, только в другом месте. Ночью во сне к этому гончару 
явились два казака на сивых конях и стали спрашивать его, зачем 

 Олександр Ганжа. Хрест-свічник.  
Глина, гончарний круг, ліплення, ритування, 
33х25х13,7 см. Жорнище, Вінницька область.  
1970-ті. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-1892 / К-1840.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше  Хрест і горщики з ритуальними стравами  

на могилі. Нова Басань, Бобровицький район, 
Чернігівська область. 1984.  
Фото Олеся Пошивайла [276, с. 256]
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 «Вид у селі Чернещино Полтавської губернії» (жінка ліворуч несе  глиняну тикву) 
Чернещино, Полтавська губернія. Початок ХХ століття. Листівка. 
Видавництво Общини Св. Євгенії. Петроград. ~1915 [151]

 «Хата» (на кілки тину вздовж хати надіто глиняний посуд).  
Центральна Україна. Початок ХХ століття. Листівка №1 із серії «Українські типи і краєвиди». 
Видавництво «Рассвет». Київ. Початок ХХ століття. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному
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 Микола Теліженко. Наша хата. Папір, витинання. 
Черкаси. 2004 [217, с. 30]

 Хата гончаря (на подвір’ї виставлено глиняний посуд).  
Опішне, Полтавська губернія. 1909.  
Фото Никанора Онацького [369, с. 49]
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он перенес их кости в другое место. На завтра гончар перенес 
эти кости из новаго места на старое. С тех пор ни разу не 
являлись ему во сне эти казаки» [93, с. 139].

Проживання майстрів на цвинтарях чи побіля них не 
узгоджувалося з існуючим у традиційно-побутовій культурі уявленням, 
немовби ці культові місця поховання мертвих непридатні для 
тривалого знаходження живих людей, адже перебували під контролем 
демонічних потойбічних сил. Виявляється, на гончарів зазначене табу 
не поширювалося. За висновком дослідника народного гончарства 
Олеся Пошивайла, виняткове явище було «відображенням давніх 
язичницьких поглядів на гончарство як на священнодійство.  
Це архаїчний пережиток ще з тих часів, коли гончарі виконували 
жертовні функції, особливо ж у ритуалах, пов’язаних  
із відправленням культу предків, вшануванням померлих.  
З огляду на роль гончаря як посередника між світом живих  
і світом мертвих його помешкання на місці поховань знаходить 
цілком логічне витлумачення» [276, с. 52].

Специфічний вибір місця тимчасової зупинки чи помешкання 
зумовлював зустріч гончаря з інфернальними істотами, які частіше 
перебували в зоні межового «чужого» (щодо людини) простору. 
Насамперед, в українських бувальщинах фіксується зв’язок гончаря 
з упирем (яритником), чортом і вовкулакою.

 2.2.3. Мотив зустрічі гончаря з упирем (яритником)

Утаємничена праця гончаря, як уже зазначалося вище, також 
була «поза межею доступності» людності, бо весь виробничий 
цикл відбувався переважно в хаті, поза «людським оком». Навіть 
під час випалювання посуду, що відбувалося на дворищі, майстри 
намагалися не пускати до двору сторонніх осіб, передовсім жінок. 
Невідомість породжувала фантастичні, міфологізовані уявлення про 
майстрів як про незвичайних людей, чарівників, деміургів. Це особливо 
підсилювалося звичною гончарською практикою видобування глини 
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зі значної глибини (доводилося докопуватися до 20 м завглибшки). 
Люди знали, що гончарі мають справу з табуйованими надрами 
землі, з таємничою силою вогню, що й ставало підосновою творення 
неймовірних історій про них. У даному випадку, на майстрів частково 
переносили уявлення про Бога як про першого гончаря на землі; 
вважали, що вони отримали божественне благословення творити свої 
вироби, а отже, й можливість володіти надприродними здібностями, 
дарованими богами. Тому у фольклорних текстах послідовно 
утверджується думка, що гончарі були не простими горщечниками, 
а деміургами, людьми з унікальними магічними можливостями, 
чарівниками, спроможними безстрашно протистояти злій силі, 
передовсім упирям (яритникам), вовкулакам.

Прикметою українського фольклору є побутове уявлення, 
немовби упирі – це блукаючі покійники, які за життя займалися магією, 
були вовкулаками чи самогубцями. Їм приписували верховенство над 
відьмами, вовкулаками. Відомий етнограф Петро Єфименко зазначав, 

 Гончар біля горна, заповненого глиняним посудом.  
Олешня, Чернігівська губернія. 1908. Фото О. М. Павловича.  
Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі, 1514-63 [276, с. 115]
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що «за загальнопоширеними віруваннями малоросів, упирі-
мертвяки вдень спочивають у могилах, немовби живі, з червоним 
чи, краще, закривавленим обличчям. Уночі встають з гробів  
і бродять світом… Але ще більше страшні вони тим, що входячи  
в будівлі, кидаються на сонних людей, головним чином на 
немовлят, і висмоктують із них кров, спричиняючи цим смерть» 
[110, с. 499].

Мотив зустрічі гончаря з упирем став одним із провідних  
у такому самобутньому жанрі українського фольклору, як бувальщини. 
В. Г. Кравченко в містечку Решетилівка Кобеляцького повіту 
Полтавської губернії в середині 1890-х років записав бувальщину,  
в якій оповідається про те, як гончар їхав із горщиками з ярмарку, 
збився з дороги й заїхав на кладовище. Сівши вечеряти, ремісник 
попросив Господа йти до нього на вечерю. Натомість несподівано 
з’явився упир. Заборонивши гончареві хреститися після вечері, упир 
примусив його йти з ним на хутір шукати хату, де б не хрестилися й не 
молилися Богу. У першому дворі, куди вони зайшли, наймит молився 

 Гончарі видобувають глину з «дудки». Опішне, Полтавська губернія. 1893.  
Фото Івана Зарецького. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, І-49  
[276, с. 109; 247, с. 166-167]
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Богу, у другому – невістка вікна похрестила, і тільки в третій двір 
вони змогли потрапити. Там упир напився дитячої крові й заставляв 
це зробити гончаря, але той відмовлявся. На щастя, на світанку 
заспівали перші півні й упиряка безслідно зник. Гончар доказав людям, 
які збіглися на трагічну подію, що то все наробив упир, а не він. 
Вони відкопали мерця й забили в нього осиковий кілок [83, с. 97-98]. 
Про живучість уявлень про зустрічі гончарів з упирями в свідомості 
населення України свідчить той факт, що ще 1979 року фольклорист 
і етнолог Андрій Топорков чув його в Ратнівському районі Волинської 
області [див.: 361, с. 41].

Деякі з бувальщин відзначають надприродний апетит мерців, які 
часто з’являються на ночівлі гончаря на кладовищі й прагнуть чимось 
підживитися. За словами дослідника народного побуту Полтавщини 
Василя Милорадовича, ходіння мерців поночі за їжею є не що інше, як 
віра в потойбічний світ і в те, що після смерті людина продовжує жити, 
а тому й існував звичай класти в труну різну їжу та напої [220, с. 410]. 

 Приготування в глиняних горщиках страв на березі річки.  
Полтавська губернія. Початок ХХ століття. Листівка № 96 із серії «Типы и виды Малороссии». 
Москва. Фототипія Шерер, Набгольц і К°. 1906. За фотографією Йосипа Хмелевського.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному



125

РОЗДІЛ II. Семіосфера гончарства в українському фольклорі

Історію, подібну до бувальщини з Решетилівки [83, с. 97-98],  
Петро Іванов записав у хуторі Єгорівка Куп’янського повіту 
Харківської губернії. У ній також мрець виходив із могили, щоб 
поїсти: «Один раз горчешник ночував коло кладовища. Він там 
випріг свою кобилу, кормив її і варив кашу. Зварив він кашу  
і сів вечеряти, дивиця, прямо на єго пленда мертвець яритник, 
такий, шо тіко устав із могили. Прийшов він до горчешника та 
й каже: «Давай міні вечеряти: я їсти хочу!» Той горчешник дав 
єму каши. Ото він поїв усю кашу і сказав горчешникові: «Ходім 
тепер до мене у гості!» І тягне єго у могилу. Той мертвець хотів 
задушити горчешника, а він вирвавсь од єго рук і ушьол…» [139,  
с. 224]. Сюжет про мерця з надмірним апетитом зустрічається  
і в казках, записаних фольклористами Олександром Афанасьєвим  
та Іваном Манжурою [219, с. 410].

Упирі спонукають гончарів до примусу («Пий, я тобі кажу,  
а то заллю! – та за груди його»; «Та скорій давай кришку, а то 
міні не время!»). Вони вимагають у нього їсти («Давай мені вечеряти:  
я їсти хочу»); тягнуть до себе в гості («Ходім тепер до мене у гості!») 
[83, с. 97-98; 139, с. 222-224].

 «Види з Полтавщини» (хутір). Полтавська губернія. Початок ХХ століття.
Листівка. Накладом Української Книгарні Т. Савула. Відень. 1905–1917 [151]
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Бувальщини різних регіонів України виявляють традиційне 
уявлення, немовби нічні шкідливі походеньки упирів, яритників можна 
припинити, забивши осиковий [83, с. 98] чи дубовий [139, с. 224] кілок 
у домовину або в тіло мерця, який став ходячим покійником. Такі дії 
в народі вважали найбільш ефективними з точки зору нейтралізації 
негативного впливу потойбічної злої сили. Важливим інструментом  
у цьому протиборстві двох світів уявлялася саме постать гончаря, 
якому, із-за володіння утаємниченими фаховими ремісничими 
знаннями, у масовій свідомості приписували надприродні здібності. 
Причетність майстра до магії спопеляючого й очищаючого 
вогню в побутових уявленнях осмислювалася як потенційна 
здатність притягувати до себе, а отже, й у такий спосіб виявляти  
та знешкоджувати хтонічних істот, зокрема духів-двоєдушників 
(упирів), які, за народними віруваннями, мають другу «демонічну» 
душу, та духів-перевертнів (вовкулаків). Як випливає з бувальщин, 
гончар, навіть охоплений почуттям страху («хоч і злякався, так де ж  
йому дітись?»), у більшості випадків знаходив у собі мужність 
протистояти страхітливим наказам і вимогам демонічних персонажів 
дещо вищого рівня в семантичній опозиції «людина / надлюдина». 
Він, зокрема, відмовився пити кров жертви упиря («Я не хочу 
пити: як таки можна християнську кров пити?» [16, с. 97-98].  
Подібним чином гончар відмовився їсти конину, до чого його 
примушували вовки в іншій бувальщині, записаній у Рівненщині  
[323, кн. 2, с. 149-150].

Прикметно, що у фольклорних творах постає не лише 
узагальнюючий образ гончаря, який чинить спротив зловісним намірам 
демонічних персонажів, не погоджується на співпрацю з ними, 
але й, власне, його глиняні вироби наділяються функцією протидії 
ворожій силі. Володимир Гнатюк у своєму дослідженні «Останки 
передхристиянського релігійного світогляду наших предків» подав 
приклад превентивного захисту за допомогою глиняного посуду від 
надокучливих відвідин живих мерців: «Для того можна засвітити 
світло і поставити під горнець. Коли мерлець прийде, треба 
горнець піднести; при світлі побачиться мерця і від тої хвилі 
він перестане ходити. Для певності треба світити таку свічку,  
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що була 12 разів коло паски» [69, 
с. 400]. Використання горщика  
в даній ритуально-магічній 
практиці засвідчує високий 
семіотичний статус гончарних 
виробів, які, окрім ужиткової, 
виконували ще й сакральну, 
охоронну функції.

У більшості народних 
переказів образ гончаря проти-
ставляється образу упиря й лише 
як виняток набуває споріднених 
ознак. Зокрема, Петро Іванов 
записав у Куп’янському повіті 
Харківської губернії бувальщину, 
в якій гончар діє в спілці з колишнім чаклуном, який у потойбіччі 
став упирем («старинний, привеликий яритник»), і опанував його 
вмінням чаклувати. Пожалівшись на скрутне становище в сім’ї і на 
малий виторг з горщиків, які возить уже сорок років, гончар погодився 
навчитися всім премудростям яритника, тільки щоб «не їздити уже 
з цими горшками». Мрець навчив його всього примусу, а на другий 
день гончар поїхав додому. «Як приїхав додому, а в сусід свальба. 
Єго і не покликали на свальбу, а він поробив так, шо молоді  
і вся свальба розбіглась вовками, поробились вовкулаками» [139, 
с. 222-224]. На завершення цієї трагічної історії, люди дізналися 
про злочин і покарали гончаря. Дослідниця неказкової фольклорної 
прози Світлана Грахова дійшла висновку, що подібна «ситуація 
взаємодії представників різних світів є ключовим епізодом... 
як традиційних, так і сучасних текстів даного фольклорного 
жанру» [76, с. 67].

 «Українське весілля».  
Полтавська губернія. Початок ХХ століття.

 Листівка №255 із серії «Українські типи і краєвиди». 
Видавництво «Рассвет». Київ. 1905–1917 [151]
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За всі дари, отримані від істот нижчого світу, потрібно 
розраховуватися, нерідко власним життям. Платою за здобуті від 
демонічних персонажів надприродні вміння слугувала душа, яка 
повністю переходила в їх підпорядкування. Відтоді людина сама 
собі не належала, оскільки встановлювався повний контроль над  
її думками, діями, вчинками.

Прихильність до гончаря вищих сил проходить лейтмотивом ще 
однієї бувальщини, в якій розповідається про молодого гончаря, якого 
засипало в ямі під час видобування глини. Родичі й сусіди подумали, 
що він загинув. Батюшка відправив похорон, «запечатав як треба  
і поїхав додому. Люде, котрі були там, пішли поминать». Тим 
часом чоловік самостійно «виривсь наверх, узяв заступ на плечі  
і пішов додому». Його врятувала віра в Божу допомогу («давай, 
думаю собі, ритимусь, чи не поможе Бог мені вибраться з-під землі  
на світ Божий»). Проте, на його подивування, усі сприйняли, 
немовби «мертвяк прийшов», «це їм привиденіє, шо це із їх сміється 
сатана». Коли ж переконалися, що він не «мертвяк», «дивовались 
цьому чуду, що зроду не було такої пригоди у їхній стороні нікому»  

 Гончарі накидають на віз глину. Опішне, Полтавська губернія. 1893.  
Фото Івана Зарецького. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, І-47  
[276, с. 107; 247, с. 165]



129

РОЗДІЛ II. Семіосфера гончарства в українському фольклорі

[139, с. 247-250]. Як випливає, бувальщина формувала побутове 
уявлення про вибірковість і винятковість гончаря, який один зміг 
врятуватися з-під глини. Більше нікому при цьому не щастило, хоча 
обвали на глинищах за участі копачів траплялися достатньо часто.

 2.2.4. Мотив взаємин гончаря з чортом

Одним із образів української демонології є чорт. У попередньому 
підрозділі вже йшлося про те, як у космогонічних і антропогонічних 
легендах він, подібно до Бога-деміурга, намагається створити  
з глини світ і людину. Маючи неабиякі здібності до чародійства, чорт 
також може перетворюватися на будь-яку людину, істоту, тварину, 
комаху, атмосферне явище чи предмет. Він завдає шкоду людям, 
збиває з дороги, лякає, підштовхує на всілякі гріховні вчинки, щоб 

 Михайло Китриш. Композиція «На ярмарку» (фрагмент). Глина, полива, гончарний круг, 
ліплення, ритування, вдавлювання, проколювання, 25,3х29,4х17,8 см.  
Опішне, Полтавська область. 1984. Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, КН-181 / К-182. Фото Олеся Пошивайла. Публікується вперше
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заволодіти людською душею, і тільки в рідкісних випадках виступає як 
позитивний образ (у фольклорних творах хорватів, білорусів, поляків 
та інших народів) [21, с. 519-527; 291; 292].

Повноцінних бувальщин, персонажами яких одночасно були 
б чорт і гончар, у записах українського фольклору віднайти не 
вдалося. Частіше трапляються поодинокі згадки про такий тандем 
у приказках і примовках. Тим часом наявна коротка бувальщина-
репліка, бувальщина-констатація, тобто фольклорний текст, який не 
має розгорнутого сюжету. Його єдиною метою постає встановлення 
незаперечності існування певного явища, наявності чогось, що 
люди могли пояснити, покликаючись лише на вплив демонічних сил.  
Так, невелику примовку записав у Чернігівщині Борис Грінченко:  
«А де будеш молоть?» (питають, стрівши гончаря з горшками. 
Гончарі сього не люблють, сердюцця і одказують: «Де чорти 
будуть твого батька колоть!» [82, с. 231-232]. Подібним чином у 
Любачівському районі Галичини діти кричали навздогін майстрові, який 
віз горщики з відомого гончарного осередку Потелич (Жовківський 
район, Львівська область): «Горці на млин!». На цю зухвалість ремісник 
сердито відповідав: «Зуби на млин!» [75, с. 16]. 

Відомий гончар із села Гавареччина Золочівського району 
Львівської області Степан Гарбузинський 1988 року повідомив 
співробітнику Музею гончарства в Опішному Сергію Радьку, що,  
«як гончар їде фірою, то жартують: «Що, до млина?» [286, арк. 38, 
7зв. польового щоденника]. Мешканка гончарського села Шпиколоси 
того ж району Гелена Ксьонжик розповіла досліднику ще один 
варіант такого звертання: «Як гончар їде фірою на базар, то люди 
так дражняться: питають: «Куди їдеш, до млина?»… Відповідь 
гончаря: «Ні, до ката, щоб тебе дідько взяв, ще й твого тата!»;  
або – «Ні, до ката, щоб здійняв шкіру з тебе, ще й з твого тата» 
[286, арк. 21зв. польового щоденника].

Сергій Радько записав у гончарних осередках Галичини й інші 
«гончарські» дражнилки: 

• «Гончар-ліпка зліпив дідька під порогом з кривим (одним) 
рогом» [Гелена Ксьонжик, Шпиколоси; 286, арк. 23, 46, 21зв. 
польового щоденника];
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• «Колись на гончарів так казали: «Гончар-ліпка зробив 
дідька, (дідько?) се схопив, гончаря вхопив» [Антон 
Чесновський, 1905 р. н.;  Кути, Косівський район, Івано-
Франківська область; 286, арк. 23, 46];

• «Як гончар віз посуд на базар: «Вуйко, куди, у млин їдете? 
Відповідь: «Змолов би се й голову!» [Антон Чесновський;  
Кути; 286, арк. 23, 46]. 

За відомостями, зібраними Костянтином Рахном, в іншому 
гончарному осередку – Косові (Івано-Франківська область) 
– гончарі теж гнівалися, коли по дорозі на ярмарок їх дратівливо 
запитували, чи їдуть вони до млина. «Доходило навіть до бійки. 
Вважалося, що станеться щось погане, поб’ється мало не 
половина посуду» [299, с. 268]. На думку вченого, такі однотипні 
примовки, пов’язані з гончарськими вояжами, були відображенням 
світоглядного протиставлення двох професій – мірошників і гончарів. 

 Водяний млин з трьома колесами на річці Ворскла. Охтирка, Харківський повіт.  
1910. Фото Никанора Онацького [369, с. 285; 143]
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За народними віруваннями, мірошники зналися з нечистою силою, 
зокрема з чортами й водяниками, від яких залежав їхній добробут. 
Останні ж були «хтонічним низом міфологічної моделі світу», який 
«протиставлявся гончареві, що служив вогнистому божеству 
верхнього простору, винищувачеві чортів – Перунові» [299, с. 269].

Проте, виявляється, в Україні подібні уявлення пов’язувалися 
і з гончарями, як ще одне свідчення вже означеної спорідненості 
хліборобства й гончарства, цехів «калачних» і «гончарних», а отже,  
й мірошників та гончарів. Підтвердженням таких світоглядних настанов 
є, зокрема, й дражнилки, записані Сергієм Радьком, основним мотивом 
яких є, буцімто, ліплення гончарем чорта=дідька («зліпив дідька», 
«зробив дідька»). Маємо приклад своєрідної гри-змагання в те, над 
ким чорт швидше поглумиться: зустрічні бажають цього гончарю 
«(дідько?) се схопив, гончаря вхопив»). Реакція ж самих ремісників 
на глузування була достатньо емоційною й набувала характеру 
прокльонів («чорти будуть твого батька колоть», «зуби на 
млин», «щоб тебе дідько взяв, ще й твого тата», «до ката, щоб 
здійняв шкіру з тебе, ще й з твого тата», «змолов би се й голову»). 
Ймовірно, прихованим контекстом усіх дражнилок було побажання, 
щоб гончаревий посуд побився («а де будеш молоть?»). Звідси  
і взаємне гончареве побажання, щоб замість «Горці на млин!» збулося 
«Зуби на млин!».

Підтвердженням такого припущення можуть слугувати спогади 
мешканців відомого гончарного осередку Гуцульщини – міста Косова, 
записані Сергієм Радьком. Виявляється, «гончарі у Косові повагою не 
користувалися, їх постійно дражнили, сміялися з них. Називали: 
ляпольники, гончурі, глиняники. «Гончар-ліпка зліпив дідька, 
дідько скаче, гончар плаче». Казали на вироби, готові до продажу: 
«Неси під грушку». (Десь у Косові була груша, де збиралися на 
посиденьки). А зараз гончарі користуються авторитетом  
і шаною. Їх називають – «керамісти» [286, арк. 22, арк. 24 польового 
щоденника]. А ще з гончарів Гавареччини насміхалися, якщо помічали 
брак: «І від злота й від срібла відходить» [Степан Гарбузинський, 
Гавареччина; 286, арк. 5зв. польового щоденника]. Майстри були 
в конфронтації не лише з місцевими мешканцями, але й нерідко  
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зі своїми побратимами по ремеслу. Гончар Мар’ян Бакусевич згадував, 
що «Як сваряться гончарі, то так кажуть: «Наробив мисків 
/-ки/ кривописків/-и/. Гергаті миски»; «Гергаті кривописки» 
[Гавареччина; 286, с. 11, арк. 13, арк. 5зв. польового щоденника].

У казках, зібраних Олександром Афанасьєвим, є сюжет, коли 
чорт відбуває службу в горщечника за вкрадений останній шматок 
хліба [219, с. 419; див. також: 293, с. 370-371]. Подібну казку записав 
1919 року в місті Ковернино Костромської губернії місцевий земський 
службовець, краєзнавець Михайло Зімін [див.: 125, с. 64].

В одній українській бувальщині гончар говорить дівчині, яка 
вкрала в нього найбільший горщик: «Ну, що прилипла, не пускає 
тебе нечиста сила?» [304]. З контексту бувальщини випливає 
народне уявлення, що в чарівництві гончарям допомагала нечиста 
сила. Етнограф Лідія Шульгина в середині 1920-х років у подільському 
гончарному осередку Бубнівка зафіксувала бувальщину-констатацію, 
немовби гончарям у роботі допомагають чорти: «Коли-ж ганчар 
багатий і йому добре ведеться, то звичайно тоді кажуть, що 
він «щось знає» або «має чорта, який робит». Так, про Андрія 
Ганчаря, який мав до 10 челядників, що робили по сотні мисок 

 Бунти мальованих мисок після випалювання.  
Міські Млини, Зіньківський повіт, Полтавська губернія. 1903.  
Фото Івана Зарецького. Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі [247, с. 193]
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на день, оповідають, як до нього ходив чоловік із сусіднього села 
чорта купувати. Андрій, кажуть, вибив його добре, а той згодом 
дякував, «що чорта не схотів продати, а навчив діла робить» 
[408, с. 170]. Польський етнограф і фольклорист Оскар Кольберг 
опублікував казку про чорта на вислузі, зафіксовану в Краківському 
повіті. З-поміж іншого, у ній йдеться про те, як покараний молодий чорт 
прислуговував гончареві три дні й усіляко сприяв його збагаченню  
й відшкодував завдані ним же збитки [419, c. 165-166].

На зв’язок гончаря з чортом, за фольклорними матеріалами 
сусідніх з Україною народів, уперше звернув увагу Костянтин Рахно  
в доповіді «Чорт і гончар у російській фольклорній традиції»  
на одній із наукових конференцій [див.: 293], а згодом більш ґрунтовно 
дослідив у монографії «Перунове полум’я» [299, с. 261-265]. Учений 
проаналізував чимало текстів слов’янського фольклору. В одній 
польській бувальщині мовиться про селянина-гончаря, який ішов  
з горщиками на плечах. Побачивши на дорозі пеньок, на якому можна 
було перепочити, гончар приставив до нього свій вантаж. Проте 
несподівано пеньок зник, а гончар завалився на землю, побивши 

 Леонід Сморж.  
Попільничка «Три чорти 
співають» (фрагмент).   
Глина, полива, гончарний 
круг, ліплення, ритування,  
20,2х13,6 см.  
Опішне, Полтавська область. 
1990. Національний  
музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному,  
НД-676.  
Фото Олеся Пошивайла. 
Публікується вперше
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всі горщики. З того місця, де був пеньок, вискочив чорт, засміявся 
й безслідно зник [299, с. 263]. В іншій польській бувальщині теж 
розповідається, як гончар йшов шляхом, несучи за плечима мішок 
з горщиками. Стомившись, побачив побіля дороги зрубане дерево, 
сів на нього й одразу ж упав, потрощивши всі горщики. Роздивився 
довкола й не побачив ніякого дерева, а тільки куряву на шляху, яку 
здійняв утікаючий чорт [417, s. 96]. 

Дослідник звернув увагу, що, за місцевим фольклором, чорт 
влаштовував свої витівки головним чином з подорожніми. На польсько-
литовському порубіжжі вірили, що чорт мешкає в дуплах дерев  
і може перекидатися на дерева. У польських бувальщинах також 
оповідається про демона, який набував подоби теляти. Наприклад, 
«у Ломжі розказували, як колись один гончар їхав з ярмарку. 
Вже стемніло. Дивиться, а при дорозі лежить теля. Гончар зліз 
з воза, взяв те теля на плечі і приніс на воза… Везе гончар його 
на возі, везе, аж ось доїхав на розвилку дороги. Тоді теля встало, 
мукнуло і втекло. І тільки чортячий сміх було чутно з кущів» [299,  
с. 263-264].

Отже, з поданих матеріалів випливає, що, за уявленнями 
мешканців Поділля, гончарі могли бути в дружніх взаєминах з чортами, 
які допомагали їм у роботі. Натомість, у фольклорній традиції сусідньої 
Польщі (казки, бувальщини) частіше відображено протилежні взає-
мини між чортом і людиною, за яких чорт не допомагає, а навпаки 
перешкоджає успішній діяльності, тобто маємо приклад дуалізму  
у відносинах гончаря з чортами. 

 2.2.5. Мотив гончаря і вовкулаки

Ще менш поширеним в українському фольклорі є сюжет про 
гончаря і вовкулаку, тобто людину, перевтілену у вовка. В окремих 
регіонах України вовкулаків ототожнювали з упирями. Вірування 
про них сягають давніх часів, коли люди виводили своє походження 
від тварин, а гончарі, ймовірно, виконували функції жерців під 
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час відправлення тотемічних 
культів. За народними уявлен-
нями середини ХІХ століття, 
зафіксованими Павлом Чубинсь-
ким, чоловіки перетво рюються  
у вовків «за грехи своих 
родителей, которые пред 
праздниками и постами 
имели плотские связи. 
Волками они бывают только 
некоторое время, а после 
опять превращаются в людей. 
Обратить «вовкулака» из волка 
в человека никто не может, 
так как эти превращения 
бывают от Бога, в наказание» 
[398, с. 206].

Гончар в українських 
бувальщинах інколи набував 

окремих ознак міфологічного образу вовкулаки. Так, про вміння 
гончаря відтворювати голоси вовків згадується в бувальщині, 
записаній етнографом і фольклористом Василем Скуратівським  
у Рівненській області. Коли гончаря в дорозі застала ніч, а з усіх боків 
чулося тривожне виття вовків, «щоб убезпечити себе й коня, він 
узяв глечика і погукав у нього різними голосами, щоб одлякати 
хижаків. Але тут-як-тут з’явилося кілька вовків.

– Чого ти нас кликав? – запитав найстарший звір.
– Я вас не кликав, – відповів гончар. – Я лишень звірів 

одганяв… 
– Але ж ти не людським, а вовчим голосом кричав, – 

оскалився вовк…» [323, кн. 2, с. 149-150].
 Як ментальний пережиток первісного тотемізму, до початку 

ХХ століття в Україні вірили, немовби гончарі можуть, за певних 
обставин, набувати вміння перетворювати людей на вовків. Відома 
одна така бувальщина, записана Петром Івановим у слободі Ново-

 Микола Бутович. Вовкулака.  
Полотно, олія. Ріджфільд Парк, США. 1950  
[382, с. 220]
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Катеринослав Куп’янського повіту 
Харківської губернії. У ній гончар, 
перейнявши чаклунське вміння від 
яритника, перетворив весільний поїзд 
із молодими на вовкулаків. Таким 
чином він помстився сусідам за те, що 
його не запросили на весілля. Згодом 
усі люди з весільного поїзда, які стали 

вовкулаками, врятувалися, а гончаря, за лихі діяння, стратили [139, 
с. 222-224]. У даному випадку маємо приклад того, як у народній 
свідомості жило переконання про магічні здібності гончарів, легкість 
засвоєння ними утаємничених знань, а отже, й про певний страх під 
час спілкування з ними в побуті. 

 Микола Теліженко. 
Розмова з глеками.  

Папір, витинання. 
Черкаси. 2004  

[217, с. 42]

 Автор невідомий. Глек («набірах»).  
Глина, полива, гончарний круг, ліплення, 17,3х14,2 см. 
Рокита, Волинська область. 1970-ті.  
Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, КН-6199 / К-5860. Фото Олеся Пошивайла. 
Публікується вперше
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Мотив перетворення весілля на вовкулаків притаманний 
фольклору й суміжних з українцями народів, зокрема білорусів, росіян 
і поляків. Іноетнічні бувальщини прикметні застосуванням однотипних 
розповідних формул, наприклад, «пошло вэсиле волками», «вэсилля 
побигло вовкамы», «свадьба волкамы побигла» [180, с. 496]. Подібне 
виявлено і в поданій вище українській бувальщині про гончаря: «молоді 
і вся свальба розбіглась вовками» [139, с. 222-224].

 «Українське весілля». За живописним твором Івана Соколова «Ранок після весілля  
в Україні» («Перезва»). 1857. Листівка №20 із серії «Українські типи і краєвиди». 
Видавництво «Рассвет». Київ. 1905–1917 [217] 

В основі сюжету про перетворення гончарем весільного поїзда  
у вовкулаків лежать також давні уявлення про ініціації молодих хлопців 
і дівчат, важливу ритуальну роль у них гончарів і глиняних виробів. 
Вважалося, що у вовкулаків завжди на шиї висить мотузка або поясок; 
якщо їх розірвати, то вовкулака вмить стане людиною. У бувальщині, 
зафіксованій Петром Івановим, дід-знахар наказав місцевому 
мисливцю: «Гляди, як підиш до ями і як попадуця вовки, так не 
бий ізразу, а додивляйся, як є на якому поясок, так розв’яжи 
єго, бо то не вовки, а люди» [139, с. 222-224]. У зв’язку з такою 
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народною прикметою, зверну увагу 
на її узгодження із суто гончарською 
традицією декорування глиняних 
виробів нижче вінець (скажімо, на шиї 
глечиків), які в традиційних уявленнях 
осмислювалися як символічний образ 
людини. На думку вчених, «саме 
шия вважалася одним із трьох 
місць максимальної концентрації 
життєдайної енергії людського 
організму і її взаємодії з енергією 
навколишнього світу (космосу)… 
Цілком логічне застосування 
превентивних заходів, спрямованих 
на захист цільності як енергетичної 
оболонки (поля) людини, так і її 
символічного двійника – глиняного 

посуду…» [276, с. 273]. Як поясок (мотузка) на шиї вовкулаки 
поставав своєрідною межею між людським і демонічним, земним  
і потойбічним, природним і надприродним, єдиною можливістю 
повернення до первісного, узвичаєного стану, так і в глиняних виробах 
орнаментальний пояс нижче вінець символічно уможливлював 
довготривале використання посудин за їх початковим ужитковим чи 
ритуальним призначенням. Виявлена аналогія ще раз підтверджує 
безпосередню причетність гончарів до культової практики минулого, 
у тому числі й під час ритуалів ініціації молоді.

 Глечик. Папір, акварель.  
Опішне, Полтавська губернія.  
Малюнок 1881 року [229, табл. ХІХ, № 21]



140

Марія Пошивайло      ГОНЧАРНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

 2.2.6. Мотив зустрічі гончаря 
з християнськими святими

Мотивом частини бувальщин, записаних фольклористами 
на межі ХІХ–ХХ століть, є зустріч гончарів зі святим Юрієм – 
одним із найбільш шанованих українцями християнських святих. 
Юрія Змієборця повсюдно вважали захисником і покровителем 
землеробства й тваринництва. У народі стверджували, немовби 
«святий Юр звіра пасе», а тому на весняне свято Юрія виганяли на 
пасовища худобу й пильно за нею приглядали, щоб не загризли вовки. 
При цьому вірили, що вовк є Юровою собакою й не причинить шкоди 
ані худобі, ані людині без дозволу святого [197, с. 44-45]. 

Святого Юрія Змієборця вважали своїм покровителем 
ремісники багатьох поселень України. Ще з другої половини XVIII 
століття його вшановували майстри гончарного цеху міста Ніжин. 
Фольклорні твори також виявляють патрономічну залежність гончарів 
від вчинків всесильного Юрія. Не випадково й бувальщини про їхні 
дивовижні зустрічі вчені зафіксували в районах розвиненого ремесла 
й значної концентрації гончарних 
осередків.

Одну з них записав Петро 
Єфименко в другій половині 
1850-х років у Городнянському 
повіті Чернігівської губернії, 
де було щонайменше 11 
гончарних осередків [див.: 276, 
с. 352-353]. Її сюжет традиційно 
розгортається під час того, як 
«один гончар з Ріпок (значний 
гончарний осередок Чернігівської 

 Ікона «Святий Юрій». Скло, туш, олія.  
Східна Галичина. ХІХ століття  

[144, с. 62]
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губернії. – М. П.), приїхав у долину, остановився…». Несподівано 
він став свідком, як святий Юрій розпоряджався вовками:

«…Біжить сила вовків. Він бачить, що біда, і зліз на дуба. 
Потім того прийшов якийсь чоловік (а то був Єгорій святий).

– А злізь, – каже, – як тобі смерть, то й на дубі буде смерть. 
Злазь, нічого тобі не буде, лягай!

Той чоловік зліз і ліг. Він (св. Юрій) став їх розправлять: 
тому туди, тому туди, а дванадцять чоловіка у двір до знахаря, 
кажучи:

– Коли він знахарь, то я луччий за його знахарь.
А в того знахаря та була саросня (сорок) коней. Так вони 

їх усіх до світа й виложили. А той чоловік устав уранці й поїхав» 
[148, с. 9].

Гончареві вдалося врятуватися від «сили вовків», хоча так 
щастило не всім. За спостереженнями етнологів, у інших двох подібних 
випадках люди були покарані святим Юрієм за підслуховування його 
розпоряджень на дереві (їх з’їли «Юрові собаки») [276, с. 102]. 

Про зустріч гончаря з вовком і святим оповідається  
і в бувальщині, записаній у Старобільському повіті Харківської губернії, 
де станом на 1897 рік було сконцентровано 44,4% гончарів усієї 
губернії (щонайменше 8 гончарних осередків) [215, с. 46, 194-196]. 
У ній ідеться вже про святого вищого ієрархічного рівня – архангела 
Михаїла*. Сюжет розгортається після того, як на коней гончаря з лісу 
раптово вискочив вовк і повідривав їм голови. Про святого Юрія, який, 
ймовірно, міг направляти вовка, у бувальщині не йдеться. Натомість 
гончар несподівано отримав допомогу від архангела Михаїла. Чоловік 
із розпачу почав плакати. У цей момент до нього підійшов незнайомець 
і сказав: «Не плач; бери голови і приставляй до туловища: вони 
оживуть». Гончар схопив похапцем голову білого коня і приставив 
до туловища чорного, а голову чорного – до туловища білого. 
Голови відразу ж приросли, коні ожили і встали. Після цього 

*В Україні архангела Михаїла вважають архістратигом небесного 
воїнства, покровителем людського роду, зокрема військових. Тим часом  
і святого Юрія пошановують як воїна й водночас покровителя всіх воїнів
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незнайомець сказав «гончарю»: «Тепер їдь, добрий чоловіче,  
і розкажи всім людям про це диво, щоб вони кожний рік святкували 
сьогоднішній день і називали його Михайловим чудом, тому що я 
архангел Михаїл». Сказавши ці слова, архангел зник, а гончар почав 
розказувати всім людям про чудо, явні сліди якого залишилися 
на конях» [148, с. 247]. Цей день, як запевняли дослідників місцеві 
жителі, знаменував собою початок святкування «Михайлового чуда»,  
що, за народним календарем, припадає на 6 вересня (за старим 
стилем). Як і в будь-яке інше свято, людям заборонялося працювати, 
«бо цей празник часто карає» [148, с. 246].

Події в бувальщині розгортаються постановочно, за правилами 
літературного жанру: спочатку завдається шкода («повідривав коням 
голови»); вона викликає людські страждання («стоїть «гончар»…  
і плаче»); згодом шкода нейтралізується («голови відразу ж 
приросли»); це прогнозовано спонукає постраждалого бути 
слухняним і довічно підпорядкованим тому, хто допоміг побороти зло 
(«їдь… і розкажи всім людям про це диво»); далі він стає відданим 
пропагандистом ідей свого охоронця («гончар почав розказувати 
всім людям про чудо») і, нарешті, 
досягається мета архангела, 
а заодно й настановочної 
буваль щини загалом («щоб 
вони кожний рік святкували 
сьогоднішній день і називали 
його Михайловим чудом»).

Подібним чином у 
бувальщині з Рівненщини 
гончар, зупинившись на ночівлю, 
потривожив вовків, «котрі на 
Юрія відзначали своє свято». 
Для спокути цієї провини, звірі 

 Ікона «Святий архістратиг Михаїл» (фрагмент).
Полотно, олія. Поділля. Кінець ХІХ – початок  

ХХ століття. Національний центр народної культури 
«Музей Івана Гончара», КН-10256
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поставили чоловіка перед вибором: «почастуватися вовчою їжею, 
щоб стати членом нашого товариства», тобто з’їсти конятини, або 
ж вовки з’їдять його самого або його коня. Гончар, як і в попередній 
бувальщині, «слізно просив, що він бідний, має велику родину  
й маленьких діточок». Вовки змилостивилися – загризли коня,  
а винуватця відпустили з дидактичною метою: «щоб він переказав 
усім людям, аби ті на холодного Юрія ніколи не турбували вовків»  
[323, кн. 2, с. 149-150].

Зв’язок бувальщин з народною гончарною культурою й загалом 
традиційною календарною обрядовістю в Україні засвідчується 
використанням для побудови текстів фольклорних творів навіть 
другорядних і, здавалося б, малозначущих атрибутів, які, проте, 
тісно пов’язані з головними дійовими особами. У бувальщині 
про святого Юрія й гончаря сюжет розгортається після того,  
як чоловік, «щоб убезпечити себе й коня, узяв глечика і погукав  
у нього різними голосами, щоб одлякати хижаків», і таким чином 
приманив до себе вовків. Виявляється, глечик з’явився не випадково. 
За свідченням Василя Скуратівського, населення лісостепової зони 
України вдавалося до різних обрядодій з метою захисту домашньої 
худоби від диких звірів, у тому числі й за допомогою глечиків:  
«…Коли вперше виганяли худобу, брали кілька глечиків з вушками, 
протягували між ними ланцюг і замикали колодкою; якщо 
тварина вдатливо переступить посуд – «то її не зачепить ні звір 
дикий, ні злодій» [323, кн. 1, с. 212]. Глечик також був обов’язковим 
елементом обряду жертвоприношення землі в скотарській і аграрній 
обрядовості Юрієвого дня (23 квітня за старим стилем). Усе це 
дозволило українським ученим прийти до висновку, що «фольклор 
вказує на тісний зв’язок св. Юрія з гончарями, засвідчуючи, що 
до комплексу Юріївської обрядовості, яка сягає своїми коренями 
язичницьких часів, були причетні й гончарі, можливо, в ролі жерців 
під час обрядів жертвоприношення» [276, с. 102]. Подібним чином 
про символічний зв’язок з гончарями святих Петра й Павла і пов’язаної 
з ними купальської обрядовості свідчить звичай, зафіксований  
у першій половині 1890-х років у тому ж таки Старобільському повіті 
Харківської губернії. У дні Петрівського посту, а саме в понеділок 
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після заговин, жінки збиралися в складчину й пили горілку. Цей ритуал 
називався «жінки глечики полощуть» [29, с. 114].

Дослідники гончарної культури в Україні неодноразово 
свідчили про помірну пристрасть гончарів до алкогольних напоїв 
(горілка, вино). Очевидно, це певною мірою було пов’язано з важкою 
фізичною працею, багатоденними виснажливими поїздками з метою 
збуту глиняних виробів, значними ризиками професійної діяльності, 
коли результат місячної роботи цілком залежав від вдалого й не 
завжди прогнозованого випалювання посуду в горні. Мінімізувати 
стресові ситуації, відновити сили й забезпечити дружнє спілкування 
з місцевими мешканцями допомагали алкогольні напої. Олександр 
Твердохлібов зазначав про гончарів Харківщини: «Записных пьяниц  
между ними немного, но под случай пьют, – и со смаком пьют, – 
все» [348, с. 16]. Гончарі Полтавщини «люблять у святковий  день, 
– ділився власними спостереженнями 1893 року Іван Зарецький, – 
посидіти в шинку, проте пияцтво між ними розвинене не більше, 
аніж загалом» [120, с. 119]. Те ж саме спостерігалося й наприкінці 
1920-хроків. За даними спеціального статистичного обстеження  
239 гончарських родин Опішного 1929 року споживали спиртне: 
кілька разів на тиждень – 9,3% гончарів; один раз на тиждень – 5,9%; 
двічі на місяць – 38,4%; один раз на місяць – 5,9%; ще рідше – 16,9%; 
зовсім не пили – 23,6% майстрів [169, с. 89-90].

 Микола Теліженко. 
Жертвоприношення.  
Папір, витинання. 
Черкаси. 2004 [217, с. 45]
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 «В гостях» (на столі ліворуч – глиняна ринка, праворуч – миска).  
Центральна Україна. Початок ХХ століття. Листівка №82 із серії «Українські типи  
і краєвиди». Видавництво «Рассвет». Київ. 1911 [151]

 Гончарний ряд на ярмарку. Центральна Україна. Початок ХХ століття.
Листівка №13 із серії «Малоросійські типи». Фототипія Шерер, Набгольц і К°. 
Москва. 1905–1917 [151]
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Дещо іншу ситуацію зафіксувала в Поділлі Лідія Шульгина 
впродовж 1926–1928 років. Дослідниця писала, як мешканці села 
Бубнівка Тульчинської округи, у тому числі й самі ремісники, 
«сміються з того, що ганчарі багато п’ють». Ригір Ганчар 
розповідав: «Понеділок ганчарський день: в неділю везут, продают, 
п’ют по чарці, а в понеділок похмеляються і знов п’ют…  
В понеділок гроші має – от цілий день і п’є…». Інший майстер Лукаш 
Ганчар додавав: «Ганчар, кажут, не хазяїн, бо він п’янюга; упився 
як швець або як ганчар» [408, с. 166, 170]. Як наслідок, поміж 
довколишнього населення поширилася думка, немовби «не ведеться 
ганчарам через те, що вони пропили Петрові ризи. От з ганчарів  
і сміються – ага, пропили ризи, тепер маєте бідити» [408, с. 170].

На основі пристрасті бубнівських гончарів до спиртного 
постали регіональні бувальщини гончарської тематики з персонажами 
християнської релігії. Про одну з них розповів Ригір Ганчар. У ній 
оповідається: «Ішов ганчар п’яний з ярмарку, сильно упився, 
бо продав череп’я, от і здибає дорогою св. Петра й св. Павла.  

 Сергій Васильківський. Село Васищеве (праворуч – будівля корчми). 
Дерево, олія. Харків. ~1910. Національний художній музей України [316, с. 111]
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А ганчари й байдуже, не знают, що то святі йдут. Напали на 
них, взяли одежу, продали, пропили ще й те» [408, с. 170]. Сюжетно 
більш розгорнутою є інша бувальщина в розповіді Лукаша Ганчара: 
«Ідут ганчари з ярмарку у понеділок, незабарно було їм, як нам 
учора; теперечки йде якийсь дядько... а вони не знают, хто це. 
А ну, сватку, каже їден до другого, здерім з нього сорочку, та 
й продамо... Вони зразу до того чоловіка кинулись, роздерли на 
йому шмаття, а він стоїт у ризах, як святий, так золото аж 
сяє... Взяли вони ті ризи золоті, – вони трохи дорожч, як та 
тринайцятка! – занесли в село, продали, пропили ризи, пропили 
й щастя, бо Петро прокляв їх. Клятьба на їх від Петра положена: 
щоб ви, каже, робили, не доробилися і щоб мали по чарці.  
От вони й прокляті, як бог людий прокляв: є хліб, а нема соли.  
Так і ганчарові: як є голиво, нема дров; ще й їдної миски нема,  
а кортит по голиво йти; а голива не вкусиш, бо гроший нема.  
От вони тепер і шамают: чарка є, бо гроші пропивают, а їсти 
нема чого. Через це ганчар не хадзяїн» [408, с. 170].

 Володимир Маковський. Ярмарок у Малоросії. 
Полотно, олія. 1885. Приватна збірка [193]
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Відтворений у бувальщинах конфлікт між гончарями й 
святими, ймовірно, має під собою реальний підтекст, пов’язаний зі 
специфікою гончарської праці. Відзначення свята Петра й Павла 
припадає на 12 липня й прикметне обрядодіями, спорідненими з 
купальськими віруваннями. За свідченням учених, «важлива магічна 
роль відводилася ритуальним діям навколо багаття, що було 
пережитком язичницького культу вогню. Чільне місце займали 
спільні трапези учасників свята, обряди очищення та охоронної 
магії, обереги від злих сил…» [276, с. 103]. Святих Петра й Павла 
вважали покровителями деяких гончарних цехів в Україні, наприклад,  
у містечку Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії. 
Зрозуміло, що в дні своїх покровителів гончарі збиралися на 
святкові застілля, під час яких не завжди дотримувалися міри. 
Також натоді припадав період найбільш інтенсивної роботи 
ремісників. Їм доводилося багато випалювати своїх виробів, що часто 
закінчувалося значним відсотком браку, а отже, й було початком 
бідування майстрів. Можливо, саме з огляду на такі обрядові  

 Ікона «Святий Апостол Петро, Христос Виноградар, Святий Апостол Павло». 
Дерево, олія. Центральна Україна. Кінець ХІХ – початок ХХ століття.  
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», КН-12179
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й екстремальні умови гончарського побуту саме в середовищі 
гончарів з’явилися бувальщини про їхнє не дуже шанобливе 
ставлення до апостолів. Принаймні на це натякає й прокляття святого 
Петра: «щоб ви… робили, не доробилися», тобто недоотримали 
сподіваного. Тому гончарі постійно й бідкалися про відсутність  
то поливи, то дров, то жодної миски. 

Ще раз зверну увагу на визначальну особливість поширення 
мотиву зустрічі гончарів із біблійними персонажами: на відміну від 
інших провідних мотивів бувальщин, цей фіксується винятково в 
гончарських мікрорегіонах Чернігівської, Харківської й Подільської 
губерній. Він побутував серед населення, достатньо ознайомленого 
з традиційним виробничим побутом гончарів, як і в середовищі самих 
ремісників і членів їхніх родин. Мотив відображав домінуючі в регіонах 
світоглядні уявлення про патронатний зв’язок гончарів і християнських 
святих.

Загалом у бувальщинах про зустрічі з християнськими святими 
гончар постає звичайним ремісником, без будь-якого надприродного 

 «Коло хати». Праворуч, на гілках перед хатою сушиться перевернутий догори денцем 
глиняний посуд. Центральна Україна. Початок ХХ століття. Листівка №71  
із серії «Українські типи і краєвиди». Видавництво «Рассвет». Київ. 1911 [151]
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потенціалу. Це випливало з релігійної догматики, згідно з якою тільки 
святі церкви могли володіти сакральними знаннями й чудодійними 
здібностями, а архангели вважаються учителями небесними, які вчать 
людей, як правильно себе поводити. За посягання на подібне виняткове 
право з боку пересічних людей мала наступити невідворотна кара, 
скерована християнськими святими (пор. зі словами святого Юрія 
перед покаранням сільського знахаря: «Коли він знахарь, то я луччий 
за його знахарь»). 

До ремісників релігійні персонажі ставляться по-різному. 
Визначальною при цьому була поведінка останніх. Шанобливість, 
чемність, що іноді переходять в очікуване почуття страху, завжди 
винагороджуються збереженням їхнього життя в критичних 
ситуаціях («нічого тобі не буде»). У такий спосіб усталюються 
існуючі професійно-корпоративні уявлення про покровительство 
святих над гончарями та їхнім ремеслом загалом. Натомість, зневага, 
висміювання, що супроводжуються навіть фізичною наругою, 
викликають відповідний спротив і жорсткий присуд у вигляді прокляття 
й негараздів у професійній діяльності («клятьба на їх… положена»).

 2.2.7. Мотив зустрічі гончаря з солдатом / козаками

Персонажний склад українського гончарського фольклору 
багатий і різноманітний. До всіх згаданих вище людей та істот, які 
вступають у ті чи інші взаємини з гончарем, належить і образ солдата. 
Популярний в усній народній творчості, він прикметний різними 
витівками, хитрістю, нерідко перевершуючи людей з більш високим 
соціальним статусом, нечисту силу і навіть смерть.

У традиційній культурі солдат сприймається як член соціуму, 
відсторонений від традиційного побуту. Його, як і гончаря, відносять 
до розряду «знаючих» і чаклунів. Він з’являється раптово й нізвідки, 
як прибулець, якого ніхто не чекав. Інколи робить різні капості, 
порушуючи спокійний плин життя населення. Такий образ солдата 
характерний як для українських, так і російських, білоруських 
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бувальщин, легенд, переказів, анекдотів, прислів’їв і приказок [20,  
с. 99-101].

Зокрема, в українській бувальщині, записаній Іваном 
Манжурою наприкінці 1880-х років у відомому гончарному 
осередку Катеринославської губернії – місті Новомосковську, 
сюжет розгортається після того, як солдат завдав шкоди гончареві: 
зіпхнув воза з горщиками в провалля. Гончар не розгубився і, маючи 
могутню силу, зумів врятувати воза й волів. Щоправда, усі горщики 
пропали. Побачивши гончареву силу, солдат запропонував йому 
дружбу й пообіцяв винагороду за розбиті глиняні вироби. Він прозвав 
гончаря «Дуж», а себе «Смєл». Обоє вирушили в дорогу. На ночівлю 
зупинилися біля хати, в якій ще світилося. Оскільки солдат був Смєл, 
то й пішов у хату першим. Там вони натрапили на мертвяка, біля якого 

 Автор невідомий. Кахля. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, формування, мальовка, 
23,4х21,3х5,5 см. Косів, Східна Галичина. Друга половина ХІХ століття.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, НД-3021.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Кахля. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, формування,  
мальовка, 6,5х24,7х14,7 см. Косів, Східна Галичина. Друга половина ХІХ століття.  

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, КН-4098 / К-3690.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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було наготовлено повно їжі. Вирішили там заночувати. Уночі солдат  
і гончар билися з мертвяком, який піднявся. Вони швидко скрутили 
його і вкинули у віз поміж череп’я. Наступні дві ночі вони також 
натрапляли на мертвяків, яких скручували й клали до себе у віз.  
На четверту ніч вони поїхали в непрохідний ліс, а там зустріли біля 
багаття дванадцять розбійників. Солдат пішов до них посидіти. 
Побачив, що вони смажать м’ясо, та й гукнув до гончаря, щоб той 
подав і йому м’яса. Гончар настромив одного мертвяка на кілок  
і подав солдату, на що той відповів, що м’ясо тухле, треба краще. 
Так повторилося ще два рази, а на четвертий, солдат сказав, щоб 
гончар подав «…того, што в червоній рубахє сідіт!» (тобто отамана 
цих розбійників). З переляку, розбійники повтікали, залишивши свої 
гроші і їжу. Солдат віддав гончареві ті гроші за побиті горщики, і вони 
роз’їхалися кожен своєю дорогою [203, с. 79]. 

Отже, солдат свідомо, задля власної розваги, робив різну шкоду 
людям, але згодом доброзичливо відшкодовував їм завдані збитки. 
Бувальщина виявляє тісну взаємодію між солдатом і гончарем у справі 
приборкання «живих» покійників. Вона також має моралізаторський, 
повчальний аспект, акцентуючи увагу на важливості поєднання 
неабиякої фізичної сили й сміливості, відваги, кмітливості в поборенні 
ворогів і досягненні поставленої мети.

У повсякденному житті солдати могли поводитися безцеремонно, 
грубо або й, навіть, по-злодійськи, зважаючи на свій попередній 
рекрутський досвід. У таких випадках вони ніскільки не переймалися 
відшкодуванням завданих збитків і не прагнули залагоджувати 
конфліктні ситуації доброчинно. Збирачі українського фольклору 
зафіксували одну таку бувальщину з сюжетом про безкарність 
солдата-крадія перед гончарем. Побутувала вона серед українського 
населення Воронезької губернії. У ній мовиться про чоловіка, якого 
звали Захарком. З його короткої, але образної характеристики стає 
зрозуміло, що нічого гарного від нього очікувати не доводилося. «Він 
був одчаяний, його узяли у салдати, так він там усе крав та 
сидів у тьомні, шо йому на цепу хліб подавали. Так він вийшов 
із салдатів, так кажуть, у його була голова пиристрижена». 
Його пристрастю було красти посуд у приїжджих гончарів. Було, 
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«піде на той бік та вибере 
самий більший горщок: 
«Оцей скільки раз набрать 
пшениці?». На це гончар 
відповідав: «Півтора разу!». 
Захарко брав горщик, 
йшов з ним на другій бік шляху, комусь продавав, а гончареві 
пшениці не приносив. Гончар ішов у двір, шукаючи злодія, але люди 
відмовлялися будь-що говорити, застерігаючи: «…Та ти, чоловіче 
добрий, із ним не зв’язуйся, ми його усім хутором боїмось, шоб 
кого не спалив або із-за угла колякою не вбив» [37, с. 261]. Таким 
чином, крадій залишався не покараним. Це був єдиний зафіксований 
у сюжетах бувальщин випадок, коли гончар, володіючи силою  
й таємними знаннями, так і не зміг провчити свого кривдника.

Окрім досить рідкісного сюжету, ця бувальщина прикметна  
й тим, що в ній фігурує давня форма безгрошового обміну («на відсип»), 
яка існувала паралельно з грошовим розрахунком на всій території 
України приблизно до 30-х років ХХ століття. Гончарям був вигідний 
такий обмін, оскільки вони практично не займалися землеробством, 
тому охоче брали плату за горщики сільськогосподарськими 
продуктами (найчастіше зерновими – житом, пшеницею, а також 
овочами, фруктами). Кількість продуктів на обмін залежала від розміру, 
складності виготовлення, наявності поливи й декору на гончарних 
виробах. Мірилом слугувала сама посудина. Наприклад, за звичайний 
теракотовий горщик давали стільки збіжжя, скільки в нього вміщалося, 
а за полив’яний чи багато декорований посуд – удвічі-тричі більше.  
Так і в проаналізованій бувальщині гончар згоджується на натуральний 
обмін, запросивши пшениці в «півтора разу», тобто більше, ніж 

 Автор невідомий. Горщик.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 

ліплення, писання, 24,8х28,7 см.
Опішне, Полтавська область. 

Початок ХХ століття.  
Національний музей-заповідник українського 

гончарства в Опішному, НД-5321.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше 
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поміщалося в посудину, оскільки цей горщик був найбільшим з-поміж 
його виробів. Про такий архаїчний спосіб товарообміну ще й на 
початку ХХ століття писав відомий етнограф Михайло Русов: «...мені 
прийшло ся надибати стародавню мінову продаж горшків не за 
гроші, а за борошно. Хазяйка насипає борошна у горщок ущерть, 
гончар віддає її горщок, а собі зсипає у лантух хліб» [310, с. 59].

Образ солдата у вітчизняних бувальщинах безпосередньо 
пов’язаний і з улюбленим у народі образом козака, який поступово 
був пристосований до нових реалій українського буття після 
зруйнування Запорозької Січі 1775 року й остаточної втрати Україною 
автономії. Проте ще й до кінця ХІХ століття від покоління до покоління 
передавалися бувальщини про зухвалі витівки запорожців. 

Порфирій Мартинович у другій половині 1870-х – 1880-х 
роках у Полтавщині записав бувальщину зі слів вереміївського козака 
Грицька Гончаря про те, як його дід літнього віку продемонстрував 
незвичайну силу козакам-запорожцям, які захотіли безпричинно 
позбиткуватися над ним. Він був гончарем. Одного разу «їхав дід  

 Микола Самокиш. Запорожець (до сідла прив’язаний глиняний глечик). 
Папір, акварель. Санкт-Петербург. 1898–1899 [128, с. 258]
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із горшками ув узвозі на гору, а з гори два запорозьці йдуть і коні  
в руках ведуть. «Ану, – кажуть, – звертай, діду». – «А, голубчики, 
– каже, – помилуйте, бо я тілько з цего й хліб їм... а моя старість». 
Кланяється їм, просить... А вони таки ні: «Звертай», поки 
не прийшли уже близенько до його. Він тоді (той дідусь) як 
ухватить однією рукою цього за груди, а другою рукою того, та 
як розведе їх, та як зведе лобами докупи, – та порозбивав і лоб  
і очі повибивав. Та тоді того туди одтяг, а того туди та й поїхав 
на гору. Такий-то дідусь був!» [207, с. 227].

У фольклорних бувальщинах зустрічі гончаря із солдатами 
й козаками невипадкові: і перші, й другі були представниками 
військового прошарку тогочасного суспільства, тобто мали спеціальну 
фізичну підготовку, силу й витривалість. З огляду на це, фізичне 
домінування над ними гончарів, у тому числі й літнього віку, додатково 
підсилювало побутове уявлення про незвичайну силу ремісників  
і в такий спосіб виокремлювало їх із-поміж інших професійних 
груп населення. Подібні сюжетні лінії бувальщин теж ефективно 
формували громадську думку про необхідність поваги до гончарів  
і доповнювали побутові уявлення про них як характерників, сильні  
й вольові натури, готові завжди постояти за себе, захистити свою 
честь і гідність, провчити кривдників.

 2.2.8. Мотив покарання гончарем кривдників 
(гончар-чарівник)

Значну частину бувальщин складають тексти про пригоди 
гончаря-литвина, який їде з горщиками по селу. Литвини – місцева 
назва українського населення на території Середнього Подесення 
(північні райони Сумської та північно-східні райони Чернігівської 
областей). У Полтавщині на межі ХІХ–ХХ століть «литвинками» 
називали більшість мешканців Чернігівської губернії [184, с. 68]. 
До початку ХХ століття їхній світогляд і побут характеризувалися 
наявністю значної кількості збережених архаїчних елементів [287, с. 12].
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Бувальщини про гончаря-литвина також утверджували 
повсякденні уявлення про належність ремісників цієї професії 
до особливої групи населення. Їх головними прикметами були 
володіння магічними знаннями, набуті здібності до лікування 
різних недуг. Водночас вони поставали чарівниками, які стояли на 
сторожі справедливості й карали тих, хто завдавав людям прикрощів 
чи матеріальної шкоди. Одну з таких історій вдалося записати на 
початку ХХІ століття від фольклориста Івана Павленка. Він пригадав 
розповідь старожилів Чернігівщини про те, як горщечник провчив 
дівчину за намагання вкрасти горщик: «Їхав якось гончар по селу  
з горшками і кричав: «Горшки, горшки!» Його зустрів один чоловік 
і запросив на вечерю, на що гончар відповів: «Ну, якщо вечеряти, 
то вже вечеряти, ходімо». Гончар пішов прив’язувати коня,  
а чоловік йому й каже: «Ти ж прив’яжи і завези у двір, а то хто 
горщика украде». Вони пішли у хату вечеряти, а тим часом до 
возу підійшла дівчина. Дивиться, нікого немає, горшки стоять 
відкриті. Вона вибрала найбільшого горщика і тільки зібралася 

 Продаж глиняних виробів на ярмарку. Полтава. 1899–1902.  
За фотографією Б. П. Аглаїмова [306, с. 184]
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йти, а щось не пускає. 
Ходить кругом цього воза, 
хоче горщика поставити 
і піти, а руки то прилипли, 
не пускають. Виходить тоді 
горшечник, а дівчина все 
ходить. Горшечник підійшов 
і каже: «Ну що, прилипла, не 

пускає тебе нечиста сила? Це ж воно тобі прилипло, що ти 
вкрасти хотіла». А дівчина проситься: «Ой, да я більше не буду, 
відпустіть!» Гончар дозволив їй поставити горщика і вона пішла 
собі осоромлена» [304]. Практично ідентичний текст про гончаря-
литвина* й дівчину Милашку, яка намагалася вкрасти в нього два 
горщики, наприкінці ХІХ століття записала Одарка Романова в селі 
Філівці Ніжинського повіту Чернігівської губернії [78, с. 173-174].

Найстарші мешканці Українського Полісся й донині розповідають 
фольклористам про гончарську кару за крадіжки. Так, завідувач 

*Костянтин Рахно в одній зі своїх публікацій про комунікативні 
аспекти гончарської магії в українській і білоруській міфологічній прозі, 
аналізуючи бувальщини про гончарів-литвинів, писав, немовби «гончар  
у цій українській бувальщині, як і в деяких інших, є литвином, тобто білорусом  
за походженням»; «гончар знову ж таки є білорусом» [290, с. 153, 155]. Очевидно, 
таким чином учений намагався надати українським бувальщинам 
білоруського контексту, оскільки це була доповідь на науковій конференції 
в Мінську. Насправді ж, то були українські гончарі-литвини. На території 
Чернігівщини й Сумщини, де мешкала частина цієї субетнічної групи 
українців і функціонувала широка мережа гончарних осередків, гончарі  
з Білорусі, рівень майстерності яких був нижчим, аніж українських майстрів, 
свої вироби не продавали

 Леонід Кобзар. Горщик. 
Глина, полива, гончарний круг, ритування, 
27х27,5 см. Олешня, Чернігівська область. 2002. 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-18372 / К-16690.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше 
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Відділу етнолінгвістики і фольклору Інституту слов’янознавства 
РАН, професор Світлана Толстая 1984 року записала в с. Чудель 
Сарненського району Рівненської області бувальщину про кару за 
крадіжку посуду в гончаря: «Нэма найвишчого гриху, як горшка 
украдэ жынка. Сэ вэликый грих. Будэ [родится у нее] головатэ 
дытя, будэ двойна голова. З возу [гончара] кралы, з возу. Такой 
горшок ў пользу нэ пидэ, сёраўно нэ минецца [наказание].  
Як украдэш горшка, на тум сьвити будэш ў зубах носыть того 
горшка пэрэд гончаром» [46, с. 448].

Викладач Кафедри українського народного співу та музичного 
фольклору Харківської державної академії дизайну і мистецтв 
Сергій Сватковський на початку 2000-х років записав спогад 
одного з найстаріших гончарів села Олешня Ріпкинського району 
Чернігівської області Івана Бібіка (1925 р.н.) про свого діда: «Він возив 
по селах продавати горшки. Слід зазначити, що дід був наділений 
гіпнозом. В одному із сіл у нього чужа дівчина викрала горщик.  

 Гончарні ряди на сільському ярмарку (на передньому плані – жінка з купленими горщиками). 
Лубенський повіт, Полтавська губернія. ~1902. Фото А. Завадського.  
Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі, 135-103 [276, с. 59]
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 Гончарні ряди на ярмарку (на передньому плані – жінка вибирає необхідний посуд). 
Полтава. 1899. Фото О. М. Павловича (?).  
Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі, 2021-60 [276, с. 69]

 Олександр Скиргелло. Куточок ярмарку. Полотно, олія.  
Листівка №3570. Видавництво Общини Св. Євгенії. Петроград. ~1915 [320]
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Дід Юхим помітивши це, глянув на неї і сказав: «Будеш йти за моїм 
возом три села і тримати в руках горщик, щоб бачили всі, що ти 
злодійка. І дійсно, дівчина йшла за возом три села, а в третьому 
селі дід сказав, щоб поверталася додому» [314, с. 32].

У поширенні подібних бувальщин передовсім були зацікавлені 
самі гончарі та члени їхніх родин, оскільки таким чином убезпечували 
себе від потенційних крадіїв. Про численні ризики гончарів на різних 
торговищах 1926 року розповідав мешканець гончарської Бубнівки 
Іван Топчієнко: «Найбільше крадут жінки й ще з хитрощами: 
кругом обступают, перебирают, дзвонять, а тоді взяла під паху 

 Микола Денисенко. Горщик.  
Глина, полива, гончарний круг, 

14х16,5 см.  
Олешня, Чернігівська область. 2003.  

Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному,  

КН-12150 / К-11665. 
Фото Олеся Пошивайла.  

Публікується вперше 

та й стоїт, а тоді до мене: чом же ви здачі, дядько, не даєте?  
Я ж бо вам пів рубля дала… Ще до мисок треба здачі, я ще їй гроші 
дав – та карбованця, та золотого, – чи спом’ятаєш. Тростянські 
жінки то найкраще крадут; а ще з Кузьменець – ті теж вміют 
украсти: дайте трохи солімки перекласти миски, а сама до воза; 
знає, де горнятко з грішми стоїт на возі, руку шпиг, шпиг, там 
чиркнув у калитку – а коли подивився, то вже горнятко пусте, 
вже нема нічого; припильнує, де горнятко з грішми, руку уклав 
та забрав – дуже треба пильнувати» [408, с. 173].
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Крадіжкам посуду сприяла традиційна пристрасть жінок 
до довготривалого перебирання виставленого на продаж посуду. 
«…Жінки довго вибирают, – ділився 1926 року багаторічним 
досвідом торгівлі глиняними виробами один торговець, – хоче, бува, 
допарувати, то гет тра воза розбирати, – та не вдалася, та не 
така, а вони їдна в другу… Вона їх усі поперекидає, доки вибере – 
то чорнява, то присмалена, недопалена, недогорена, жовтувата, 
а миски всі підряд з їдного горна» [408, с. 173].

Для мінімізації подібних ризиків і поширювалися билички про 
магічні здібності гончарів, які дещо залякуюче впливали на жіночу 

 Автори невідомі. Миски. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, 9,2х30,1 (1), 
10,3х30,2 (2), 9,6х29,4 (3), 8,9х28,2 (4) см. Бубнівка, Подільська губернія. Перша чверть  
ХХ століття. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
колекція Володимира Титаренка, КН-8476 / К-7859 (1), КН-8477 / К-7860 (2), КН-8479 / К-7862 (3),  
КН-14222 / К-13711 (4). Фото Тараса Пошивайла. Публікуються вперше 

1
3

2
4
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 Базар у Керелівці (жінки торгуються за глиняний посуд) (фрагмент листівки).  
Керелівка (Кирилівка). 1907–1910. Видавець Григорій Шевченко.  
Приватна колекція Володимира Яцюка [416, с. 414].

 Гончарний ряд з глиняними виробами гончарів Опішного на ярмарковому майдані, 
на Гардах (жінки вибирають посуд). Полтава. Середина 1920-х. Фото Якова Риженка. 
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, І-4705-b [247, с. 212-213]
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частину населення. «Страх перед чаклунським умінням гончаря, 
– зазначав Костянтин Рахно, – сприяв своєрідному відчуженню 
ремісника й появі обачно-попереджувального ставлення до 
нього. Чоловіча магія як ряд адаптивних практик та уявлень 
найбільш активно виявлялася в зонах контакту чоловічої й 
жіночої підсистем співтовариства, а також місцевого населення 
з чужинцями. За специфікою своєї діяльності гончар взаємодіяв 
переважно із жінками. У бувальщинах гончар часто використовує 
свої магічні здібності щодо дівчат і жінок, караючи їх  ліниву  
й гулящу поведінку, жіночу злодійкуватість і скупість.  
Як правило, це були потенційно або реально конфліктні ситуації. 
У реальному житті в цих ситуаціях частіше за все виникали як 
розбіжності з ремісником, так і розмови про його таємні зв’язки  
з надприродними силами. Магія забезпечувала вплив, підтримувала 
професійний статус гончаря й дозволяла добиватися потрібної 
реакції за конкретних проблемних обставин» [290, с. 156].

Таким чином, через фольклорні твори послідовно 
утверджувалася думка про безумовне табу на крадіжки посуду  
в ремісників. «Постав горшки на землю та більш ніколи не 
бери», – менторськи повчав гончар своїх кривдників [78, с. 174].  
У гончарному селі Олешня, що в Чернігівщині, 1984 року етнолог 
Олесь Пошивайло записав приповідку, якою старші люди повчали дітей 
і підлітків: «Не кради в гончаря нічого. Бо як украдеш, шукатимеш 
його весь вік, щоб віддати, мучитимешся дуже, місця собі не 
знаходитимеш. Будеш бігати тоді, голоситимеш і питатимеш: 
«Куди ж він поїхав?» [276, с. 67]. Подібним чином старші люди 
страхали молодших у Житомирщині: «Горшка нэ можна красти, то, 
бають, яко помреш, чирипком очі накрыють» [361, с. 46]. У селі 
Вишевичі Радомишльського району Житомирської області подібним 
чином пояснювали заборону красти посуд у гончарів: «Ну, красти 
ў горшчана горшка нэ можно, бо як умрэш, да на тым свети 
трэба кроз тэй горшчок пролэзты». У Виступовичах Овруцького 
району розповідали: «Если украдёш ў горшченика горшок, як ужэ 
умреш, то будеш с тим горшком ходить приўязаны до боку. 
Буўа така жонка. Як горшченик везе горшки, она украла горшка.  
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Як умерла, тот горшчок буў у нее приўязаный?» Она говорить:  
«Я его украла». А они е говорять: «Ну и носи его!» [361, с. 46].  
У селі Слобода Лельчицького району Гомельської області, який межує  
з Житомирською областю, старі люди стверджували: «Горшка 
красть – великий грех. Встретишь на том свете горшечника, 
протянешь ему горшок и будешь просить: «Возьми горшок!»  
А горшчай кажэ: «Грызи сама его замес хлеба!» [361, с. 46].

Як випливає з текстів, у суспільстві сформувалася моральна 
настанова, що крадіжки в гончаря є одним із найбільших гріхів 
(«найвишчий грих», «вэликый грих»). Провина чітко класифікується 
як суто жіноча, в чому немає нічого незвичайного, адже глиняний 
посуд належав винятково до сфери жіночих інтересів і домашніх 
пріоритетів (пор. з приказкою: «Чоловікові – мішок, а бабі – горщок 
(черепок)», «Не так чоловік мішком, як жінка горшком рознесуть 
з дому» [378, с. 644, 645]. Покарання було невідворотним і достатньо 
жорстким: від громадського «осоромлення» до хвороби («три тижні 
лежала») й страждання «на тому світі» [46, с. 448; 78, с. 173-174].

Про тяжкість провини дівчини перед гончарем, за фольклорними 
уявленнями, свідчить перенесення покари на наступне покоління, 

 Зеновій Кецало. 
Інтер’єр старої хати  
в Чернігівщині. 
Офорт на залізі. 
Львів. 1980 
[109, с. 121]
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Автор невідомий. Двійнята. 
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 

ліплення, писання, 20,7х34х15,9 см. 
Бубнівка, Подільська губернія. 

Перша чверть ХХ століття.  
Національний музей-заповідник 

українського гончарства в Опішному,  
КН-11874 / К-11383/1. 

Фото Олеся Пошивайла. 
Публікується вперше 

 

 Автор невідомий. Горщик.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ліплення, писання, 27,3х33,1 см.  
Малі Будища, Полтавщина.  
Друга чверть ХХ століття.  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-22070 / К-19657. 
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше 

 Автор невідомий. Двійнята. 
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 

ліплення, писання, 20,2х32х16,2 см. 
Бубнівка, Подільська губернія.  

Перша чверть ХХ століття.  
Національний музей-заповідник 

українського гончарства в Опішному,  
КН-11873 / К-11382/1.  

Фото Олеся Пошивайла.  
Публікується вперше
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коли від неї могла народитися дитина з великою чи подвійною головою. 
Акцентування уваги на голові дитини логічно випливає з обставин 
здійснення проступку: з-поміж усього асортименту домашнього 
посуду домінуючими були горщики. Саме тому в бувальщинах дівчата 
й крадуть у гончарів винятково ці глиняні вироби. У світоглядних 
уявленнях вони ототожнювалися з головою людини (пор. з приказкою: 
«А що то? У горщечка голова заболіла?») [243, с. 63]. Тому 
неправдиве здобуття горщика й мало відобразитися на «головатості» 
дитини, або ж на її двоголовості, якщо викрадалися два горщики або 
ж горщики-двійнята. 

Щоправда, у реальному житті крадіжки посуду частіше 
залишалися безкарними. У таких випадках набута багатьма роками 
торгівлі на ярмарках і торговищах мудрість змушувала гончарів 
ставитися до подібних прикрощів по-філософськи. «…Буває 
замічаєш, – розповідав гончар науковцю, – що вкрав хто, то 
краще мовчи, бо зроби тяганину, покинеш товар, то ще гірше, 
коли будеш тягатися – еж їхав на ярмарок, не на тяганину»  
[408, с. 173].

 «В полі» (дівчина під час перепочинку після обіду; праворуч – глиняні глечик і горщик). 
Центральна Україна. Початок ХХ століття. Листівка №1234 із серії «Українські типи».  
Акціонерне товариство Гранберг. Стокгольм. Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному
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У селі Філівці Ніжинського повіту Чернігівської губернії 
Одарка Романова записала ще одну бувальщину, в якій гончар-
литвин демонструє свою мудрість, уміння повчати людей через їхні ж 
учинки. Йдеться про те, як майстер провчив дівчат, які йшли «в поле 
жито жать та несли з собою глек з водою». Назустріч їхав із 
горщиками литвин і попросив дати йому напитися води, але 
отримав відмову. Дівчата поміркували, що їм і самим буде замало 
й «не дали йому води. Литвин поїхав, нічого їм не сказав. Коли вони 
зирк! Аж з глечика не вода, а піна так і ллється на землю. І глечик 
порожній». Мораль цієї бувальщини явно прогончарська: «Дак от які 
мудрі литвини» [78, с. 174].

Майже всі повчальні гончарські бувальщини зорієнтовані 
на молодих дівчат, які мали обмежений життєвий досвід. Через 
спілкування й комунікаційний обмін різними бувальщинами, головним 
чином на вечорницях, відбувалася їх соціалізація й набуття вміння 
гармонійного громадського співжиття. За спостереженням етнолога 
Олеся Пошивайла, «по-перше, щодо вибору статі, зрозуміло, адже 
в господарстві справу з череп’яним посудом мають виключно 
жінки… В їхньому середовищі переважно й побутував комплекс 
світоглядних уявлень про гончарний посуд. По-друге, гончар їхав  
з новим посудом, тобто з «чистим», «незайманим», що 
асоціювалося з дівочою цнотливістю. По-третє, для 
новостворених сімей потрібен був новий посуд, а тому поява 
в селі ремісника змушувала задуматися й потурбуватися про 
майбутні весілля» [276, с. 65].

Лише одна виявлена бувальщина своїм моралізаторським 
змістом спрямована на хлопців. Їхня провина вже полягала не  
в крадіжці горщиків, а в образі й грубому поводженні з гончарем. 
Хлопці вирішили випросити в гончаря горщик, а за відмови домовилися 
налякати його. Коли ж отримали відмову, один із них почав всіляко 
ображати й проганяти майстра («убирайтесь відселя», «і давай усяк 
гончара лаєть»). Гончар мовчки залишив те місце й кривдників, але 
не забув провчити ініціатора остракізму: «Тільки що гончар од’їхав,  
у хлопця голова узяла та й повернулась назад» [78, с. 168-169].
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За бувальщинами, гончар не терпить брутального поводження 
з ним і за найменшої нагоди готовий провчити кривдника. Коли 
одного разу господар, у якого ночував ремісник, схопив його за чуба  
зі словами: «А ти… сякий-такий, у чужом добрі не мішайся!», 
провчив чоловіка тотожним способом, відповівши: «А ти ж чого 
лізеш у чуже добро?» [199, с. 367].

Гончарські бувальщини моралізаторського, застережно-
залякувального характеру були поширені й на сусідній з Україною 
території Білорусі, зокрема в Гомельщині, де також мешкали литвини. 
Так, 1984 року в селі Стодоличі Лельчицького району відома 
російська фольклористка Тетяна Агапкіна записали таку розповідь: 
«У нас говорылы.. Одын налипиў горшкоў и прывьёз. Прывьёз  
и там у чыловека поставиў [воз с горшками] во двори. Так 
прикрыў, кажэ, простынкою и ўсё. А другый кажэ: «Зачэм жэ ты 
поставиў, уворуюць жэ?» А он кажэ: «Не, не уворуюць!» И вот, 

 Гончарний ряд на міському ярмарку. Полтава. Середина 1920-х. 
Фото Якова Риженка. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, 
І-4716 [276, с. 65; 247, с. 196-197]
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суседка раз подыйшла и ўзяла горшка. Горшка ўзяла, гладышку 
– и от воза не отыйшла. И пока, кажэ, той чэловек [гончар] 
не вышэў, она й стоиць. Вышэў хозяин да кажэ: «Эй, уставай, 
там, кажэ, ўзяла жэншчына горшка и што-то шчэ, гладышку».  
А он: «Хай постоиць, кажэ, то ще й заплациць». И вушэў… Она 
вуйшла заплациць. Да туды пушла, а то нияк от воза не отойде.  
Он што-то такэ замовляў» [46, с. 447]. У селі Тонеж цього ж району 
роком раніше жінки-інформатори забобонно запевняли фольклориста 
О. В. Саннікову, що «не можна красть горшка ў горшчая, бо вон жэ 
лепить тые горшки, вон жэ марудить [колдует]. Можэ зробить 
людям, шо шось погане буде» [46, с. 448]. Подібну історію розповіли 
й мешканці села Барбаров Мозирського району Гомельської області: 
«Гаворяць, што адин гаршечник возил горшки. [Приехал в село  
и поставил воз у людей на дворе]. А адна женшчина думае, што 
ани позачипаюць и лягуць спаць. Пашла – и хвать горшка!  
И дале стоиць [не может сойти с места]. «Стояла ўсю ночь,  
а як он [гончар] встаў да пришёл, гавориць: «Што, нажилась?» –  
и отпустил её. Ана ж думала, шо ён не буде знаць, як вона горшок 
возьмет» [46, с. 447].

Отже, у білоруських бувальщинах жінки також крадуть  
у гончаря горщик і гладишку. Покаранням за це, як і в Україні, настає 

 Глиняний посуд.  
Глина, ангоби, гончарний круг, писання.
Гарадная, Гродненська губернія. 1920  

[18, іл. 6]
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 Василь Кричевський. Ярмарок у Полтаві. Етюд. Дерево, олія. Полтава. 13.09.1904. 
Приватна збірка [307, с. 94]

 Василь Кричевський. Українська кераміка на ярмарку. Папір, акварель. 
Полтава. 1906 [307, с. 105]
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 Василь Кричевський. Полтавський ярмарок. Полотно, олія. Київ. 1913. 
(Картина згоріла 1918 року в будинку Михайла Грушевського) [307, с. 208]

 Василь Кричевський. Ярмарок. Папір, акварель, білила, графітний олівець. Київ. 1912. 
Національний художній музей України [307, с. 200]
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тривале оціпеніння й нерухомість, що наганяло страх на слухачів 
подібних оповідей і утверджувало громадське уявлення про гончаря 
як володаря магічних здібностей. В одній бувальщині з с. Дяковичі 
Житковицького району Гомельської області магічний вплив гончаря 
закінчився трагічно для крадія: «Говораць, што горшчечник 
опасный. Такий случай был. Ночовали горшчечники з горшками 
у одного чоловека. А етая хозяйка за горшки не чепляла. И сильно 
добрый нож был у горшчечникоў. Вона той нож ўзяла. Етой 
чоловек спросиў: «Хто взяў?» Вона каже, што не брала. Юн казал 
ей: «Хто мово ножа взяў, то я заеду за село, то побачуць Бог  
и людзи, хто мово ножа ўзяў». И только выехаў, та жэншчына 
перэризала себе глотку тым ножом» [46, с. 447-448].

Паралельно з дещо ідеалізованим, сакралізованим образом 
гончаря-чарівника в окремих бувальщинах зображено заробітчан, 
чия діяльність була тісно пов’язана з гончарством, здатних на 
негативні вчинки, що не відповідали нормам моралі. Вони обманювали 
людей, за що згодом розплачувалися власним життям. Характерно,  
що бувальщини з подібними моралізаторськими сюжетами 
локалізувалися в регіонах, віддалених від провідних центрів 
українського гончарного виробництва. 

На межі ХІХ–ХХ століть функцію збуту гончарних виробів усе 
частіше брали на себе місцеві заробітчани – торговці-перевізники, 
так звані «скупники», які спеціально приїжджали до гончарів 
Чернігівської, Полтавської, Харківської та інших «гончарних» губерній. 
В Україні їх називали «горшковозами», «гарбачанами», «хурщиками». 
Особливістю їхнього візницького промислу було повсякденне 
намагання перехитрити як виробників посуду, так і його покупців, 
оскільки саме від цього залежав сукупний розмір їхнього прибутку. 
В хід ішли всілякі вигадки. При цьому торговці не гребували цинічним 
обманом і підставою і не тільки у своїй безпосередній діяльності, але  
й у спілкуванні з людьми, які зустрічалися їм на шляху транспортування 
глиняних виробів. 

Про такий випадок оповідається в бувальщині українського 
населення Воронезької губернії, опублікованій Борисом Грінченком. 
Один горшковіз продав свого хворого кабана біднякові. Той зарізав 
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його і під’їдав потроху м’ясо. Коли перекупник знову приїхав у те село, 
бідняк запросив його покуштувати сала. Той погодився не відразу, але 
після пригощання невдовзі сказився й помер. Натомість з бідняком усе 
було добре [82, с. 104-107]. Ця бувальщина сприймається як певне 
застереження й попередження до всіх торговців-горшковозів жити 
праведно й чесно поводитися з покупцями їхніх товарів.

 2.2.9. Мотив гончаря-знахаря

Релігійність гончарів тісно поєднувалася з їхнім умінням 
знахарювати (знімати прокльони, лікувати від різних недуг).  
З бувальщин постає образ гончаря як «знахаря», «знаючої» людини, 
який умів і готовий був допомагати всім, хто зустрічався йому впродовж 
довгого шляху чи ярмаркування. Його знання випливали з житейської 

 Перевізники. Центральна Україна. Початок ХХ століття. 
Листівка №8 із серії «Малоросійські типи» [143]
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мудрості й інформації, що передавалася в династійних гончарських 
родинах від покоління до покоління*.

 Гончарське знахарство сягало своїми витоками, очевидячки, 
ще тієї доби, коли гончарі виконували функції жерців у первісних 
племен, а лікування одноплемінників від хвороб було складовою 
частиною жрецької магії й загалом теургічної медицини. Тоді 
домінувало уявлення про демонічне походження хвороб, про здатність 
злих духів насилати на людей хвороби, нещастя, перевтілюватися  
в людей для здійснення своїх злочинних намірів. Зрозуміло, що 
побороти злих духів могли лише служителі культу – жреці, у нашому 
випадку – гончарі, яким були доступні таємниці землі, природи і які 
розумілися не тільки на надрах землі, але й на травах. Їхня професійна 

 Микола Теліженко.  
У князівстві трав.  
Папір, витинання.  
Черкаси. 2006  
[217, с. 58 ] 

*Для прикладу згадаю мого прадідуся, знаменитого опішненського 
гончаря Гаврила Пошивайла (1909–1991), чий ремісничий родовід сягав другої 
половини ХVIII століття. Він довгий час займався лікуванням травами  
як членів своєї родини, так і найближчих сусідів. Щороку збирав лікарські 
трави. З огляду на таку практику, в роки Другої світової війни його 
мобілізували на фронт, де був санітаром. Мав цікаву домашню бібліотечку 
літератури з траволікування
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діяльність була безпосередньо пов’язана з природою, насамперед 
із трьома основними природними стихіями (земля, вода, вогонь). 
Побутуючі серед населення України бувальщини переконували  
в їх здатності протистояти демонічним силам (упирі, вовкулаки),  
а отже, й надавати іншу, «знахарську» допомогу людям, впливаючи  
на демонічних істот з метою зміни перебігу подій чи хвороби.

Важливо було й те, що гончарі багато мандрували в пошуках 
збуту своїх виробів, а отже, були «знаючі»: зустрічалися з багатьма 
людьми, спостерігали за ними, вивчали людську психологію, вбирали 
в себе все почуте й побачене. Олександр Твердохлібов зазначав: 
«Промысел, несомненно, способствует расширению умственного 
кругозора гончара, знакомя его с местностями и людьми» [348, 
с. 16]. Ці подорожні спостереження були своєрідним університетом 
мудрості й практичних знань, що дозволяли сформувати певні 
уявлення про сутність того чи іншого захворювання та способи 
відновлення порушеної гармонії.

 Володимир Маковський. Ярмарок у Малоросії. Полотно, олія. 1885. 
Приватна збірка [193]
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Ґрунтовно досліджувала, хто такі «знаючі» люди й професії, 
з ними пов’язані, уродженка України, дослідниця слов’янських 
обрядів, вірувань і фольклорних текстів, взаємозв’язку фольклору й 
етнографії, провідний науковий співробітник Відділу етнолінгвістики 
й фольклору Інституту слов’янознавства РАН, доктор філологічних 
наук Людмила Виноградова. Аналізуючи різні професійні групи 
ремісників, з’ясовуючи підґрунтя їхнього зв’язку з потойбічним світом, 
учена наголошувала, що уявлення про «відьмацькі» можливості 
гончарів у східнослов’янських віруваннях сформувалися як під 
впливом специфіки їх виробничої діяльності, так і з урахуванням 
особливостей опанування таємниць ремесла, що передбачає 
втручання нечистої сили. Усіх «знаючих» об’єднує спільна ознака – 
«вони «дещо знають», уміють чаклувати, можуть нашкодити 
або допомогти, виступають у ролі ясновидців. За народними 
уявленнями, опанувати таємниці ремесла… можна тільки 
за допомогою нечистої сили або «сильних» чаклунів… Магічні 
властивості приписували гончарям: вони могли розпізнати  

 Частування мандрівника. Папір, графіка. 
Центральна Україна. Кінець ХІХ століття [113, с. 7]
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і покарати того, хто таємно викрадав їхні вироби. Вважалося, 
що якщо гончар порушив заборони під час виробничої діяльності, 
то це могло вплинути на погодну рівновагу» [46, с. 446, 437]. 
Наприклад, у бувальщині про гончаря і яритника, перший переймає від 
другого таємні знання про те, як за допомогою крижми з труни можна 
допомогти людям, яким «пороблено»: «Узяв він накурив їх крижмою, 
вони січас же устали, як і не було того». Також він погоджується 
навчитися «яритником бути.., шо задумаєш, те і зробиш» [139,  
с. 222-224].

 Як правило, люди з перших слів гончаря розуміли, що 
«чоловік щось знає» [78, с. 170-173]. Оглянувши хворого, він одразу 
ж діагностував: «Ой, дочко, як же тебе дуже обсипали! То вона 
як стала на поріг, а тая жінка їй сипнула під ноги, то вона  
й як уступила, то й збожеволіла»» [78, с. 170-173].

Найчастіше в бувальщинах сюжет розгортається так,  
що гончарі опиняються в потрібному місці й у потрібний час, і саме там,  
де необхідна допомога «знаючої» людини. Наприклад, оповідається  
про те, як «їхав литвин з горшками та на греблі обламався 
якраз проти того двора, де жила тая нещасна хора молодиця»,  
яка захворіла, коли виходила з церкви після вінчання [78, с. 170-173]. 
Підійшовши до хворої, гончар одразу ж зрозумів, що її «обсипала» 
інша жінка, від чого вона й збожеволіла. На прохання батьків, 
гончар вилікував молодицю («помолився Богу та щось пошептав 
над молодицею») [78, с. 170-173]. Ознакою цієї бувальщини,  
як і більшості інших, є тривкий зв’язок гончарів із весіллями, 
нареченими й молодицями, що також вказує на їх спрямованість на 
повноцінну реалізацію жіночих функцій через повчальний і виховний 
контексти повсякденних житейських історій. Натомість, ніколи 
дійовими особами не виступають діти, підлітки чи люди похилого віку, 
напевно, як вікові категорії, що ще не готові до сприйняття своєрідної 
народної педагогіки й моральних повчань, чи як такі, що вже достатньо 
її засвоїли.

В іншій бувальщині гончареві поради допомагають чоловіку 
приборкати гулящу й норовисту дружину, яка регулярно пізно 
поверталася з шинку й примушувала чоловіка її годувати.  
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Як і в попередній бувальщині, литвин їхав з горщиками через село  
й напросився в хату переночувати. Уночі він мав змогу спостерігати 
нетипову ситуацію у взаєминах між чоловіком і дружиною. Наступного 
ранку, лаштуючись у дорогу, він шепнув хазяїну: «Ти, – каже, – 
приготов лантух та вирьовку, та укрундзюй добре, та тоді – 
бичем, бичем; побачиш, коли не кине». Хазяїн так і зробив, після 
чого жінка забожилась і заприсяглась: «Як командують люде 
жінками, так і ти командуй, а горілки і в рот не братиму». 
Литвин, вертаючись додому, навмисне заїхав до цього чоловіка, 
коли бачить: «Пораєцця уже молодиця коло печі. Познала литвина 
і так йому дякує, так дякує: «Я, – каже, – була зовсім пропаща 
людина, а тепер я чесна господиня...» [82, с. 295-296]. Гончар, 
у даному випадку, відновив порушену узвичаєну субординацію  
й розподіл сімейних обов’язків між жінкою й чоловіком, а заодно 
й правила суспільної моралі, упосліджені пияцтвом, розпустою. 
Власне, у бувальщинах ремісник постає на сторожі етнічних традицій 
міжособового спілкування. 

Мудрість гончаря, його особливі знання й бажання робити добрі 
справи, допомагають багатьом людям у скрутному становищі, у тому 

 Глиняний посуд біля печі. Яреськи, Полтавська губернія. Перша чверть ХХ століття. 
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, І-527 [276, с. 240]
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числі лікуючи від різних хвороб. У бувальщині, записаній Світланою 
Толстою в Чернігівському районі, розповідається про те, як захворіла 
свекруха («ноги одібрало»). Одного разу в її хаті зупинився ночувати 
гончар. Він порадив хворій: «Едьте у лес, нагребите муравейника 
у мешок, у дежку мешок становите и кипьятку чугуна два –  
и так парьте. Нехай причахне. И кладите [больную] у корыто 
и укрывайте» [46, с. 448]. Через деякий час свекруха знову стала 
ходити.

 2.2.10. Регіони поширення бувальщин

Під час наукових пошуків вдалося виявити 23 бувальщини, 
сюжетні лінії яких розгортаються довкола образу гончаря. Більшість 
із них зафіксували відомі фольклористи й етнографи впродовж 
першої половини 1870-х – 1890-х років (Борис Грінченко, Михайло 
Драгоманов, Петро Єфименко, Петро Іванов, Олександр Малинка, 
Іван Манжура, Порфирій Мартинович). Етнограф Лідія Шульгина 
впродовж 1926–1928 років періодично вивчала гончарство 
села Бубнівка Тульчинської округи (Поділля). Там вона записала 
кілька бувальщин зі слів місцевих гончарів. Упродовж 1980-х років 
редактор журналу «Народна творчість та етнографія» Василь 
Скуратівський, професор Світлана Толстая (кожний окремо) записали 
по одній бувальщині гончарської тематики в Рівненській, а професор 
Іван Павленко – у Чернігівській областях.

Опубліковані гончарські бувальщини в останній третині ХІХ – 
першій третині ХХ століття були зібрані в таких українських губерніях: 
Чернігівській (7), Харківській (3), Полтавській (3), Подільській (3), 
Катеринославській (1). Дві бувальщини в цей же час виявлено серед 
українського населення Воронезької губернії. Упродовж 1980-х років 
їх було записано також у Рівненській області (до кінця 1910-х років це 
був Рівненський повіт Волинської губернії) (2) й Чернігівській області 
(2). Таким чином, із 9 губерній у складі царської Росії в 6-ти виявлено 
існування бувальщин про гончарів. Тим часом, у Київській, Таврійській 
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 Гончарний ряд на ярмарку. Полтава. 1894. Фото Івана Зарецького.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Н-13708 [276, с. 119; 247, с. 198-199]

 Куток гончарного осередку. Опішне, Полтавська губернія. 1899. Фото О. М. Павловича. 
Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі, 2021-93 [276, с. 317]
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і Херсонській губерніях, а також на території Західної України (сучасні 
Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська та більша 
частина Чернівецької областей), яка до початку ХХ століття входила 
до складу Австро-Угорщини, їх не виявлено.

 Хата гончаря. Ліворуч – горно для випалювання глиняних вирбів. Олешня,  
Чернігівська губернія. 1908. Фото О. М. Павловича. Російський етнографічний музей  
у Санкт-Петербурзі, 1514-56 [276, с. 158]

Етнічна маркованість міфологічності образу гончаря – у шкалі 
«людина знаюча» – в бувальщинах загалом визначається специфікою 
українського світогляду, одним із принципів якого є «реалістичне 
сприйняття дійсності» (Ярослав Гарасим) [60]. Як засвідчують 
тексти гончарських бувальщин, сюжети з пригодами гончарів не 
фіксуються на територіях слабкого розвитку гончарного промислу 
або мізерної «присутності» глиняних виробів у побутово-обрядовій 
культурі місцевого населення. Етнокультурна актуальність образу-
знаку гончаря пояснюється в текстах бувальщин господарчою 
прагматикою – важливою й особливою роллю в побутовому 
житті населення як творця матеріальних благ, позараціональними 
уявленнями про процес створення речей як ритуально-магічну дію, 
а з точки зору міфопоетичного мислення – ідентифікацією майстра-



182

Марія Пошивайло      ГОНЧАРНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

гончаря («той, хто чаклує у горні»), людини непересічної, котра 
володіє надприродною силою, закритими для непосвячених знаннями 
й здатністю впливати через свої вироби на поведінку людей –  
з «нечистою силою». Людям інколи було важко уявити, як із простого 
безформного шматка сірої глини «народжуються» гончарні вироби. 
Палахкотіючі горни ремісників подекуди викликали панічний страх 
у місцевого населення, що формувало забобонні уявлення про 
надлюдські можливості гончарів. Зокрема, у Харківській губернії  
їх було записано в Куп’янському (2) і Старобільському (1) повітах. 
У Чернігівській губернії ареал побутування фольклорних творів охопив 
Борзнянський (1), Городнянський (1), Ніжинський (4) і Чернігівський 
(1) повіти. У Полтавській губернії їх записано в Золотоніському (1), 
Кобеляцькому (1) і Переяславському (1) повітах; у Катеринославській 
губернії – у Новомосковську (1); у Подільській – у Гайсинському повіті 
(3). У всіх перелічених повітах було від 1 до 11 гончарних осередків, 
що дозволяє стверджувати про їхній визначальний вплив на появу 
фольклорних бувальщин гончарської тематики. Тим часом, у двох 

 Гончар біля горнів на окраїні міста. Зіньків, Полтавська губернія. 1893. Фото Івана Зарецького. 
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, І-11 [247, с. 188-189]
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 Гончарний ряд з опішненськими глиняними виробами під час ярмарку  
на кінно-ярмарковому майдані. Полтава. Середина 1920-х. Фото Якова Риженка. 
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, І-47 [247, с. 208-209]

 Гончарний ряд на ярмарковому майдані, на Гардах. Полтава. Середина 1920-х.  
Фото Якова Риженка. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, І-4705-а  
[247, с. 210-211]
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губерніях – Таврійській і Херсонській –  місцеве гончарство не набуло 
значного розвитку; тамтешнє населення користувалося глиняним 
посудом, привезеним із сусідніх регіонів. Цей фактор був основною 
причиною мінімального поширення в регіоні гончарського фольклору.

Здійснений аналіз гончарських бувальщин дозволив виділити 
важливі для з’ясування середовища й обставин створення, 
звичаєвої зумовленості та специфіки функціонування гончарства  
й образу гончаря в українській міфологічній системі основні мотиви.  
За регіонами побутування вони розподіляються так:

1. Мотив дороги як межі «свого» і «чужого»  
(усі відомі бувальщини).

2. Мотив цвинтаря як демонологічного локусу  
(1 – Полтавська, 1 – Харківська губернії)*.

3. Мотив зустрічі гончаря з упирем (яритником)  
(1 – Полтавська,  2 – Харківська,  
1 – Катеринославська губернії).

4. Мотив взаємин гончаря з чортом (1 – Подільська губернія).
5. Мотив гончаря і вовкулаки (1 – Харківська губернія).
6. Мотив зустрічі гончаря з християнськими святими  

(2 – Подільська, 1 – Харківська, 1 – Чернігівська губернії,  
1 – Рівненська область).

7. Мотив зустрічі гончаря з солдатом / козаками 
 (1 – Катеринославська, 1 – Полтавська,  

1 – Воронезька губернії).
8. Мотив покарання гончарем кривдників (гончар-чарівник) 
 (5 – Чернігівська, 1 – Волинська губернії).
9. Мотив гончаря-знахаря (3 – Чернігівська губернія).

*У дужках зазначено кількість відомих бувальщин з певним мотивом  
і регіон їх побутування
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 2.2.11. Специфіка фольклорного образу гончаря

Як випливає з поданої статистики, регіоном найбільшого 
поширення гончарських бувальщин  була Чернігівщина. Майже всі 
вони представляють образ гончаря-чарівника або гончаря-знахаря, 
що майже не характерно для інших регіонів України. Прикметою 
фольклорних творів з досліджуваної тематики є те, що в Чернігівщині 
поки що не виявлено текстів про діяння гончаря разом з інфернальними 
персонажами, на противагу бувальщинам, записаним у Полтавщині, 
Харківщині й Катеринославщині, де ця тема розгортається практично 
в усіх відомих текстах. Тим часом бувальщину з мотивом гончаря  
і вовкулаки зафіксовано тільки в Харківщині; бувальщину-констатацію 
про взаємини гончаря з чортом – тільки в Поділлі; бувальщини 
про гончаря, ошуканого крадієм, і горшковоза-шулера – тільки  
у Воронезькій губернії.

Образ гончаря в бувальщинах має багато спільних рис  
у різних регіонах України, що пов’язано з однаковими світоглядними 
уявленнями про гончарство та його майстрів різних етнічних груп 
українців. Вітчизняний фольклор змальовує гончарів переважно як 
працелюбних, справедливих, сміливих, мудрих, сильних, як людей 
«знаючих», віруючих, чарівників, знахарів і тонких психологів.  
Як виняток, гончарі бувають пияками, а отримавши від демонічних 
сил таємні знання, шкодять людям. Позитивні якості й знання гончарів 
переважають над негативними, що й зумовило їх високий ритуальний 
статус у традиційному суспільстві як професійної групи населення.

У бувальщинах гончар на рівних спілкується з демонічною 
силою: запрошує упиря до спільної вечері («сідай, будемо вечерять»). 
Відповідно й хтонічні істоти називають гончаря «мій дорогий 
торговець». Подібним чином і архангел Михаїл звертається до 
гончаря: «добрий чоловіче», а святий Юрій обіцяє: «…Нічого тобі 
не буде…» [83, с. 97; 136, с. 222-224; 148, с. 247; 78, с. 9]. Звідси 
випливає, що гончар у народних світоглядних уявленнях постає як 
посередник між світом мертвих і світом божественного, світом зла  
і світом добра, землею і небом, людьми і Богом.



186

Марія Пошивайло      ГОНЧАРНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

В екстремальних ситуаціях гончар виявляє кмітливість: щоб 
розбудити сплячих людей, яким чинив зло упир, він почав ходити 
по ногах; щоб убезпечити себе від дій яритника (майже як у «Вієві» 
Миколи Гоголя – «злякано обвів він круг себе коло»), «узяв кришку 
із труни, обчертив нею кругом горшків та й ліг на ній», а потім не 
віддавав віко труни, доки не використав упиря у власних інтересах; 
коли яритник намагався його задушити, «він вирвавсь од єго рук  
і ушьол»; коли солдат попхнув ясла з горщиками в провалля, «ганчарь 
тоді тілько взявсь за налигач – так і вирятував і воли і воза»  
[83, с. 97-98; 136, с. 222; 203, с. 79].

При цьому гончар ніколи одразу не виявляє своїх магічних 
можливостей: «та хто й зна, подивлюся»; «мовчить гончар, 
слухає, як його лає хлопець, а потім запрєг коня і од’їхав од того 
міста»; «литвин поїхав, нічого їм не сказав»; «а литвин то коням 
овса відсипле, то сіна підгорне. І не зирне на неї» [136, с. 222; 78,  
с. 168-169, 173-174]. До тих, хто провинився, чи до їхніх рідних 
він звертається з настановою 
праведного життя («учи 
сина, бо він погано робить, 
що чепає людей»; «постав 
горщик на землю та більш 
ніколи не бери»; «Це ж воно 
тобі прилипло, що ти 
вкрасти хотіла») [78, с. 168-
169, 173-174; 299]. Так само  
і в сусідній з Україною Білорусі 
гончар суворо застерігав бабу, 
яка крала в нього горщик: «Ты 
не зварыш у нём!» [46, с. 447].

 Георгій Якутович. Відьма.  
Ілюстрація до повісті Миколи Гоголя «Вій».  

Папір, графіка. Київ. 1979–1984  
[257, с. 139]
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Бувальщини вчать бути уважними до гончарів та їхніх прохань 
(«Дівчата, дайте мені води!»). Ігнорування їхніх потреб («не дали 
йому води», «не покликали на свальбу») завжди призводить до 
негативних наслідків («…вони зирк! Аж з глечика не вода, а піна 
так і ллється на землю. І глечик порожній»; «він поробив так, шо 
молоді і вся свальба розбіглась вовками, поробились вовкулаками»)  
[78, с. 174; 136, с. 222-224].

Покарання гончарем осіб, які намагалися його ошукати чи 
образити, мало своїм наслідком фізичні чи психологічні вади, помітні 
для оточуючих («у хлопця голова узяла та й повернулась назад»;  
«та так усе й ходить: од двора та до литвина»; «тоді вона 
занедужала, дак аж три тижні лежала»; «тільки зібралася 
йти, а щось не пускає. Ходить кругом цього воза, хоче горщика 
поставити і піти, а руки то прилипли, не пускають»). І саме 
це виявляє злодія й викликає осуд і посміховище в односельців 
(«регочуть з неї, а вона вже й очей не підіймає вгору та плаче –  
бо сором»; «Усі ж бачили. Се ж сором»; «вона пішла собі осоромлена»), 
а водночас і повагу до гончаря («здогнала мати гончара та давай 
кланяться, просить за сина»; «познала литвина і так йому дякує, 
так дякує»; «Дядечку, голубчику, простіть і одпустіть мене! 
Поки жива – не буду нічого чужого брать!»; «Ой, да я більше не 
буду, відпустіть!») [78, с. 168-169, 173-174; 82, с. 295-296; 298].

 2.2.12. Глиняні вироби в українських бувальщинах

В українських бувальщинах головною дійовою особою, як уже 
з’ясовано дослідженням, нерідко були гончарі. Натомість, їхні вироби 
в цьому фольклорному жанрі в більшості випадків фігурують немовби 
побіжно, проте навколо їх, як стрижня, часто вибудовується сюжетна 
лінія. Зі звичайної констатації, що гончар рухався з горщиками або ж 
вирішив зайнятися їх виготовленням, починаються його пригоди: «їхав 
дід з горшками», «їхав якось гончар по селу з горшками», «ганчар 
з горшками їди», «їхав литвин з горшками», «і задумав він робить 
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горшки» [207, с. 227; 304; 37, с. 261; 78, с. 172, 247; 46, с. 448]. Тобто, 
наявність глиняного посуду стає початковим пунктом акцентування 
уваги на гончареві й мотивацією певних негативних дій щодо нього  
з боку інших осіб (подорожніх). Як правило, це були крадіжки 
горщиків [78, с. 173-174; 304; 46, с. 448], звичайнісінька розвага 
відставного солдата, який зіпхнув воза з горщиками в провалля  
[203, с. 79], чи іншого відставника з пристрастю красти в гончарів 
найбільші горщики [37, с. 261].

Саме цей тип кухонного посуду також наділявся функцією 
протидії ворожій силі («горнець зі свічкою») [69, с. 400]. Водночас, 
довготривале заняття гончарством, малий виторг із горщиків  
і необхідність постійного перебування у виснажливих поїздках 
(«їздити уже з цими горшками») стають першопоштовхом для 
зловмисних дій гончаря [136, с. 222-224].

У текстах бувальщин фігурують головним чином горщики. Окрім 
них, із-поміж чисельного асортименту українських глиняних виробів 
ще згадується лише глечик, але вже не як предмет спокуси сторонніх 
осіб, а як місткість для реалізації захисної функції щодо гончаря, коли 
той у критичній ситуації «узяв глечика і погукав у нього різними 
голосами, щоб одлякати хижаків» [323, кн.2, с. 149-150], або ж 
задля виявлення чарівних здібностей ремісника («з глечика не вода,  
а піна так і ллється на землю. І глечик порожній») [78, с. 174]. 
Тобто, за законами жанру, в гончарських бувальщинах горщик постає 
в центрі повсякденних побутових подій і виконує допоміжну функцію 
окреслення професійного образу майстра. Натомість, глечик майже 
завжди опиняється в епіцентрі ритуалізованих дій ремісника.

В інших українських бувальщинах, записаних від другої 
половини ХІХ століття, де фігурують окремі глиняні вироби без 
будь-яких згадок про їхніх виробників, горщик уже постає основним 
атрибутом забезпечення магічних перевтілень демонологічних 
персонажів. Наприклад, у Літинському повіті Подільської губернії 
Павло Чубинський записав бувальщину про відьму, яка завдяки 
горщику отримувала можливість переміщення в просторі: «Говорят, 
что ведьма, желая отправиться на промысел, снимает с себя 
рубашку, намазывает все свое тело какою-то мазью, ставит 
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после этого в печку горшок 
с какою-то жидкостью, 
разогревает ее и, когда 
жидкость начинает испа-
ряться, в то время ведьма 
схватывает кочергу или 
помело, садится верхом, 
как на лошадь, и улетает 
вместе с парами жидкости 
в трубу. В это время ведьма 
обладает способностью 
перекидываться в собак, 
кошек и птиц, летать 
под облаками, давать, по 
своему желанию, известное 

направление тучам, задерживать дождевые тучи и проч.» [410, 
с. 197].

За інших умов, горщик поставав інструментом протидії 
відьомським чарам: «…Раз 
мати пішла коров доїть, 
аж сама кров. Батько й кає: 
«постав її в піч, хай кипить», 
а сам взяв ніж такий, що ще 
ні в якій роботі не був, (він 
так для того й державсь), 

 Відьма. Книжкова графіка.  
Центральна Україна.  
Кінець ХІХ століття [113, с. 27]

 Георгій Нарбут. Відьма.  
Аркуш «Української абетки».  

Папір, туш, перо. Київ. 1919.  
Національний художній  музей України  

[233, № 68]
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 Горщики  
зі стравами в печі.  
Олешня, Чернігівська 
область. 1984.  
Фото Олеся Пошивайла  
[276, с. 237]

 Василь Кричевський. Обкладинка зошита 
з начерками ілюстрацій до повісті Миколи 
Гоголя «Ніч перед Різдвом». Папір, акварель. 
Каракас, Венесуела. 1948–1950.  
Музей книги і друкарства України [307, с. 687]

та й встромив в ту кров. Як закипіло, – а вона й приходе. –  
Шо се ви топите?» а сама в піч загляда. – «Шо то у вас кипить?» –  
«Та то на обід молоко паремо», а горшок так і лелеса по печі,  
а вона то побіліє, то почорніє, та давай проситься: – «слобоніть». 
– «Я тебе, кає батько, пущу, а мені шоб корови справні були». – 
Пошептала вона в вечірі, стали корови доїться» (Олександрійський 
повіт Херсонської губернії) [104, с. 69].

У спорідненій бувальщині про пригоди білоруських ремісників, 
записаній 1988 року в с. Спорово Березовського району Брестської 

області, йдеться про побутове 
переконання в здатності гончарів 
бачити відьом тоді, коли інші люди 
їх не помічали: «[Одна женщина 
пообещала расплатиться за 
работу горшком со свежим  
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 Яків Гніздовський. Черепаха. Дереворит.  
Нью-Йорк, США. 1962 [173, с. 145]

 Юліан Панькевич. Звідки взялася черепаха?  
Ілюстрація до збірки народних легенд Володимира Гнатюка «Як повстав світ». 
Папір, туш. Львів. ~1918 [232, с. 39]

маслом]. Вынэсла, а горшчэчник 
кажэ: «Масла посцягала з людэй, 
видьма». Вона и була видьма,  
а нихто нэ мог сказать. Только 
гончар понял» [46, с. 448].

У бувальщині, записаній 
на початку 1870-х років Володи-
миром Менчицем у Поділлі,  
в центрі сюжету – диво вижне 
перетворення двох глиня них 
полумисків з печеною куркою 
в черепаху: «Мати пішла 

до дочки в гості. Підходить мати до хати, де її дочка жила,  
а дочка угляділа матір, вхопила з мискою печену курку і побігла 
постановила в коморі: «саме на той час вони в двох с чоловіком 
їли курку печену». Входить мати в хату; садовлять матір, 
приймають. Мати поседіла, береться йти… Тілки мати за поріг, 
дочка с чоловіком до курки доїдати курку. Вносить ту курку,  
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а вона накрила її покришкою, 
до тєї курки, а там черепаха. 
Так як накрито було двума 
полумисками, так і в черепахи 
череп’я зверху і зісподу, скрізь 
твердо». То черепаха таким 
правом» [104, с. 10]. 

Подібну бувальщину записано в Канівському повіті: «Одна 
скнара й хитра дівчина, бажаючи приховати від свого рідного 
батька приготоване для нього м’ясо, заховала його в глиняну 
миску й зверху накрила тарілкою. Щоб покарати за таку 
скнарість дівчину, Бог перетворив заховане нею м’ясо на 
черепаху. Ось чому черепаха й тепер покрита двома щитами, 
подібними до тарілок, причому задні й передні лапи і голова дуже 
нагадують собою руки, ноги й голову дівчини» [див.: 33, с. 390-391]. 
За народними уявленнями, черепаха пов’язувалася з жіночим світом, 
а тому й у фольклорних творах незвичайні перетворення глиняного 
посуду в черепаху трапляються винятково з жінками [детальніше див.: 
276, с. 296-300].

 Георгій Якутович. Частування.  
Ілюстрація до повісті Миколи Гоголя «Вій». 
Папір, графіка. Київ. 1979–1984 [257, с. 137]
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 2.2.13. Міжетнічні сюжетні паралелі

Характерно, що українські бувальщини про гончарів, фіксують 
практично всі найбільш популярні демонологічні мотиви, відомі  
в слов’янській фольклорній традиції (Білорусі, Польщі, Росії, Чехії), 
вирізняються стійким персонажним складом демонологічного 
пантеону, причетного до вироб ничо-торговельної діяль ності гончарів. 
Так, в українських бувальщинах поширені сюжети про зустріч із 
упирями, яритни ками, обмежено поширені – про спілкування гончарів 
із вовку лаками, чортами (прикметні для польського фольклору)  
й християнськими святими; відсутні будь-які згадки про взаємини 
майстрів із лісовиками (відомі в російському фольклорі, передовсім 
Сибіру) та водяниками (поширені в чеському фольклорі) [детальніше 
див.: 299, с. 265-272].

Загалом, ансамбль знакових образів гончаря й мотиви гончарства 
як особливий культурний код можна визнати як найбільш стійкі  
й архаїчні для всієї слов’янської 
культури, в якому творчо 
реалізовані архетипові форми 
свідомості й світовідчувальні 
настанови українського етносу, 
що позначаються, зокрема, у 
типі реакції на міфо-ритуальні 
та соціально-професійні функції 
українського гончаря.

 Анастасія Савчук. З плином часу. Ліногравюра. 
Надвірна, Івано-Франківська область. 2015. 

Твір ІХ Міжнародного молодіжного гончарського 
фестивалю «Опішне–2015». Художньо-етнографічний 

музей Державної спеціалізованої художньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» 

імені Василя Кричевського. Публікується вперше
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Вітчизняні й чужоземні вчені також шукають паралелі між 
окремими архаїчними рисами сюжетів і мовними особливостями 
українських бувальщин про гончарів у обрядовості, мові й навіть  
в археологічних пам’ятках інших народів. З цього погляду прикметними 
є комплексні порівняльні дослідження Костян тина Рахна. Зокрема, 
у статті «Знахар Грицько Пайдун: слідами однієї слобожан ської 
легенди» вчений достатньо переконливо показав, що міфологічна 
основа сюжету бувальщини, записаної Петром Івановим у слободі 
Ново-Катеринослав Куп’янського повіту Харківської губернії [139, 
с. 222-224], про взаємини гончаря та яритника «бере початок  
у віруваннях, обрядовості і звичаєвості сарматів та аланів. Аналіз 
сюжету легенди і наявного в ній мовного релікту, а саме імені 
сільського чаклуна, вказує на стійкість місцевої фольклорної 
традиції, яка довго зберігала зв’язок із культурою степових 
іракомовних племен» [298, с. 46]. Ґрунтовний аналіз цієї бувальщини 
на основі етнографічних, лінгвістичних і археологічних знань виявив 
безпосередні зв’язки: 1) з традиційною весільною обрядовістю 
українців і бажаним залученням до неї місцевих знахарів, чаклунів; 
2) походження імені діда-чаклуна «Грицько Пайдун» від української 
лексеми «пайда» (вигода, користь, зиск; приношення, подяка; удача), 
яка є «іранізмом, і його точні відповідники, з тією ж семантикою, 
легко можна відшукати в загальнодоступних етимологічних 
словниках іранських мов»; 3) звичаєвості української бувальщини 
з ідеологічними уявленнями іраномовних мешканців придонецьких 
степів та з їх похоронними традиціями (ніж у головах труни яритника, 
окреслення гончарем кола віком від труни, підкурювання зачарованих 
людей «крижмом» із оббивки труни) [298, с. 43-46].

За матеріалами дослідженої теми, доводиться констатувати 
менш інтенсивну пошукову діяльність вітчизняних учених упродовж 
другої половини ХІХ – ХХ століття з метою фіксації фольклорної 
спадщини українців, порівняно з польовими науковими пошуками 
в інших слов’янських народів. Головною причиною незадовільного 
стану формування джерельної бази української фольклористики було 
300-літнє колоніальне становище й бездержавність України.
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 2.3. ЕТНОКУЛЬТУРНА МОДЕЛЬ 
РЕМІСНИЦЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ ГОНЧАРІВ

В усіх зафіксованих випадках бувальщини створювалися 
серед населення, яке мешкало за межами гончарних 

осередків, тобто їх творцями були особи, які знали про гончарську 
професію немовби збоку й не були посвячені в таїну гончаротворення. 
Поза обійстями майстрів гончарська професія викликала подивування, 
захоплення, а ще частіше – забобонний страх перед уявними 
надприродними можливостями гончарів. Тим часом, у різні історичні 
періоди окремі соціальні й професійні групи населення творили  
й власний фольклор, який відображав специфіку їхнього повсяк-
денного життя й виробничої діяльності. За матеріалами фольклору 
польських ремісників, Діонізіюш Чубаля ще в 1970-х роках 
переконливо довів, що «усна література гончарів виконувала  
в житті групи ряд важливих функцій. Заодно з інформаційною, 

 Феодосій Гуменюк. 
Гончар. 

Папір, акварель. 1993 
[383, № 11]



196

Марія Пошивайло      ГОНЧАРНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

естетичною, дидактичною й розважальною функцією це також 
була функція, наприклад, професійна. Така література дозволяла 
групі визначатися, підвищувати свою професійну гідність і 
захищатися від нападів ззовні. Не на останньому місці була також 
морально-етична функція. У фольклорі гончарів ми бачимо явну 
похвальбу солідній фізичній роботі, а також наказ поваги до неї  
і осуд недбалої роботи, лінощів і пияцтва» [418, s. 149]. З огляду на 
достатньо вузьке коло функціонування, ремісницький фольклор був 
малоцікавим для решти населення, а отже, майже ніколи не набував 
масового поширення, не виходив за межі певної корпоративної групи. 

Учені пов’язують виникнення таких творів з добою 
середньовіччя (ХІІІ–ХV століття), коли в Західній Європі, а згодом  
і в Україні, почали виникати професійні об’єднання ремісників – цехи. 
Тому цей жанр української словесної творчості фольклористи назвали 
«ремісницькими піснями», оскільки з усього розмаїття фольклорних 
жанрів у третій чверті ХІХ століття в Україні в поле зору вітчизняних 
фольклористів потрапили тільки пісні (приспівки).

 2.3.1. Перші записи ремісницьких пісень
 фольклористами

Традицію едиційної практики вивчення ремісницьких пісень 
започаткував видатний український композитор і збирач пісенного 
фольклору Микола Лисенко. 1876 року він опублікував третій випуск 
свого збірника обробок українських народних пісень для голосу  
з фортепіано. Там він подав розділ «Міщанські (міські), ремісничі 
пісні», які представив піснею «Нехай же нас Бог ратує (про 
Купер’яна) (з побиту Волинських цехових братчиків за часів 
Магдебурії)», записаною від Ольги Косач (Олени Пчілки), яка нібито 
почула її від волинських лірників («через п.Косач од лірників на 
Волині») [183, с. 80; 34, с. 24]. Олена Пчілка 1912 року в статті 
«Пам’яті Миколи Лисенка» згадувала: «…Приїжджаючи в Київ,  
я кожного разу бачилася з ним, привозячи йому й пісні нового  
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для мене, прекрасного краю волинського; отож тоді, між іншими 
піснями волинськими, М. Віт. записав від мене й ті дві мелодії-
перлини «Без тебе, Олесю» та «Куперяна», що стали зараз 
же такими відомими по всій Україні» [284, с. 435]. Щоправда, 
за спогадами наймолодшої сестри Лесі Українки – Ізидори Косач-
Борисової, «дід Купер’ян та його дружина Єлизавета стерегли 
садибу Косачів на Полтавщині, в Гадячі» [413, с. 217].

Отже, у збірнику Миколи Лисенка ремісницька пісня 
ототожнювалася з міщанськими (міськими) й поставала самостійним 
жанровим різновидом українського фольклору:

«Нехай же нас Бог ратує,
що наш батько не статкує:
бере Йвана і Дем’яна,
Петра, Гриця і Степана,

 Видатний український композитор і збирач пісенного  
фольклору Микола Лисенко, який уперше визначив ремісницькі 
пісні як самостійний жанровий різновид українського фольклору. 
Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі, І35-І33

 Українська письменниця,  
етнограф і громадський діяч  

Ольга Косач (Олена Пчілка) [103] 
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Максима, Семена, ще й Терешка.
Зібралася кумпанія
невеличкая, але чесна:
їдні сіли по один бік,
другі сіли по другий бік,
Купер’ян найстарший по середині.

Зібралися ми та всі тутечки,
не простії люде – все ремеснички:
то писарі, то малярі, 
ковалі, то слюсарі,
то музики, то дзвонарі,
то шевчики, то крамарі, 
виновари й пивовари,
Купер’ян цехмейстер над соломою.

Ой, дай же нам, Господи, що ми зібрались, 
що ми собі трошечки понапивались.
Хто маючий, хто багатий,
хто покірний, хто завзятий,
хто вродливий, хто хороший,
кому течуть з річок гроші,
а Купер’ян каже: я ввесь у злоті!»

Біжить Ганна ще й Титяна,
Страшать батька Купер’яна;
біжить Ганна, ще й Данилко
тікай татку куди видко,
ось мамуня йде, – всім біда буде!

Одні кажуть: «не криймося!»
другі кажуть: признаймося!
один каже: седім тихо!»
другий каже: «буде лихо!»
А Купер’ян каже: «якось то буде!» 

[183, с. 80; 121, с. 24-29; див. також: 159, с. 391].
Пісня вважається цеховою від часу домінування магдебурзького 

права в Україні. Вона відображає один із цехових звичаїв, коли всі 
братчики збиралися разом для спільного відзначення свят [див.: 15,  
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с. 32, 61-62]. Також пригощанням 
завжди завершувалося переве-
дення учнів у статус підмайстра 
чи майстра. Кожне застілля не 
обходилося без спиртних напоїв 
(«трошечки понапивались»). 
У середовищі цехових майстрів 
за доби козаччини існував 
звичай на Різдво й на Великдень 
пошановувати свого цехмістра 
дарунками. Ремісники на храмові 
свята могли ситити мед (не 
частіше 6-8 разів на рік), який 
споживали самі й продавали, 

головним чином у місцевій корчмі, а кошти йшли до братської 
скарбниці [див.: 15, с. 59-60].

Під час спільних зібрань братчиків цехмістер сідав «посередині», 
як на старих фотографіях сидять старші люди. У пісні цехмістер 
перелічує різні професійні групи ремісників, представлені на 
зібранні (щоправда, не згадав про гончарів). Він промовляє слова, 
визначальні для усвідомлення окремішності ремісників, порівняно 
з іншими групами населення: «…Ми та всі тутечки, не простії 
люде – все ремеснички». Це є підтвердженням і вербальним способом 
утвердження особливого соціального статусу членів цехів, яким 
буцімто «течуть з річок гроші». Після окреслення поважності всіх 
учасників зібрання несподіваним контрастом постають завершальні 
рядки комедійно-глузливого характеру: усі ремісники – маючі, багаті, 
завзяті, вродливі й хороші – одразу ж перелякано опустилися з небес 
на землю, коли дізналися про прихід цехмістрової жінки. Мотив цієї 
пісні – славлення самих себе, а мораль – нікчемність самопохвальби  

 Гончар зрізає «дротиком» виготовлену  
на гончарному крузі миску.  
Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  
Фото О. М. Павловича. Російський етнографічний  
музей у Санкт-Петербурзі, 1514-58д  [276, с. 114]
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й хизування власними статками. 
Цьому завданню відповідає  
й іронічний образ Купер’яна – 
«цехмайстера над соломою».

1885 року український 
живописець, графік, фольклорист 
і етнограф Порфирій Мартинович 
записав дещо інший варіант пісні 
«Ой, що ж ми будемо (Пісня про 
Купер’яна)», що зберігається 
в Науковому архівному фонді 

рукописів і фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології імені Максима Рильського НАН України [246]. 
Вона стосується багатьох реміс ничих професій, у тому числі  
й гончарства. Основний акцент у творі зроблено на відтворенні 
ситуації, коли цеховики зібралися в корчмі на гуляння, й несподівано 
має з’явитися дружина цехмістра Купріяна, що так само збурює 
неабиякий переполох поміж братчиків. У цьому варіанті пісні від 
Порфирія Мартиновича тональність поступово зміщується до 
комічного сарказму й насміхання над пияцтвом братчиків, яким уже 
нічим розраховуватися:

«Ой що ж ми будемо,
Браття, робити,
Що пішов наш батюшка
В корчму пити?

Взяв собі Купріяна,
Грицька, Трохима й Дем’яна,
Максима й Паруню
Іще й Терешка.

 Відомий український живописець, графік, 
фольклорист і етнограф  
Порфирій Мартинович. Автопортрет.  
Папір, італійський олівець.  
Санкт-Петербург. 1877.  
Харківський художній музей [206, с. 423]
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 Петро Левченко. Корчма. Полотно, олія. Харків. Кінець ХІХ – початок ХХ століття. 
Приватна колекція [181, № 5]

 Автор невідомий. Гуляння біля корчми. Полотно, олія. XVIII століття.  
Львівський історичний музей [114, с. 272]
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А взяли вони собі півкварти,
І більше не хоче
Жид набор дати.
Вража його бери мати,
Що не хоче набор дати!

Мені люди винуваті,
Та далеко йти до хати, –
Я йому разом заплатю!

Та там збиралися
Та все дворячки, –
То ж не прості люде –
Все реміснички:
То гончарі, то снісарі,
То винники, то мідники, то малярі,
Винокури, пивовари, то ковалі.
Купріян – цехмістром
Над соломою.
Біжить Ляна Стрипіяна,
Страшить батька Купріяна,
Бо мамуня іде.
Один каже: «Буде лихо»,
Другий каже: «Сидім тихо»,
Третій каже: «Не біймося,
На горищі іскриймося»,
А Купріян каже:
«Якось там буде» [245; 246].

У варіанті Порфирія Мартиновича ім’я цехмістра набуло іншого 
варіанта, аніж це було в Олени Пчілки: «Купер’ян» видозмінився на 
«Купріяна», що свідчить про можливу міграцію пісні з північно-західного 
регіону України до Середньої Наддніпрянщини. Для порівняння також 
згадаю про приказку, що побутувала в другій половині ХІХ століття 
серед російського населення: «У нашего Куприяна все дети пьяны» 
[284]. Як видно, вона алегорично відповідає змістові української пісні 
у варіанті Порфирія Мартиновича.
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Історико-культурна ситуація кінця ХІХ – початку ХХ століття  
в Україні засвідчує надзвичайну популярність у колі української 
творчої інтелігенції народних пісень, поширення переспівів  
і переробок, зокрема й пісні «Про Купер’яна», адже гумористична – 
одна з провідних – функція ремісницької пісні відтворювала історичний 
побут і «концепцію» життя цехового люду та його психологію. Своїм 
суспільним фурором пісня завдячувала майстерному аранжуванню, 
використанню різних голосів (тенори, баси), авторитету, таланту 
й громадській активності Миколи Лисенка, його численним друзям 
– композиторам, письменникам, фольклористам. Про це свідчить 
передруковування її в інших збірниках українського фольклору, 
наприклад у збірникові пісень «Живі струни» (Чернігів, 1895), 
упорядкованому й редагованому етнографом і фольклористом 
Олександром Русовим; у збірникові «Український співаник.  
100 пісень з нотами» (Одеса, 1910) [115, с. 65: ч. 75; 376, с. 8-10].

Видатний український композитор Станіслав Людкевич 
8 грудня 1900 року, як диригент, разом із молодими учасниками 
чоловічого складу хору «Львівського Бояна» брав участь у з’їзді 
українських студентів вищих шкіл Австрії в Чернівцях. Тогочасна 
преса подала відгук про святковий концерт: «Перший раз залунали  
на чернівецькому ґрунті щиро народні українські мелодії 
Лисенка та Людкевича… Хор мусів деякі речі…, народні пісні 
повторювати, а пісня «Про Купер’яна» з ХVI в. так усіх одушевила, 
що оплескам не було кінця» [396, с. 171]. Інший видатний галицький 
композитор Василь Барвінський в одному з листів із Праги до родичів 
у Львові від 05.03.1910 року повідомляв, як він на «мясопустний 
вечерок в Подскальській фільгармонії» для збирання на заклад коштів 
переодягнувся в костюм поросяти (мав вигляд «великої скарбонки»). 
Щоб заохотити відвідувачів «вкидати гроші», він виконував 
скомпоновані ним «на руску народну куплетову пісню «О Куперяні» 
варияциї» [156, с. 181].

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття в Україні набули 
поширення переспіви й переробки народних пісень. Ними залюбки 
користувалися тогочасні поети. Один іх них – Іван Франко 
– використав образ цехмістра, надавши йому зовсім іншого 
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потрактування. 1906 року в збірці поезій «Semper tiro», у розділі «Нові 
співомовки», він опублікував вірш «Цехмістер Купер’ян» [391] теж 
сатиричного спрямування, який, за визначенням Валерія Корнійчука, 
уже був «спроектований на тогочасні суспільні відносини і має 
виразне політичне спрямування» [163, с. 121]: 

«Облягали ляхи місто
Десь в часі Руїни,
Штурмували брами й мури,
Підкладали міни.

Боронилося козацтво,
Й міщани не спали,
День і ніч гриміли з мурів
Пушки й самопали.

Але Купер’ян-цехмістер
Був за всіх завзятий,
Цеховому товариству
Нишком став казати:

«Годі, братця, нам на мурах,
Як сичі, сидіти,
Покажім, що й ми, міщанство,
Не страшкові діти!

Вдармо ніччю на їх табір
З крутого байраку!
Згиньмо або тих ляшеньків
Зотрім на табаку!»

Як згадали, так зробили,
Щастила їм доля,
І розбили вражу силу,
Як пух, серед поля.

Радість! Слава! Крик і гомін!
Збігаються в місті
Шевці, кравці, всякі справці –
Не сто і не двісті.

І вітають Купер’яна
З його вояками,
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Як героя, всю дорогу
Всипали квітками.

А на площі чорна рада:
Взяли всі гадати,
Яку б тому Купер’яну
Нагороду дати?

Одні кажуть: «Чим він досі
Був у нас? Цехмістром!
Тепер його за заслугу
Виберім бурмістром!»

Другі кажуть: «Що, бурмістром?
Ми на се не згожі!
Най він буде комендантом
В огневій сторожі».

Треті кажуть: «Ні, панове,
Іншу раду маймо,
Купер’яну від нумеру
По дукату даймо!»

«Ні, ні, ні! – реве громада
Одностайним хором. –
За геройство гроші брати?
Ну, се був би сором!»

Знов незгода, знов гармидер,
Сяк і так міркують;
Що хто скаже, кличуть: «Славно!»
А інші кепкують.

Аж ось вискочив на лаву
Пузатий бурмістер
Та й закликав: «Най жиє нам
Купер’ян-цехмістер!

Дав нам бог такого мужа
Ворогів розбити,
Та не дав нам знать, яку б то
Честь йому зробити.
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Гроші дати – сором брати,
Та й ми ж бідні люди;
На уряд його поставить –
Іншим заздро буде.

Поки він живий між нами,
То все нам завада –
То ж, панове цехмістрове,
Ось моя вам рада:

Зараз тут його убиймо,
На паль посадімо,
По смерті ж його оплачмо
І святим зробімо.

І насиплемо над тілом
Могилу високу,
Будем поминки справляти
Два рази до року».

«Славно! Славно! От так рада!» –
Всі враз загукали,
А цехмістра Купер’яна
Навіть не питали» [391].

Професор Любов Кияновська визначила цей вірш як 
«найдраматичніший зі всіх геніально-пророчих віршів Франка» 
[155]. За основу вірша поет узяв текст пісні, записаної Оленою 
Пчілкою. Проте, на відміну від неї, в новітньому авторському творі не 
йшлося про зібрання цеховиків, застілля й страх жіночого гніву. Іван 
Франко натомість висміяв чиновницьке суспільство, в якому геройські 
поступки людей нівелюються до абсурду. Водночас, використання 
поетом образу цехмістра Купер’яна свідчить про його популярність 
на значній території України й про те, що він у народній свідомості 
поставав як авторитетний провідник ремісничого люду й загалом 
мешканців міста доби козаччини.

Майже одночасно з Іваном Франком, приблизно впродовж 
1907–1910 pоків образ Купер’яна планувала використати й Леся 
Українка в одному зі своїх творів. Збереглися короткі нотатки її 
драматичного або прозового твору «Бондарівна», в якому діючими 
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персонажами, окрім головної героїні, мали бути цехмістер бондарького 
цеху Бондар та його колишній швагер Купер’ян – «цехмайстер над 
соломою». Леся Українка уявляла його так: «натура товариська, 
веселий, людяний, безхарактерний, охочий до співу, до радощів 
життя, готовий і випити, але «при компанії», не п’яниця 
налоговий, любить «свестії», «братські меди», веселі звичаї 
«добрих старих часів». Колись заможний, тепер зубожілий» [370, 
с. 384]. Про цей творчий задум її чоловік, музикознавець-фольклорист 
Климентій Квітка згадував: «Між іншим, Леся майже все останнє 
10-ліття свого життя збиралась написати драму на сюжет 
Бондарівни. Зложила навіть план її, але спинялася все перед тим, 
що в неї не було матеріалів про історичний побут укр[аїнського] 
міщанства і цехового люду. Мріяла написати сю драму  
з знанням цього побуту» [370, с. 411]. Як випливає з цих спогадів, 
образ Купер’яна чітко прив’язувався до звичаєвості українського 
середньовічного міщанства, зокрема тогочасних цехів. Водночас, вони 
є свідченням дуже поганої задокументованості в українській історії 

 Бондар за роботою. Полтавська губернія. Початок ХХ століття.  
Автор фото невідомий [306,  с. 237]
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побуту й особливостей цехової організації ремісників, у тому числі й 
фольклорними матеріалами. І хоча зацікавленість образом цехмістра 
в середовищі творчої інтелігенції була значною, фольклористів це 
ніскільки не заохочувало до активного збирання ремісницького 
фольклору.

1918 року український політичний і державний діяч, прозаїк, 
драматург і художник Володимир Винниченко в статті «Поворот 
на Україну» писав: «Державність творить не купка людей, що 
зве себе міністрами, купка отих Купер’янів із української пісні, 
тих «цехмейстерів над соломою», а український народ, маси, 
все буття, вся стихія краю… Вона ж творить національний 
характер української державної влади. «Цехмейстерам над 
соломою» в інтересах справжнього патріотизму слід було 
б, нарешті, припинити свою забавку, бо занадто вже дорого 
коштує вона» [44, с. 51]. Ці мудрі слова не втратили своєї актуальності 
й донині. 

Текст пісні про Купер’яна і в наступні роки був у полі зору 
збирачів, дослідників і виконавців фольклорної спадщини українців. 
1938 року варіант Олени Пчілки використав фольклорист, 
етнограф і музикознавець Філарет Колесса в книзі «Українська 
усна словесність», що побачила світ  
у Львові 1938 року. Автор видання, 
як і Микола Лисенко, звернув увагу 
на існування «ремісницьких пісень»  
і включив їх до фольклорного 
різновиду «Станові пісні». Щоправда, 
у другій частині книги, де помістив 
«вибір творів», подав тільки одну цю 
пісню з нотами [226, с. 390].

 Обкладинка книги Філарета Колесси  
«Українська усна словесність».  

Львів. 1938 [159] 
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Сам Філарет Колесса так прокоментував цей фольклорний 
твір: «З ремісницьких пісень збереглася одна гумористична про 
цехмайстра Куперяна, що бенкетує з братчиками-ремісниками,  
і коли всі заметушилися на звістку, що «ось мамуня йде, всім лихо 
буде», – він один не тратить рівноваги, потішаючи переляканих, 
що, мовляв, «якось то буде» [159, с. 98].

За свідченням дослідниці фольклористичної думки в Галичині 
1920-х –1930-х років Олесі Шутак, «видана напередодні трагічного 
в історії України 1939 року, книга залишилася маловідомою  
й негайної належної оцінки не здобула. Радянська фольклористика 
спочатку замовчувала антологію української усної словесносі  
Ф. Колесси, відтак зараховувала її до ідеологічно шкідливої… 
Такими обставинами пояснюється факт, що на цю своєрідну 
працю… до цього часу у науковій літературі дуже мало посилань» 
[409, с. 173, 175].

Хоча про Філарета Колессу радянська фольклористика 
частіше воліла не згадувати, ремісницька пісня про Купер’яна 
продовжувала своє життя в різних варіантах. Насамперед, невідомо, 
якими шляхами, але вони потрапили до репертуару неписьменної 
української народної співачки й носія фольклору Євдокії Сивак, 

відомої більше як Явдоха Зуїха. 
Вона жила в Гайсинському районі 
Вінницької області, де довкола було 
кілька знаних гончарних осередків 
(Бубнівка, Жерденівка, Тимар, Кіблич, 
Куна). Її односелець, український 
фольклорист, етнограф, краєзнавець 
Гнат Танцюра до 1935 року записав 
від неї 1008 народних пісень, у тому 

 Обкладинка книги пісень Явдохи Зуїхи,  
записаних Гнатом Танцюрою. 
Київ. 1965 [254]
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числі 1920 року два варіанти 
пісні про цехмістра Купер’яна. 
Один із них під назвою «Нехай 
же нас Бог рятує» майже 
дослівно повторює варіант, 
поданий у збірникові Миколи 
Лисенка й у книзі Філарета 
Колесси з кількома доданими 
іменами братчиків і назв 
ремісничих професій. Купер’ян 
трансформувався в Купріяна, 
як у варіанті Порфирія 
Мартиновича [див.: 254, с. 519; 
195]. Другий варіант від Явдохи 

Зуїхи під назвою «Що ми будем, браття, робити» показує Купріяна 
як пияку, котрий іде до «коршми пити» зі своїми приятелями. Цей текст 
є скороченим варіантом пісні, записаної Порфирієм Мартиновичем 
[див.: 254, с. 520].

Гнат Танцюра, упорядковуючи в книгу пісенну спадщину 
Явдохи Зуїхи, аналізовані вище дві ремісницькі пісні подав у підрозділі 
«Розваги. Гулянки». При цьому жодної згадки про належність їх до 
ремісницьких пісень уже не було. 

Наявність двох варіантів пісні в репертуарі Явдохи Зуїхи – 
Миколи Лисенка й Порфирія Мартиновича – свідчила про поширеність 
її в різних регіонах України, завдячуючи мандрівному способу життя 
лірників і публікації в різних виданнях. Очевидно, кожний із музик 
прилаштовував її до місцевого мовного середовища, варіюючи звичні 
для тієї чи іншої етнографічної території імена й традиційні ремесла. 
Водночас, наявність у репертуарі Явдохи Зуїхи обох варіантів, один  

 Українська народна пісня  
«Ой, не світи місяченьку».   
Листівка № 7 з нотами й малюнком Амвросія 
Ждахи із серії «Малюнки до українських 
народних пісень». Видавництво «Час». 
Україна. 1918. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному
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із яких часто публікувався, а інший відомий лише з рукописного запису 
Порфирія Мартиновича, спонукає гадати про можливе приписування 
цього варіанта Явдосі Зуїсі Гнатом Танцюрою.

Ще одну пісню Явдохи Зуїхи упорядник книги помістив до 
підрозділу «Лірика кохання». В ньому йдеться про контраргументи 
дівчини, яку мати хотіла віддати за того чи іншого ремісника.  
За гончаря вона не хотіла йти заміж, бо «Гончар горшки возить  
Та жінку морозить»:

«Хтіла мене мати
За майстрика дати.

Не хочу, не люблю,
За майстрика не піду.
Чи теше, не теше,
А все більше бреше.

Хтіла мене мати
За мельника дати.

 Вітряки на окраїні села. Мала Павлівка, Охтирський повіт, Харківська губернія. 1912.  
Фото Никанора Онацького [369, с. 295; 368, арк. 16; 143]
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Не хочу, не люблю,
За мельника не піду.
Мельник меле у млині,
Лає мамі ще й мені.

Хтіла мене мати
За гончара дати.

Не хочу, не люблю,
За гончара не піду.
Гончар горшки возить
Та жінку морозить.

Хтіла мене мати 
За шевчика дати.

Не хочу, не люблю,
За шевчика не піду.
Шевчик іде горою,
Смердять руки смолою.

Хтіла мене мати
За писаря дати.

І хочу, і люблю, 
За писаря я піду.
Писар пише, малює.
Обернеться, цілує» 
[254, с. 264; див. також: 147, с. 420].

Вислів Купер’яна «Якось то буде!» став поширеним 
фразеологізмом. Про покладання на Купер’янову філософію згадав 
1906 року український громадсько-політичний і державний діяч, 
літературний критик, історик літератури Сергій Єфремов, який писав: 
«…Хвалити Бога, я вже ляканий трохи і раз у раз покладаюся на 
Купер’янову філософію: «якось-то, мовляв, буде» і «поки хвалько 
хвалиться, то будько набудеться» [111, с. 265]. Сестра Лесі 
Українки – Ольга Косач-Кривинюк – у листі до Лідії Мищенко від 
03.12.1942 року між іншим писала: «А найбільш мене заспокоює 
філософія нашого питомого волинського філософа Купер’яна, 
що каже: «Якось то буде!» [413, с. 217]. «Але якось-то буде,  
як Купер'ян каже», – писала й письменниця Докія Гуменна в листі  
з Нью-Йорка до родини Нитченків від 15.10.1956 року [186].
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Сюжет пісні про цехмістра Купер’яна використав і поет-академік 
Максим Рильський у віршованому оповіданні «Любов» [94, с. 255-256] 
та у вірші «Зграя веселиків (Із рибальського щоденника)» (1959) 
[303, с. 49-56; 123, с. 238-242]:

«…Філософи, новітні купер’яни.
Дорівнює російському «авось»
Примовка «над соломою цехмейстра»,
Багатозначне: «Якось-то буде!»
З «авось» отого Пушкін ще сміявся,
Та й купер’яни ніби вже давно
Живуть лише у пісні, що розклав
На ноти Лисенко…» [123, с. 238-239].

1967 року обидва варіанти пісні (Миколи Лисенка й Порфирія 
Мартиновича) потрапили вже до академічного корпусу жартівливих 
пісень, одним із упорядників якого був фольклорист Олексій Дей, 
знову ж таки без будь-якого натяку на її ремісниче походження 
[див.: 112, с. 260-262]. І, як виявилося згодом, зовсім не випадково. 
1975 року той же Олексій Дей у книзі «Сторінки з історії 
української фольклористики» визначив жанр пісні про Купер’яна 
як «гумористичний анекдот» і нічого більше, що свідчило б про 
втілені в ній знання про цеховий лад [94, с. 255-256]. «На Україні, – 
писав завідувач Відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії імені Максима Рильського АН УРСР, – 
відома здавна цехова пісня «Цехмейстер Купер’ян». Життєва 
філософія її героя – це філософія байдужості: «Якось-то буде!»  
М. Рильський у віршованому оповіданні «Любов» дотепно ставить 
цю купер’янівську «концепцію» життя поряд з їй подібними,  
що розширює розуміння української пісні:

Достоїн геній Купер’яна
Давньоросійського «авось».
Та сама мудрість сонно-п’яна,
Те саме чаяння чогось,
Та сама віра: прийде хтось,
І зробить щось, і буде з того
«Все образуется» Толстого».
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Досі в нашій науковій літературі ніхто на такому 
широкому тлі подібних творів не розглядав цієї пісні» [94, с. 255-
256]. Слід розуміти, що «широким тлом» для академічного вченого 
була тотальна інтеграція українського пісенного образу в «русский 
мир».

Тим часом зусилля Миколи Лисенка й Філарета Колесси 
акцентувати увагу українських науковців до проблеми вивчення 
професійного, у тому числі ремісницького фольклору, залишилися 
поза увагою тогочасного офіційного провідника вітчизняних 
фольклористів. За умов окупаційного існування й інтенсивного 
нівелювання національної ідентичності українців, думки патріотичної 
інтелігенції кінця ХІХ – першої половини ХХ століття не мали 
зацікавленого продовження. Українська радянська фольклористика 
про існування такого жанру поетичної творчості як ремісницькі пісні 
воліла не знати.

 2.3.2. Пошуки ремісницького фольклору гончарів
 етнографами

Жанровою матрицею для ремісницького фольклору гончарів 
стали традиційні жанри української народної творчості (вірування, 
забобони, прислів’я, приказки, бувальщини й жарти, пісні), а динаміка 
етнокультурних рис, знакових тем, мотивів і образів у гончарському 
ремісничому середовищі простежується в актуалізації ментальної 
й професійної забарвленості й спрямованості на відображення 
обрядовості та звичаєвості гончарського середовища, реалізується 
як «точка зору індивіда на світ» (Олена Івановська) [146] завдяки 
й іронії.

Уперше на специфіку гончарського фольклору в середовищі 
майстрів-кустарів побіжно звернув увагу етнограф Олександр 
Твердохлібов, вивчаючи 1881 року кустарні промисли Охтирського 
повіту Харківської губернії. Публікуючи польові матеріали про гончарів 
міста Охтирка, учений наголосив: «Песни их: местные – общие всему 
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простонародью; но собственно народных песен сравнительно 
мало; более в моде занесенные с Донщины, а еще больше 
позаимствованных у солдат; поются и церковные. Пословиц, 
прибауток и т.п. произведений народного творчества, 
приуроченных к гончарному промыслу я не слыхал от них… 
Привожу единственную пословицу, слышанную мной в Ахтырке и, 
конечно, скорее краевую, чем местную: «Сотворяется человеком, 
яко Господь сотворив Адама; ставлять его в огненну піч, яко 
мученика святого; винімають его из огненной печі, садовлять на 
колісницю, як Илію-Пророка, а міняють ёго на пшеницю, як Іосифа 
Прекрасного. А упадоша, – кости его розсипоша и не погребоша»» 
[348, с. 16].

Водночас, інше польове спостереження Олександра 
Твердохлібова, зроблене в містечку Куземині Зіньківського повіту 
Полтавської губернії, свідчило про те, що в середовищі українських 
гончарів побутувало багато гончарського й, зокрема, ремісницького 
фольклору: «Мне называли, впрочем, одного, в свое время 

 Ярмарок у Охтирці. Охтирка, Харківська губернія. 1882.  
Фото Гаврила Педя. Охтирський міський краєзнавчий музей [386, с. 343]
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известного гончара, Ивана, который занимаясь гончарством 
и печными работами почти исключительно, оставил своим 
зятьям хорошие усадьбы с фруктовыми садами и до 30 д. поля,  
не смотря на то, что до самой старости любовь выпить и 
только лет за пятнадцать перед смертью бросил эту привычку. 
Это был старинный козак-гончар, знавший множество думок 
и песен, а еще более прибауток и пословиц про свое ремесло,  
к сожалению, никем во время не записанных» [348, с. 51]. Немовби 
на підтвердження цього висловлювання, Олександр Твердохлібов 
зафіксував кілька жартів, приказок гончарів. Так, майстри Охтирки 
жартували: «Топимо так, аби мухи не поклякли», тобто надмірно 
економили паливо, щоб тільки не замерзнути зимою. Приказкою 
«Ні втік, ні нагнав» вони означували ситуацію, за якої внаслідок 
літніх заробітків не вдавалося втекти від злиднів, але й не виходило 
розбагатіти [348, с. 2, 12]. Кустарі слободи Котельва Охтирського 
повіту, за свідченням етнографа, «сами про себя в шутку говорят: 
«Ми живемо у горшках, на горшках і під горшками» [348, с. 32].  

 «Село Монастырок в котором похоронен Шевченко» (хлопчик з макітрами у руках,  
попід руками, на голові). Монастирок, Київська губернія. Початок ХХ століття. Листівка № 420  
із серії «Наша Україна». Видавець А. Ріхтер. Стокгольм. 1911. Автор фото невідомий [416, с. 461]
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Це означало, що вони жили в хаті, що нагадувала горщик з покришкою: 
у хаті на підлозі й на поличках попід стелею сушився глиняний посуд,  
а на горищі хати влаштовували склад готової продукції. Тамтешні 
майстри характеризували підневільне становище учнів у гончарів 
приказкою: «Чим здужа і по чому попало», якою означували жорстке 
поводження господарів з їхніми підопічними [348, с. 31].

Тільки майже через пів століття після керамологічних студій 
Олександра Твердохлібова більш наполегливі пошуки ремісницького 
фольклору гончарів здійснила етнограф Лідія Шульгина. Зимою 
1926 року вона взяла участь у польовій експедиції до села Бубнівка 
Тульчинської округи (колишнього Гайсинського повіту Подільської 
губернії), «зовсім не маючи на меті досліджувати там ганчарство. 
Однак, опинившись у Бубнівці, – згадувала вона, – етнографові 
дуже трудно минути цей бік народньої техніки, бо їй належить 
надто важливе місце в побуті та в житті бубнівських мешканців» 
[408, с. 111]. Вона почала ґрунтовно вивчати «техніку бубнівських 
ганчарів та все те оточення, що в ньому відбувається їхня 
робота й пливе щоденне їхнє життя» [408, с. 111].

 Внутрішній вигляд хати гончаря.  
Бубнівка, Тульчинська округа. 1926.  

Фото Лідії Шульгиної  
[408, табл. ІІІ, мал. 2]
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 Гончар місить глину ногами.  
Бубнівка, Тульчинська округа. 1926.  
Фото Лідії Шульгиної [408, с. 191, табл. 1, мал. 3]

 Сушіння глиняного посуду на подвір’ї гончаря.  
Бубнівка, Тульчинська округа. 1926. Фото Лідії Шульгиної [408, с. 198, табл. VІIІ, мал. 1]

 Гончар виготовляє миску.  
Бубнівка, Тульчинська округа. 1926.  

Фото Лідії Шульгиної  
[408, с. 196, табл. VI, мал. 3]
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 Лідія Шульгина, як і свого часу Олександр Твердохлібов, 
звернула увагу на малу задокументованість гончарської обрядовості 
та фольклору. «Окрему, дуже мало досліджену сторінку з побуту 
ганчарів, – зазначала вона в спеціальному етнографічному дослідженні 
гончарства Бубнівки, – становлять їхні звичаї, вірування та 
забобони, що про них трапляються побіжні відомості в нашій 
літературі» [408, с. 186]. Тому її польові студії продовжувалися  
й восени 1926 та влітку 1928 років. З-поміж іншого, учена записувала 
вірування, забобони, прислів’я, приказки, бувальщини й жарти, що 
побутували в гончарському середовищі. Методику своїх пошуків 
вона описала так: «…Я здебільшого спиралась на свої безпосередні 
спостереження, намагаючись, по змозі, бачити все, що 
стосується ганчарської праці, і записувала все пітчас роботи. 
Записуючи відомості, що їх подавали мені бубнівські ганчарі,  
я намагалась передати їх точно в тій формі, як вони говорили…» 
[408, с. 112].

 Звертаючи увагу на фольклор гончарського середовища 
Бубнівки, Лідія Шульгина відзначала, що «жарти з ганчарів 
мають місцевий характер» [408, с. 186]: «Жарти з ганчаря; 
чому ганчарі бідують. Сміються з того, що ганчарі бідні, що 
для себе ганчар не спроможеться зробити миски. Кажуть: 
«Швець без чобіт, колесник без коліс, ткач без полотна, 
а ганчар без миски» [408, с. 169]. Жарти виникали навіть  

 Горно для випалювання 
глиняного посуду. 

Бубнівка, Тульчинська 
округа. 1926. 

Фото Лідії Шульгиної 
[408, с. 197, табл. VIІ, мал. 1]
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у зв’язку з окремими виробничими процесами, наприклад, під 
час приготування формувальної маси: «Процес вимішування 
глею ногами ганчарі звичайно характеризують словами: 
«як у танці»; через це звичайно ганчарі сміються самі  
з себе: «гиншому каже, робота – а мені у танці ходити!» Люди  
й собі часто сміються з ганчарів: «а ну, гайда трепака» – з цими 

 Діти допомагають підносити глиняний посуд до горна.  
Бубнівка, Тульчинська округа. 1926. Фото Лідії Шульгиної [408, с. 198, табл. VIІІ, мал. 2]

 Гончар вкладає глиняний посуд у горно.  
Бубнівка, Тульчинська округа. 1926. Фото Лідії Шульгиної [408, с. 198, табл. VIІІ, мал. 3]
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словами часто вдаються до ганчаря, шуткуючи з його праці» [408, 
с. 118]. Отже, гумористичність ремісницького фольклору притаманна 
й творам, що побутували в середовищі українських гончарів. Вони 
змальовують негаразди життя, жартуючи, і таким чином, поборюючи 
труднощі на своєму життєвому шляху. На жаль, у процесі наукових 
студій лише побіжно вдалося охарактеризувати жарти як різновид 
ремісницького фольклору гончарів, оскільки архівних і польових 
матеріалів для їх більш ґрунтовного аналізу недостатньо. 

 За таких історичних обставин домінуючими виявилися 
ремісницькі пісні, що й дало підставу українським фольклористам 
виділити їх в окрему піджанрову групу ремісницьких пісень, а в цій 
монографії більш детально зупинитися на аналізові специфіки їх 
побутування й часових трансформацій.

 Бубнівська гончарівна Софія Ганчар, розповідаючи 1926 року 
етнографу про життя місцевих майстрів, згадала гончарську пісню: 
«Ганчар не хадзяїн: все коло круга, й жати – в балгані, й спати –  
в балгані, а в хадзяйстві нема нічого, тілько вічно робит. Не дурно 
й в пісні співають «біжи за ганчара [або «хто піде за ганчара»)],  
то готові злидні: то кола нема, то тина нема, то двирий нема» 
[408, с. 169].

 За спостереженням Лідії Шульгиної, у середовищі бубнівських 
гончарів «спеціяльно ганчарських пісень немає. Кажуть: «хіба при 
цій роботі заспіваєш?» [408, с. 170]. При цьому дослідниця мала на 
увазі пісні, які б гончарі виконували в процесі виробничої діяльності. 
Натомість, від Софії Ганчар записала бубнівську пісню про ремісників, 
яку віднесла до жанру «п’яницьких пісень»: «Про ганчарів тільки 
співають у п’яницькій пісні»:

«Ганчар глину місит.
Ганчарові біда висит.
Ганчариха питається,
Що то серце хитається.

Не журися, моя мила,
Наша біда, наша й глина.
Ганчар просить, треба дати,
Ганчарові треба дати
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Хоть за горщик, хоть за миску,
Треба дати
Хоть ту кришку» [408, с. 170]*.

Питання генологічної ідентифікації твору залишається 
дискусійним, оскільки сам факт виконання цієї пісні під час свят, трапез 
чи на гуляннях не є жанротворчим. Натомість у ній домінують мотиви 
тяжких умов праці гончаря й бідування його родини, традиційної 
винагороди рукомесникові за працю не грошима, а натуральними 
продуктами чи у формі різноманітних послуг і привілеїв, і таким 
чином не тільки зберігають у пісенному тексті змістові компоненти 
професійної обрядовості гончарів, а й виявляють гончарські пісні 
серед інших жанрів фольклору. Рефреном пульсує образна думка-
заклик «Ганчарові треба дати», тобто допомогти, віддячити за його 
роботу (глиняні вироби).

Ще через 60 років після завершення польових студій Лідії 
Шульгиної в Бубнівці, збиранням фольклору гончарів відзначився 
науковий співробітник новоствореного Музею гончарства в Опішному 
Сергій Радько. Під час польової керамологічної експедиції до Івано-
Франківської та Львівської областей упродовж 04-26.01.1988 року 
він спілкувався з гончарями Гавареччини, Коломиї, Косова, Кутів, 
Шпиколос. До свого звіту про результати наукового відрядження 
дослідник включив підрозділи «Гончарський фольклор», у яких подав 
записи примовок, приказок, дражнилок про гончарів, фрагмент 
ремісницької пісні [286, арк. 18, 19]. Особливо цінним є свідчення 
про існування в минулому таємної мови (професійного арґо) гончарів: 
«Розказував С. Р. Гарбузинський, що, наче, йому хтось із старших 
розповідав про те, як колись у їхньому селі був цех гончарський 
зі своїм пан-майстром. Там давали визвілку, це ще за Австрії. 
(Взагалі С. Р. Гарбузинський – то гавареччанська енциклопедія – 

*1999-го року вінницький керамолог Лідія Мельничук у співавторстві 
з Ігорем Мельничуком  та Михайлом Вдовцовим у книзі «Бубнівська кераміка» 
опублікувала цю пісню, записану Лідією Шульгиною, без будь-якого посилання 
на першоджерело. При цьому одну пісню розділила на дві частини й подала як 
два різні твори [див.: 213, с. 60; 408, с. 170; 212, с. 42; 213, с. 201]
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 Внутрішній вигляд хати гончаря. 
Олешня, Чернігівська губернія. 1908. 
Фото О. М. Павловича. 
Російський етнографічний музей 
у Санкт-Петербурзі, 1514-59  [276, с. 163]

 Внутрішній вигляд хати гончаря. 
Вгорі, попід стелею, - п’ятра з посудом. 

Олешня, Чернігівська губернія. 1908. 
Фото О. М. Павловича. 

Російський етнографічний музей 
у Санкт-Петербурзі, 1514-57  [276, с. 161]
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все знає). Колись у Гав.[арецьких] гончарів була своя таємна мова, 
немов лебійська у кобзарів:

• вивходере – ходи;
• влійдешпір – піде чи не?;
• вледере? – де?;
• влетень бамбере – бамбету лире –  ліжко  

(лава із заплічником, що розсувається у ліжко);
• вліслуклире – крісло»  

[286, с. 9, арк. 11, арк. 35зв. польового щоденника].
Досі ці унікальні матеріали зберігалися в Національному 

архіві українського гончарства Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному. (Окрім цього підрозділу, 
частину з них подано в підпунктах: «2.2.4. Мотив взаємин гончаря 
з чортом»; «3.2.2.2. Макітра як уособлення жінки-матері»;  
«3.3.1. Замовляння»).

Від одного з найстаріших гончарів села Шпиколоси 
Золочівського району Львівської області Павла Киркала (1915 р. н.)  
Сергій Радько записав приспівку, подібну до частини пісні, 
опублікованої Лідією Шульгиною: 

«Гончар, гончар, гончар, мати,
Гончареві треба дати. – 
То за горнець, то [за] миску,
А гончареві раз по писку» 
[286, с. 6, арк. 19, арк. 20 польового щоденника].

Як «Пісня про Купер’яна» набула поширення від заходу до 
центру України, так і ця гончарська приспівка фіксується в гончарних 
осередках від Гуцульщини до Полтавщини. Зокрема, у гончарній 
столиці України – містечку Опішному, віддаленому від Бубнівки 
майже на 600 кілометрів і від Шпиколос на понад 800 км, етнограф 
Олесь Пошивайло 1984 року, зі слів свого дідуся, гончаря Гаврила 
Пошивайла (1909 р. н.) записав фрагментований варіант пісні 
(приспівку), який той чув від свого батька, теж гончаря, Ничипора 
Тарасовича Пошивайла (1880-ті рр. – 1936):

«Гончар, моя мати,
Гончареві треба дати –
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За покришку, за макітру –
Поцілувати проти вітру» [276, с. 198].

Сергій Радько 1988 року також зафіксував у Опішному цю ж 
приспівку з незначними словозмінами: 

«Гончар, гончар, гончар, мати,
Гончареві треба дати.
За покришку, за макітру,
Навприсядки проти вітру» [337].

Як видно, і в Шпиколосах, і в Опішному пісня набула зневажливо-
глузливого, дражливого характеру. 

Автентичний фольклорний твір у фрагментованих варіантах 
приспівки мінімізувався й став невід’ємною часткою пісенного 
супроводу весільного дійства. Подібного змісту чотирирядкові 
пісні про гончарів дослідники відносять до сороміцьких весільних 
приспівок, зафіксованих на помежів’ї  ХІХ–ХХ століть у центральних 
областях України і в Тернопільщині. У прихованій формі в них 
ідеться про можливість розрахунку з гончарем за глиняні вироби 
зляганням з дівчиною чи молодицею. Кілька з них літературознавець 
і фольклорист, кандидат філологічних наук Михайло Красиков 
подав в упорядкованому ним збірнику «Українські сороміцькі пісні»  
[380, с. 79]:

• «Гончар, мате, гончар, мате,
Треба йому трохи дати:
Сюди тер, туди тер,
Та й наробив макітер» [380, с. 79].

• «Гончар, гончар, гончар, мате,
Треба йому поцьки дати;
За мисочку черешень
То давала б увесь день» [380, с. 79].

Ці два варіанти весільних приспівок було записано наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ століття й зберігаються в Науковому архівному 
фонді рукописів і фонозаписів Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України 
(Ф. 29-3. – Од. зб. 408. – Арк. 3, 4) [380, с. 79]. Автор і місце запису 
невідомі. За тотожністю до приспівок, записаних у Опішному, можна 
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гадати про їх походження з центральних областей України, ймовірно 
з гончарної столиці країни. Головний мотив цих творів – ототожнення 
виробничих дій гончаря з виготовлення глиняного посуду з процесом 
запліднення й появи дітей. Одночасно обігрується традиційний для 
гончарів безгрошовий спосіб обміну виробів на продукти харчування: 
миску віддавали за збіжжя, фрукти чи овочі, міркою яких була сама 
посудина. У цитованій вище приспівці в поетичній формі йдеться про 
готовність дівчини віддатися гончареві («поцьки дати») «за мисочку 
черешень». Напевне, подібні приспівки супроводжували не тільки 
ритуали одруження, але й зустрічі дівчат на виданні з заїжджими в 
село гончарями, коли цей приїзд перед Покровою віщував можливість 
одруження.

Ще одна весільна сороміцька приспівка стосується горшкодрая, 
тобто спеціаліста, який займався «дротуванням» (ремонтом) глиняних 
виробів [65, с. 72, 74]. Її записано наприкінці ХІХ – на початку ХХ 
століття в селі Коришлівка Скалатського повіту Австро-Угорщини 
(нині – Підволочиський район Тернопільської області). Щоправда, 
в контексті весільної обрядовості термін «горшкодрай» набуває й 
іншого значення: не власне ремісника, а чоловічого статевого органу:

«Ой мамуню, ай, ай, ай,
Гонив мене горшкодрай.
– Було, доню, не дати,
Було пальцем заткати.
– Не заткала пальцями –
Він відіткав яйцями,
Не заткала кулаком —
Він відіткав хуюком» 
[380, с. 79].

 Яна Гоякова. Дротар. 
Словаччина 

[105, с. 18; див. також: 65] 
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Приспівка вже за дефініцією «горшкодрай» чітко пов’язується  
з територією Західної України, оскільки в Лівобережній Україні ремонт 
глиняного посуду способом дротування не набув поширення [278,  
с. 15; 65, с. 72]. У ній вдало ототожнюються дії, спрямовані на 
екстрений ремонт отвору в посудині (пальцем чи кулаком «заткати»), 
із жартівливими превентивними способами захисту дівочої цноти.

 Автор невідомий. Горщик.  
Глина, ангоб, полива, дріт, металевий лист, гончарний круг,  
ліплення, писання, дротування, 27,4х29 см.  
Східна Галичина. Перша половина ХХ століття.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
КН-15586 / К-14831. Фото Тараса Пошивайла

 Григорій Гринь (?). 
Тиквастий глечик. 
(фрагмент).
Глина, полива, дріт, 
смола, алебастр, 
гончарний круг, 
ліплення, 29,7х23,6 см. 
Знайдено:  
Попівка, 
Миргородський 
район,  
Полтавська область.  
1950-ті – 1960-ті.  
Національний 
музей-заповідник 
українського 
гончарства в Опішному, 
КН-15988 / К-15171. 
Фото Тараса 
Пошивайла

 Автор невідомий. 
Тиквастий глечик.  

Глина, смола, полива, 
гончарний круг, ліплення, 

31,6х21,4 см.  
Малі Будища,  

Полтавська губернія. 
Перша чверть ХХ століття. 

Національний  
музей-заповідник  

українського гончарства  
в Опішному, НД-1137.  

Фото Тараса Пошивайла
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Відомі також весільні сороміцькі пісні, записані фольклористом, 
істориком і етнологом Михайлом Максимовичем у 1860-х роках. У них 
як уособлення жіночих геніталій фігурує глиняний горщик (у різних 
варіантах локальних назв і смислових значень – «горщик», «гарнець») 
[див.: 380]:

• «Ой гоц-гоцки, горщик п…ки
Як станем варить, то й два накипить» 
[197, с. 165].

• «Ой хто-ж мене за рученьку –
Тому рукавички!
А хто мене за ніженьку –
Тому черевички!
Біля мене полежить,
За пуп мене подержить –
Тому гарнець меду,
Коновочка пива –
Щоб стояла жила!
А я думала, що не буду жива;
А я жива, та живісенька
Як тая рожа та повнісінька!» 
[197, с. 165].

Отже, терміни «горшкодрай» і «горщик», які в повсякденному 
побуті  утворюють смислову господарську пару, подібним чином 
(як двоєдиність) осмислюються й у весільних піснях, постаючи 
уособленням чоловічого й жіночого первнів. 

*     *     *

Характер художніх видозмін, які відбуваються з ремісницьким 
фольклором гончарів, корелюється процесами стадіальності 
фольклорної творчості. Так, наприкінці ХХ століття гончарські пісні 
знову стали прикметою подільської Бубнівки. 26.09.1998 року 
співробітники Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному Тетяна Зіненко та Людмила Гурин записали 
від заслуженого майстра народної творчості України, бубнівської 
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гончарки Фросини Міщенко (1926 р. н.) ще одну, вже авторську 
ремісницьку пісню*: 

«Ой, матусю, жалуй мене, –
За гончаря не дай мене;
Бо той гончар горшки возить,
То він мене заморозить.
Ой, матусю, жалуй мене, –
За гончаря не дай мене.

Гончар горшки пір’ям пише,
Сам поїде, мене лише.
Ой, матусю, жалуй мене, –
За гончаря не дай мене.

Гончар горшки розмалює,
Мене міцно поцілує.
Ой, матусю, жалуй мене, –
За гончаря віддай мене.

Гончар горшки загружає, 
Людям серце звеселяє
Ой, матусю, жалуй мене, –
За гончаря віддай мене.

Як горщечки продамо –
Гарні гроші візьмемо.
Ой, матусю, жалуй мене, –
За гончаря віддай мене.

*Дякую завідувачу Відділу керамології новітнього часу Інституту 
керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, старшому 
науковому співробітнику Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, кандидату історичних наук Людмилі Меткій, 
яка звернула мою увагу на наявність гончарського фольклору в польових 
експедиційних звітах працівників музею-заповідника, що зберігаються  
в Національному архіві українського гончарства
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 «Молода хазяйка» (у руці жінки й на кілках – 
глечики). Центральна Україна. Початок ХХ століття. 
Листівка №107 із серії «Українські типи і краєвиди».  
Видавництво «Рассвет». Київ. Початок ХХ століття. 
Національний музей-заповідник українського  
гончарства в Опішному

Гончар горшки продає,
В гончарика гроші є.
В гончарика грошей яма,
Буду гарна, непогана!
Ой, матусю, жалуй мене, –
За гончаря віддай мене» 
[126, арк. 4-5].

Спонукою до написання 
твору став 100-літній ювілей 
тамтешнього знаменитого гончаря 
Якима Герасименка (1888–1970) 
[126, арк. 5]. Цей факт є ще 
одним підтвердженням того, що 
ремісницький фольклор гончарів 
створювався, у тому числі, й  
у зв’язку з певними значущими 
подіями в житті гончарської 
спільноти та окремих майстрів.

Одночасно, з вуст Фросини 
Міщенко, пісню записала й через 
рік опублікувала Лідія Мельничук 
[див.: 213, с. 61]. При цьому вона 
зазначила: «Записано з уст  

Ф. І. Міщенко, заслуженого майстра народної творчості України  
у березні 1996 року» [213, с. 61]. Через рік у статті «Традиції, вірування 
та звичаї подільських гончарів…» (2000) дослідниця «уточнила»  
рік запису пісні: «Записано з уст Ф. Міщенко, заслуженого майстра 
народних мистецтв України, 1998» [див.: 212, с. 42; 214, с. 201]. 
Неузгодженість дат у майже одночасових публікаціях, як і спотворення 
дефініції почесного звання, свідчать про не уважний виклад польових 
матеріалів. Ця особливість наукової діяльності позначилася й на 
опублікованій Лідією Мельничук пісні «Ой, матусю, жалуй мене». 
Її текст, записаний від Фросини Міщенко фактично одночасно із 
записом, здійсненим науковцями Національного музею-заповідника 
українського гончар ства в Опішному, має відмін ності, що, очевидно, 
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 Микола Пимоненко. Молода господиня. 
Полотно, олія. Київ. Початок ХХ століття. 

Воронезький обласний художній музей  
імені Івана Крамського [228]

свідчать не про варіативність авторського виконання твору, а про 
недбалість польового запису дослідниці чи зумисне внесення змін до 
авторського тексту. До такого висновку спонукає, з-поміж іншого, 
й алогічність: звертання дівчини до матері з проханням віддати її  
«за гончара», який її «заморозить» і «лишить»; звертання 
неодруженого гончаря до дівчини як до дружини («жіночко»). 
Використання дівчиною двох форм звертання до матері («матусю» 
й «мамцю»), як і поява рефрену «Мамцю моя» одночасно / замість 
«Ой, матусю, жалуй мене», теж може свідчити про недоречне 
«доопрацювання» пісні науковцем (сірим тоном виділено відмінності, 
порівняно з текстом, записаним Тетяною Зіненко та Людмилою Гурин): 

«Ой, матусю, жалуй мене,
За гончара віддай мене,
А той гончар горшки возить,
А він мене заморозить.
Мамцю моя!

Гончар горшки пірям пише,
Сам поїде, мене лишить.
Мамцю моя!

Гончар горшки 
розмалює,
Обернеться, поцілує.
Мамцю моя!

Гончар горшки 
загружає, 

Своє серце звеселяє.
Мамцю моя!

Ой, жіночко, 
все блищить.

Моя душа не болить.
Мамцю моя!



232

Марія Пошивайло      ГОНЧАРНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Як горщечки продамо,
Добрі гроші візьмемо.
Мамцю моя!

Гончар горшки продає,
В гончарика гроші є.
Мамцю моя!

В гончарика грошей яма,
Буду гарна й непогана» 
[213, с. 61; 212, с. 43].
У пісні від Фросини Міщенко 

звучать мотиви з пісні «Хтіла мене 
мати…» з репертуару Явдохи 
Зуїхи: «Бо той гончар горшки 
возить, То він мене заморозить» 
(пор.: «Гончар горшки возить 
Та жінку морозить»); «Гончар 
горшки розмалює, Мене міцно 
поцілує» (пор.: «Писар пише, 
малює. Обернеться, цілує») [254,  
с. 264]. Цей факт яскраво ілюструє 
не ситуацію «перелицювання» 
книжної публікації, а приклад 
тяглості пісенної традиції на 
територіях давніх осередків гончарного ремесла, до яких належить 
і подільська Бубнівка (Фросина Міщенко і Явдоха Зуїха, як уже 
зазначалося вище, мешкали в одному Гайсинському районі).

Сюжетна лінія пісні від Фросини Міщенко розгортається 
динамічно-колізійно. Починється з дівочих сумнівів, чи матиме вона 
щастя з ремісником («То він мене заморозить», «мене лише»). Гончар 
теж прагне заспокоїти й переконати дівчину («Мене міцно поцілує», 
«Людям серце звеселяє», «Як горщечки продамо, Гарні гроші 
візьмемо»). Вона ж, пізнаючи особливості гончарської роботи, усе 
більше переконується в правильності свого вибору супутника життя 
(«В гончарика гроші є», «В гончарика грошей яма, Буду гарна, 
непогана!».

 Жінка з глиняною посудиною;  
на кілках позаду – теж глиняний посуд.  
Центральна Україна. Початок ХХ століття.  
Листівка із серії «Українські типи».  
Початок ХХ століття. Національний музей-
заповідник українського гончарства в Опішному
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1996 року Фросина Міщенко створила ще одну ремісницьку 
пісню «Ой, ти гончар, ой, ти гончар, а я гончариха», яку 1998 року 
з її вуст записали Тетяна Зіненко й Людмила Гурин:

«Ой, ти гончар, ой, ти гончар,
А я гончариха.
Наробилась коло глини –
Йду спочину трохи.

Наробилась коло глини обома руками,
А мій гончар чорнобривий
П'є в корчмі з кумами.

Гой, гой, гончарику, із кумами пити – 
Ходи мені поможи горшки погрузити,
Та поїдем на базар горшки продавати!

Наїхали купці з Бару, стали торгувати.
Дають мені штири гроші – я не хочу брати.
Хоче-хоче гончариха сто гривників взяти!

Продавали і міняли на яру пшеницю,
Та купила гончарися червону спідницю.
Допоможи мені, Боже, 

червону сходити,
А за тії горняточка 

зелену купити!
А той гончар забігає 

та цілує в личко:
Гарна-гарна 

гончариха, 
гарна молодиця!» 
[126, арк. 3-4].

 Заслужений майстер народної творчості 
України, гончарка Фросина Міщенко.

 Бубнівка, Вінницька область. 2013 
Автор фото невідомий [244]
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 Гончар з дружиною. 
Олешня, Чернігівська 
губернія. 1908. 
Фото О. М. Павловича. 
Російський етнографічний 
музей у Санкт-Петербурзі, 
1514-66  [276, с. 197]

 Сім’я опішненського  
гончаря-мисочника.  
Опішне, Полтавська губернія. 1893. 
Фото Івана Зарецького.  
Полтавський краєзнавчий музей  
імені Василя Кричевського, І-59  
[276, с. 189; 247, с. 217]
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На відміну від проаналізованої вище «дівочої» пісні, у цьому творі 
Фросини Міщенко відтворено реалістичну панораму повсякденного 
ремісничого буття родини через акцентування на визначальних 
моментах уже «жіночого» гончарського побуту. Йдеться, насамперед, 
про традиційний розподіл обов’язків у домашньому виробництві. 
Зокрема, про причетність гончарихи до важкої роботи з приготування 
формувальної маси («наробилась коло глини»), виконання інших 
допоміжних робіт, у тому числі укладання глиняного посуду на віз 
(«горшки погрузити»). Особлива «територія відповідальності» 
жінки – продаж гончарного краму на базарі, ярмарку («горшки 
продавати»). Тут вона вповні розкриває свої, суто жіночі таланти:  
1) уміння торгуватися з покупцями, щоб якомога дорожче 
продати вироби («Хоче-хоче гончариха сто гривників взяти»);  
2) уміння вигідно обміняти посуд на збіжжя, щоб прогодувати сім’ю 
(«міняли на яру пшеницю»); 3) неодмінно потурбуватися про себе 
– причепуритися новим вбранням («купила гончарися червону 
спідницю», ще мріє й «зелену купити»); 4) і таким чином, отримати 
від чоловіка поцілунок і похвальбу («гончар забігає та цілує  
в личко: Гарна-гарна гончариха, гарна молодиця»). Тільки одним 
аспектом, а саме – пияцтвом гончаря в корчмі зі своїми кумами – пісня 
перегукується з твором  про Купер’яна.

На початку 2010-х років традицію творення бубнівських 
гончарських пісень продовжила учениця Фросини Міщенко – гончарка 
Валентина Живко (1950 р. н.). Опублікована керамологом Олесем 
Пошивайлом її «Пісня про майстра» прикметна поєднанням мотивів 
звеличання праці гончаря й народних уявлень про гончарне ремесло 
як Божу справу, що виразно вказує на спільну онтологічну природу 
фольклорних пісень старшого часу – ремісницьких і гончарських –  
і новотворів, що ґрунтується на єдиній світоглядній системі координат. 
Пісня образністю сягає міфологічної праминувшини («Із глини чудо 
я творю», «Бог зліпив із глини нас», «грудочка цеї землі – Це наша 
плоть, це дух, це ми»). Нині вона часто звучить на багатьох значущих 
зібраннях народних майстрів-гончарів:
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Пісня про майстра 
(гончарська пісня)

«А я гончар, а я ліплю,
Із глини чудо я творю!
Для діток зрублю свистунець
І горщик, миску й куманець.
А Бог зліпив із глини нас
І гончареві глину дав.
Щоб той ліпив, творив для вас,
І серце й дух ваш наповняв.
Що ця земля, що ми живем
Є найдорожчою для нас!
Що грудочка цеї землі – 
Це наша плоть, це дух, це ми!» 
[106, с. 127].

Пісні бубнівських гончарок 
Фросини Міщенко й Валентини 
Живко виявляють специфіку 
появи й функціо нування нової 
пісенної групи ремісницького 
фольклору. Її особливість найбільш 

відчутно виявилася на рівні спонтанного суб’єктного творчого 
начала, реалізованого через фонову пам’ять автора-виконавця, 
і репрезентації власної майстрової ментальності, корпоративної 
замкнутості гончарської суб культури. Ці пісні створюють окремі 
обдаровані поетичним талантом представники професій ного соціуму, 
як «індивідуальні творці, ініціатори» (Петро Богатирьов) [25,  
с. 337] фольклорної (колективної) творчості. Якщо пісня подобається 
й виконується іншими членами корпоративної групи або й мешкан цями 
населеного пункту, вона з часом може стати народною. Ремісницький 
фольклор постає спон танно, не на замовлення, а як голос душі. 
Його автори щиро прагнуть донести до побратимів по ремеслу чи 
до односельців свої почування, емоції, мрії. Інколи вони тільки в 
поетичній формі й можуть публічно виголосити власне ставлення до 
професії та наголосити на її значущості. Наприклад, Валентина Живко  

 Бубнівська гончарка Валентина Живко.
Опішне, Полтавська область. 21.10.2010.
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів 
українського гончарства. Фото Тараса Пошивайла
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на людях не надто говірка. За потреби публічного виступу, вона 
промовляє до людей піснею. Скажімо, на церемонії нагородження 
переможців Другої національної виставки-конкурсу художньої 
кераміки «КерамПІК у Опішному!» вона лаконічно повідомила:  
«Я в Опішному тому, що сама керамістка! Дуже люблю цю 
роботу й ці твори! Щоб не бути багатослівною, заспіваю для всіх 
гончарів гончарську пісню» [106, с. 126].

*     *     *
Отже, ремісницький фольклор створюється людьми лише 

посвяченими в таїну того чи іншого рукомесництва, які самі є 
майстрами або ж членами їхніх родин. У змісті більшості ремісницьких 
гончарських пісень – величальних, ліричних гумористичних – домінує 
суб’єктно-індивідуальне жіноче начало в ставленні до суто чоловічої 
роботи, в оцінці стереотипів сімейно-шлюбних стосунків, в апелюванні 
в піснях до гончарного посуду як маркера жіночих сімейних ролевих 
обов’язків: «Ось мамуня йде – всім біда буде!»; «Хтіла мене мати 
За гончара дати»; «Хто піде за ганчара»; «Ганчар, моя мати»; 
«Гончар, гончар, гончар, мати»; «Ой, матусю, жалуй мене»; 
«Мамцю моя!». Звідси можна стверджувати, що авторами більшості 
гончарських пісень були жінки («гончарихи») чи доньки гончарів 
(«гончарівни»). Адже майже весь асортимент глиняного посуду 
призначався передовсім для задоволення жіночих сімейних ролевих 
обов’язків. Фактично, через продукти гончарської роботи жінки й 
могли реалізовувати свої життєважливі родинні функції.

Жіноче авторське начало, втілене в дівочому бажанні вигідно 
вийти заміж (неодмінно «за пана»), здобути багатство («діжку сира, 
мішок грошей»), чітко виявляється і в ремісницькій пісні, записаній 
1988 року Сергієм Радьком у гончарському селі Шпиколоси від Гелени 
Ксьонжик. У ній засвідчується достатньо високий соціальний статус 
гончаря в тогочасному сільському середовищі Східної Галичини: 

«Мене мама одну мала,
За Романа мене дала.
Я думала, що за пана, –
Вона дала за Романа.
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Дай мя мамо за ганчіра,
Бо в ганчіра діжка сира,
Діжка сира, мішок грошей –
Гончар гарний і хороший»
(продовження забуте) 
[286, арк. 22 польового щоденника].

За ареалом поширення автентичні гончарські пісні й новотвори 
– це локальний фольклор. Він мав здебільшого «внутрішнє» 
призначення, тобто для обігу в певному професійному середовищі, 
де був зрозумілий усім його представникам. Пісні не порушували 
загальнолюдських проблем. Вони концентрувалися лише на 
актуальній проблематиці певної професійної групи чи родини, і,  
як правило, не поширювалися за межами гончарних осередків. Проте 
бували й випадки, як із «Піснею про Купер’яна» чи з гончарською 
піснею «Гончар, моя мати», коли поетичний твір поширювався на 
значних територіях країни і в різновіддалених гончарних осередках.

 2.3.3. Спроба теоретичного осмислення жанру

Сучасна фольклористика актуалізує проблему наукового 
вивчення ремісницького фольклору як жанрового різновиду групи 
фольклорних соціально-побутових творів про життя ремісників.  
У навчальному посібнику «Українська усна народна творчість» 
(2006) його автори – викладачі Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Мар’яна 
та Зоряна Лановики – уперше після Філарета Колесси відійшли 
від радянської традиції замовчування ремісницького фольклору  
й подали короткий підрозділ «Ремісницькі пісні» [див.: 174, с. 346-
347]. Вони цілком справедливо зазначили, що «ремісницькі пісні 
– група соціально-побутових творів, дуже поширених у країнах 
Західної Європи та й у фольклорі слов’янських народів…Там були 
досить поширені фольклорні твори про життя ремісників (не 
лише ліричні пісні, а й легенди, казки, анекдоти)» [174, с. 346]. 
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Проте певною мірою протиставили їм українські цехи, означивши 
невідповідно історичним фактам, немовби ті «діяли на зразок таємних 
організацій… Часто обряди, пов’язані з цими організаціями, були 
засекречені». З цього недостовірного підґрунтя постав винятково 
суб’єктивний висновок: «…Тому в Україні ремісничих пісень 
збереглось небагато… Поширений у середньовічній Європі 
жанровий різновид ремісничої пісні не отримав поширення в усній 
словесності українців у зв’зку з іншим укладом ремісників» [174, 
с. 346, 347]. Насправді ж, слушне спостереження вчених про те, що 
«суто ремісничих пісень в українському фольклорі дуже мало», 
пояснюється зовсім не «іншим укладом ремісників» (він був таким 
самим, як і в Європі, частиною якої була Україна), не утаємниченістю 
ремісничих організацій (хоча й такі на теренах країни існували),  
а передовсім умовами історичного розвитку ремесла в окупованій 
Україні та підневільним становищем української фольклористики.

Автори також прокоментували контекст пісні «Цехмайстер 
Купер’ян», з якого випливає, немовби «цей твір, безумовно, 
пов’язаний із давнім укладом таких громад, оскільки фіксує 
правила ритуальної антиповедінки учнів ремісничого майстра, 
яка вважалась необхідним елементом такого роду ініціацій» [174, 
с. 347]. Насправді ж, у пісні ніскільки не йдеться про «ритуальну 
антиповедінку учнів», а тим більше про певну «ініціацію»,  
бо в зібранні беруть участь не учні, а майстри, а приводом до зібрання 
була якась святкова подія, а не потреба вирішення суто виробничо-
навчальних проблем. Нарешті, дослідники значно звузили коло 
побутування ремісницьких пісень лише цеховими організаціями. 
Подані вище приклади переконливо доводять, що вони, ймовірно, 
могли існувати й до заснування ремісницьких цехів, як і побутували 
після їх зникнення. 

*     *     *
Фольклор, який творився й побутував головним чином 

у середовищі гончарів, був позбавлений ореолу сакральності, 
міфологізації образу рукомесника й гончарства загалом. Майстри 
та члени їхніх родин ставилися до своєї професії, як до щоденної 
виснажливої праці, й не вважали себе наділеними надприродною 
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силою. Підтвердженням цього є пісні, зафіксовані українськими 
фольклористами й етнографами в кількох провідних гончарних 
осередках України впродовж ХХ століття. Записано їх небагато, що 
пов’язано не стільки з нетиповістю цього явища, скільки з відсутністю 
належної уваги фольклористів і  розвитком країни в умовах російської 
колонізації, за якої фольклористичні студії вважали шкідливими  
й небезпечними для тоталітарного режиму. Відомості про їх існування 
виявлено від заходу до сходу України і в суміжних державах. 

Найпершою ознакою ремісницької пісні є її зв’язок з певним 
ремеслом і професійною діяльністю майстрів. Вони частіше не 
пов’язані з конкретними подіями та з іменами майстрів, хоча такі теж 
відомі. Їхня тема – повсякденні турботи гончарів.

Цехи в Україні почали занепадати від середини ХІХ століття, саме 
тоді, коли розгортався фольклористичний збирацький рух із фіксації 
усної народної творчості. Відтоді виробництво глиняних виробів 
усе більше переміщувалося в села й містечка, де цехові організації 
в пережиткових формах продовжували існувати до 1920-х років 
[див.: 276, с. 92-97; 275, с. 104-107]. З огляду на те, що ремісницькі 
цехи були закритими корпоративними організаціями, члени яких 
не дуже охоче ділилися зі сторонніми про особливості їх цехової 
діяльності й повсякденного побуту, суто реміс ницький фольклор, який 

народжувався в середовищі гончарів, 
ставав архаїкою й практично не міг 
потрапити в поле зору фольклористів, 
які натоді спеціально не вивчали 
творчість окремих професійних 
груп населення. До того ж, у другій 
половині ХІХ – на початку ХХ 
століття гончарні осередки України 
обстежували переважно земські 
чиновники, яких цікавили передовсім 
економічні питання подальшого 
розвитку кустарних промислів. 
Знання про звичаї й обрядовість 
майстрів, їхній духовний, у тому числі 

 Відбиток печатки гончарного цеху.  
Київ. 1852 [92, с. 139]
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поетичний, світ, були побіжним і вкрай мізерним за обсягом продуктом 
збирацької діяльності. Відповідно, ремісницькі пісні, які пов’язувалися 
з цеховим ладом і були породжені міською культурою, поступово 
ставали архаїкою.

Особливо несприятливим періодом для функціонування 
ремісницького фольклору була тоталітарна доба на території України, 
коли окупаційна російська влада планомірно знищувала кустарів як 
ремісницький прошарок населення, несамовито боролася з народними 
традиціями, усною народною творчістю українців. Гончарний 
промисел почав утрачати свою престижність. «Ганчарська робота, 
– запевняв 1926 року бубнівський майстер Втома Ганчар, – сильно 
погана, сама поганша од усіх. Ніхто не хоче на ганчара вчитися, 
що погана сильно робота, така гидка; от і сина свого на кравця 
буду вчить, а вчиться на ганчара не хоче: щоб мені, каже, голову 
одрубали, нема охоти у бруді цілий вік сидіти…» [408, с. 157].

За таких несприятливих умов для розвитку етнічної культури 
українців, ремісницький фольклор у середовищі кустарів разом  
з ними неухильно відходив у забуття, а репресії проти українських 
народознавців, у тому числі й фольклористів, фактично паралізували 
польову діяльність науковців. Тільки в середині 1920-х років, 
як уже зазначалося вище, етнограф Лідія Шульгина здійснила 
найґрунтовніший опис гончарської звичаєвості майстрів подільського 
села Бубнівка. Наступне десятиліття прикметне знищенням майже 
всіх українських дослідників традиційного гончарства. Керамологічні 
студії  в Україні почали відновлюватися лише наприкінці 1940-х років. 
Але знову ж таки, для мистецтвознавців, які до1990-х років майже 
винятково досліджували гончарний промисел в Україні, фольклорна 
творчість майстрів та їхніх родин ніколи не була в центрі уваги.

Отже, у площині ремісницького фольклору гончарів ми 
маємо справу не зі спорадичним культурно-професійним фактом,  
а з поєднанням культурного простору дійсності і знаків фольклорної 
культури в єдиному тексті, в основі якого лежить феномен 
гончарства. Визначено, що провідні ознаки семіосфери ремісницьких 
пісень як особливої художньої практики – активне використання  
й переосмислення в структурі пісенної поетики культурних 
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світоглядних констант, ментальних кодів, поєднання традиційних 
функцій усної культури з професійною функцією жанру як 
закодованої соціальної моделі буття. Це надає жанровому явищу 
специфічного характеру – прийняття власної професійної адресності, 
корпоративності, майстрової ментальності, яка трансформувалася  
в реальність, конкретність і ситуативність у зображенні давніх укладів 
гончарської громади, звичаїв ремесла, умов життя і праці гончарських 
спілок, братств, громад, утвердження особливого соціального статусу 
гончаря-майстра в середовищі традиційної культури. 

 Ніна Комар. Велетенський ярмарок духу. 
Папір, гуаш. Полтава. 2014. 

Твір VІІІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю «Опішне–2014». 
Художньо-етнографічний музей Державної спеціалізованої  

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному»  
імені Василя Кричевського. Публікується вперше



РОЗДІЛ ІІІ

НЕВЕРБАЛЬНИЙ КОД 
ГОНЧАРНОЇ КУЛЬТУРИ:

СЕМІОТИЧНИЙ 
СТАТУС КЕРАМІКИ 

В УСНІЙ НАРОДНІЙ 
ТВОРЧОСТІ

 Оксана Куліш. Трипільська Берегиня. Папір, гелева ручка. Черкаси. 2009. 
Твір ІІІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю «Опішне–2009». 
Художньо-етнографічний музей Державної спеціалізованої художньої  
школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному»  
імені Василя Кричевського. Публікується вперше
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 3.1. ГОНЧАРНИЙ КОД
У ЖАНРАХ ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ

 3.1.1. Дитячі ігри

Дитячий фольклор є одним із важливих компонентів 
традиційного побуту українців. Звідси випливає його 

значення як унікального історичного джерела для вивчення етнічної 
культури.

У фольклористиці звично виділяють ігровий і неігровий 
дитячий фольклор з безумовним домінуванням першої групи. 
Одним із жанрів дитячого ігрового фольклору є, власне, ігри, що 
побутували в середовищі дітей і підлітків. У більшості випадків вони 
супроводжувалися не лише певними рухами, але й усною народною 
творчістю у формі лічилок, примовок, закличок, речитативів, віршів, які 
поставали словесним утіленням чи тлумаченням суті гри.

 Тетяна Гордійчук. Поезія гончарства. Картон, гуаш.  
Надвірна, Івано-Франківська область. 2011. Твір V Міжнародного молодіжного 
гончарського фестивалю «Опішне–2011». Художньо-етнографічний музей Державної 
спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному»  
імені Василя Кричевського. Публікується вперше
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На створення й поширення фольклорних ігор впливали 
різноманітні регіональні й локальні етнічні, політичні, соціальні, 
економічні й культурні чинники. Не позбавлені вони й іноетнічних 
впливів і взаємовпливів. Їх місцева специфіка визначальною мірою 
корелювалася соціальним середовищем, вихідцями з якого були носії 
дитячого фольклору.

Через ігрові правила, дії гравців засвоювалися основні 
суспільні уявлення про навколишній світ, економіку, культуру, 
релігійні уявлення, формувалися жіночий і чоловічий типи поведінки. 
Через ігрове дозвілля підростаючих поколінь відбувалася системна 
соціалізація наймолодших членів суспільства, підготовка їх до 
дорослого життя, ознайомлення й засвоєння типових житейських 
ситуацій, стереотипів поведінки дорослих, а отже, й ефективна 
соціальна адаптація. Гра була фольклорною формою підготовки до 
повноцінного включення в суспільне, виробниче, шлюбне й духовне 

 Сільська дітвора.  
Коврай, Полтавська губернія. 1917. 

Автор фото невідомий. 
Фото з альбому Івана Гончара  

«Україна й українці».  
Національний центр народної культури 

«Музей Івана Гончара»
[368, арк. 15]
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життя в межах певної соціальної 
групи. Ігри готували хлопців  
і дівчат до проходження обряду 
ініціації, під час якого дорослі 
випробовували їх на спритність, 
вправність, витривалість, логічне 
мислення, фізичну силу – тобто 
на готовність до самостійного 
життя. Вони були своєрідною 
програмою підготовки дітей 
до переходу у світ «дорослої» 
культури. 

Дитячі ігри за своєю суттю 
є своєрідним відображенням світу 
дорослих. Вони повторюють дії 
як побутового, так і соціального 
життя, трансформуючись відпо-
відно до дитячого світогляду й 
уявлень про навколишній простір. 
Таким чином набуваються перші 

навички використання предметів домашнього вжитку, пізнаються 
функції тих чи інших речей. 

Не менш важливою є дидактична й розвиваюча функції дитячих 
ігор. Розвиток полягає не лише в духовному збагаченні чи набутті 
певних знань, але й у фізичному розвитку дитини, зміцненні її здоров’я. 
Ігри, супроводжувані фольклорними текстами, допомагали дітям 
опановувати лексичні й поетичні багатства рідної мови, засвоювати 
основні етноідентифікуючі поняття. Відомі російські фольклористи 
українського походження, брати Борис і Юрій Соколови*  ще 1926  

 Володимир Маковський.  
Дівчата, осяяні сонцем. Полотно, олія.  
1901. Астраханська державна картинна галерея  
імені Павла Догадіна [90] 

*Брати-близнюки Юрій Соколов (1889–1941) і Борис Соколов 
(1889–1930) народилися в Ніжині, де їхній батько – Матвій Соколов – був 
професором російської словесності Ніжинського історико-філологічного 
інституту [див.: 334]
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року в праці «Поэзия деревни. Руководство по собиранию 
произведений устной словесности» акцентували увагу на тому, що 
«здійснювати вивчення творів усної творчості, відірвавши його 
від етнографічної основи, не тільки недоцільно, але фактично 
неможливо» [334, с. 134]. Тому в цьому підрозділі спеціально 
акцентовано увагу на найменш висвітленій у фольклористичній, 
а заодно, і в педагогічній літературі «педагогічній прагматиці» 
гончарної культури, що безпосередньо випливає з наукового 
дешифрування дитячого фольклору як системи кодів і знаків, що 
дозволяють окреслити значущість гончарства (а отже, й усної 
словесності) в справі соціалізації нових поколінь, успадкування 
народних знань і етнічних стереотипів.

До драматичного різновиду дитячого фольклору відносяться 
ігри, які можуть бути ситуативними, сюжетними, хороводними, 
змагальними тощо. Особливістю ігрової культури є поєднання в ній 
різних жанрів дитячого фольклору у формі простих, доступних для 

 Діти з батьками біля тину. Полтавська губернія. Початок ХХ століття.  
Листівка №34 із серії «Типи Малоросії». Видання І. А. Дохмана  
Полтава. Початок ХХ століття. Фото Йосипа Хмелевського (?) [151]
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розуміння образів і смислів, 
привабливих за поетичною 
формою й простих для 
запам’ятовування та багато-
разового відтворення [див.: 
74, c. 7]. Вони є ефективним 
засобом розвитку моторики 
дитячого організму (сприт-
ності, сили, влучності, 
витри валості, координації 
рухів), розумових здібностей 

(аналітичного, логічного, творчого мислення, кмітливості, догадливості, 
пам’яті).

На відміну від дитячого фольклору, створеного дорослими для 
дітей, ігри, у більшості випадків, народжувалися в середовищі дітей 
середнього та старшого віку. Скажімо, діти 1950-х – 1970-х років 
гралися «у війну», «в лікарню», «у космонавтів», 2014–2015 років – 
«у майдан», «у беркутівців», «у терористів і сепаратистів». При 
цьому дорослі не виробляли для них правил гри. Вони поставали 
лише актуально-модним прикладом для наслідування певних 
дій. Якщо ж брати найменшу вікову групу дітей, то для них ігри,  
здебільшого, вигадували дорослі або підлітки. Подібним чином  
у традиційному гончарстві до середини ХХ століття певний асортимент 
глиняних виробів виготовляли підлітки. Зокрема, сучасники нерідко 
приписують авторство дитячої іграшки, передовсім орнітоморфних  
і зооморфних «свистунців», «вершників» тощо, винятково дорослим 
майстрам-гончарям, хоча насправді їх авторами були переважно 

 «Гончар» (Гаврило Пошивайло).  
Пирогово, Київ. 1984.  
Фото Романа Гінзбурга (Київ),  
експоноване на ІV Національному 
фотоконкурсі «Гончарні ВІЗІЇ країни». 
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному
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представники наймолодшого покоління чи жіноча частина гончарської 
родини.

Виникали ігри головним чином під час групового спілкування 
підлітків, у процесі якого вони творили свій дитячий «світ»: 
намагалися наслідувати дії дорослих, відображали побутові звичаї  
й обряди батьків, професійні заняття дорослих, взаємини між людьми. 
Відповідно до розвитку економіки й технічного прогресу змінювалися 
й ігри, проте у багатьох із них упродовж тривалого часу збереглися 
давні світоглядні уявлення, вірування, рудименти звичаїв і обрядів 
дорослих. Майже завжди вони містять релікти втраченої для дорослих 
обрядовості. З огляду на це, вони й донині постають унікальним 
джерелом реконструкції прадавньої духовної й матеріальної культури 
українців та інших народів світу.

Сучасні дослідження дитячого ігрового фольклору дозволяють 
виявляти все нові й нові аспекти традиційної культури дитинства. Для їх 
осмислення вчені активно залучають порівняльні матеріали з означеної 
проблематики в загальнослов’янському контексті. Зокрема, з-поміж 
іншого, інформаційна складова фольклорних ігрових текстів містить 
основні відомості про гончарну культуру України. Це закономірно 
випливало з того факту, що на кінець ХІХ – початок ХХ століття  
в Україні налічувалося понад 700 гончарних осередків. Глина й глиняні 
вироби ще від доби неоліту були обов’язковою прикметою побуту 
кожної родини, унаслідок чого вони стали звичними атрибутами  
й дитячих ігор.

Упродовж історичного розвитку дитячий ігровий фольклор 
«наповнився» численними сюжетами, запозиченими з «дорослої» 
гончарної культури. Це характерно, насамперед, для тих місцевостей 
в Україні, де було особливо розвинене гончарство (Полтавщина, 
Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Поділля). Але не тільки,  
бо в кожному поселенні в повсякденному побуті широко 
використовували глину й глиняні вироби.

В ігровій культурі з елементами глини чи гончарних виробів 
виявлялися особливості жіночого й чоловічого начал у сімейному 
побуті, як і специфічні сфери розподілу родинних обов’язків між 
чоловіком і жінкою. Непоодинокими є сюжети наслідування побутового 
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використання глиняних виробів, наділення їх надприродними 
властивостями як вияв прадавньої фетишизації предметів.

На жаль, досі дитячий ігровий фольклор українців на 
предмет відображення в ньому гончарної культури вітчизняними 
фольклористами не вивчався. Тим часом, упродовж кінця ХІХ – 
ХХ століття в різних регіонах України під час фольклористичних 
експедицій було здійснено численні записи ігор із гончарними 
мотивами. Серед відомих фольклористів-збирачів таких дитячих 
ігор необхідно згадати, передовсім, Петра Іванова [137], Єгора 
Покровського [256], Михайла Русова [311; 312], Ніну Загладу [118], 
Галину Довженок [101].

Для розуміння суті дитячої культури, і ширше – фольклорного 
світобачення й етнічного уявлення про світ, важливо встановити 
логіку перетворення атрибутів матеріального світу й реалій 
повсякденного життя в символічну картину пізнання, осмислення  
й відтворення особливого «життєвого світу» в культурі дитинства.

 Олена Кульчицька. 
Діти на леваді. 
Полотно, олія.  
Косів, Східна 
Галичина.  
1908–1909. 
Національний музей 
у Львові імені Андрея 
Шептицького  
[375, № 45]
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У дитячому ігровому фольк-
лорі глиняний посуд нерідко 
виступає символічним образом чи 
своєрідним ситуативним заміщенням 
(двійником) дорослої людини. При 
цьому найяскравішим уособленням 
антропоморфізації глиняного 
посуду постає глечик. Саме в ньому,  
за народною лексикою, є майже 
всі ознаки будови людської постаті  
(«шия», «горло», «тулуб», «вухо»). Через цю реально побутуючу форму 
посуду, за допомогою фольклорних асоціативних засобів, виконується 
ігрова програма соціалізації дітей і підлітків.

Глечики («гладишки», «кушини», «кувшини») включаються  
в канву гончарських сюжетів у більшості дитячих ігор. Вибір саме цього 
виду глиняних виробів із багатого асортименту продукції українських 
гончарів XIX – початку XX століття був цілком закономірним явищем. 
Передовсім, важливою була як належність глечиків до «жіночого» 
світу, так і уособлення ними того ж таки феномену. Інакше й не могло 
бути, бо перші роки зростання дитини відбуваються під невпинним 
наглядом матері. Тому всі речі, з якими вона була пов’язана в побуті, 
включалися в процес активної соціалізації спадкоємців роду.

У традиційно-побутовій культурі України спеціалізованим 
посудом для тримання, кип’ятіння, заквашування молока були саме 
глечики. Фактично вони поставали головною місткістю в процесі 
приготування й зберігання молочних страв для дітей, а тому, за 
ознакою безпосередньої причетності до традиційної дитячої культури, 
й стали головним атрибутом однієї з найбільш популярних народних 
ігор. Називалася вона «Глечики».

 «Винахідник». Київ. 12.05.2012.  
Фото Богдана Пошивайла (Київ),  
експоноване на ІІІ Національному  

фотоконкурсі «Гончарні ВІЗІЇ країни». 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному. Публікується вперше
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1901 року дитячі ігри 
в Полтавщині досліджував 
відомий український етнограф 
і фольклорист Михайло Русов. 
Вони мали стати предметом 
доповіді на ХІІ Археологічному 
з’їзді в Харкові. Усього він записав 
близько 120 дитячих ігор і зробив 
майже 150 стереоскопічних 
світлин, що ілюстрували описаний 
ігровий процес. І донині ця збірка 

найповніше представляє дитячий ігровий фольклор Полтавщини  
[див.: 312; 4; 3].

Михайло Русов народився в родині Софії й Олександра Русових, 
які на той час мешкали у відомому гончарному осередку Чернігівщини 
– селі Олешні Городнянського повіту. Його дід – Федір Ліндфорс 
– заснував у селі гончарну навчальну майстерню (1895). Отже, 
гончарство було близьке Михайлу Русову з перших років життя,  
а тому, вивчаючи в Полтавщині дитячий фольклор, зокрема народні 
ігри, він особливо ретельно фіксував у них вияви гончарної культури.

У записану дослідником гру «Глечики» («Кувшини») грали як 
хлопці, так і дівчата 6-9 років. Суть гри полягала в наступному: «Один 
играющий представляет «маты», другой «кота» (или «наймычку»), 
иногда ещё и «дочка», все остальные «глэчыкы», садятся рядом на 
землю, изображая кувшины с молоком, поставленные на полку. 
«Маты» уходит «на базар» и «кот», пользуясь её отсутствием, 
«пэрэвертае глэчыкы». Все опрокидываются на спину, дрыгают 

 Дівчина з глечиком: «Дівча любе чорнобриве 
Несло з льоху пиво; А я глянув, подивився  
Та аж похилився». Західна Україна.  
Початок ХХ століття.  Листівка. 1915.  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному
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ногами и, подражая звуку разлившегося молока, кричат: «буль, 
буль». «Маты» возвращается, всплескивает руками и, посадив 
всех опять на землю, гонится за «котом» [311, с. 204]. Михайло 
Русов особливо наголошував, що «гра дуже поширена» й ретельно 
фіксував її локальні варіанти, що побутували в різних повітах 
Полтавщини. Зокрема:

• у селі Єремівці Золотоніського повіту:
«наймычка» догоняет «маты» и говорит ей, что «кот» 

«глэчыкы попэрэвэртав»;
• у селі Снятин Лубенского повіту:
«наймычка» говорит: «мэни маты наказала глэчыкы 

попэрэвэртаты» и опрокидывает сидящих на спину, затем 
опять говорит: «мэни маты наказала уси глэчыкы зводыть»  
и ставит опять всех на землю лежащих»;

 Іван Капиніс. Глечик. 
Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 

28,8х19,3 см. Малі Будища, Полтавська губернія. 
1910-ті – перша половина 1920-х.  

Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-7431 / К-6875.  

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Глечик.  
Глина, полива, гончарний круг, ритування,  
27,2х17,3 см. Опішне, Полтавська область. 
Середина ХХ століття.  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-21900 / К-19607.  
Фото Тараса Пошивайла
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 Хати гончарів на церковному майдані. Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  
Фото О. М. Павловича. Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі, 1514-46 [276, с. 169]

 Група дітей біля хати гончаря. Олешня, Чернігівська губернія. 1908.  
Фото О. М. Павловича. Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі, 1514-52 [276, с. 159]
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 Гончар за роботою. Маленький син допомагає знімати з круга горщики. 
Полтавська губернія. 1893. Фото Івана Зарецького. 
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, І-48 [276, с. 193; 247, с. 178-179]

 Гончар з дитям біля горна для випалювання глиняних виробів. 
Опішне, Полтавська губернія. 1893. Фото Івана Зарецького. 
Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі; Полтавський краєзнавчий музей 
імені Василя Кричевського, І-9 [276, с. 193; 247, с. 190-191]
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• у селі Грунь Зіньківського повіту:
«маты» идут на базар, «кот» бежит за нею и просит 

плачущим голосом «визьмить и мэнэ на базар», но та не 
соглашается и гонит назад, кот говорит тогда: «тоди 
пиду уси глэчэкы попэрэвэртаю» и, бросившись на сидящих, 
переворачивает их на землю. Мать гонится за ним и кричит  
«я тоби задам, я тоби вси рэбра поламаю» [311, с. 204].

Майже ідентичний текст під назвою «Глечики (кувшинчики)» 
зустрічається у фольклорних записах Петра Іванова, який у другій 

половині 1880-х років вивчав дитячий 
ігровий фольклор у середовищі дітей 
Куп’янського повіту Харківської губернії 
[див.: 137, с. 60].

Про важливий виховний аспект 
цієї гри свідчить її поширення й 
далі Слобідської України, а саме –  
у дитячому фольклорі на українських 
етнічних землях Кубані. Там вона 
мала таку ж назву – «Кувшинчики»: 
«Выбираются кот, мать и дочь; 
остальные играющие – кувшинчики. 
Кувшинчики сидят рядом; кот 
ходит, роняет и по очереди крадет 
их и кладет в отдельное место. 
Мать спрашивает у дочери: «где 
кувшинчики?» – Дочь отвечает, 
что отнесла их в погреб. Когда кот 
перетаскает все кувшинчики, то 

мать и дочь идут искать их, находят их у кота и начинают 
гоняться за ним, а кот убегает» [256, с. 110].

Гру також зафіксовано у фольклорній традиції суміжних 
народів, зокрема в росіян. У них вона відома під різними назвами, 
залежно від адміністративного ареалу поширення: «Горшки» 
(Тверська губернія); «Криночки», «Сидячие Столбы» (В’ятська 
губернія); «Глечики», «Горшки», «Кулики», «В кружок», «Колушки» 

Антон Лубенець. Глечик.  
Глина, полива, гончарний круг, ліплення, 
ритування, 17,3х14,8 см. 
Нова Водолага, Харківська область. 
Середина ХХ століття. 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-10355 / К-9575. 
Фото Тараса Пошивайла
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(Астраханська губернія); «Столбы», «Ступы», «Дети» (Тульська 
губернія); «Голыши» (Симбірська губернія) [256, с. 110]. Широкий 
номінативний ряд гри пояснюється тим, що частина вищезгаданих 
назв є локальними варіантами найменування глиняного молочного 
посуду, прикметними для різних етнічних груп у районах розвиненого 
гончарства. Там, де гончарство не набуло значного поширення  
й у господарстві використовували переважно дерев’яний посуд, 
гра отримала назви, не пов’язані з гончарною культурою («Ступы»,  
«В кружок», «Колушки», «Столбы»). Дійство також виявляє значно 
нижчий розвиток традиційного гончарства в російських губерніях, 
де не всюди був у вжитку глиняний посуд. У тих місцевостях,  
де розвивалося гончарство, асортимент місцевих глиняних виробів  
не завжди був представлений глечиками, а тому його функцію 
виконували горщики.

Ще в одній грі, записаній у Росії, а саме в Череповецькому 
повіті Новгородської губернії, використовували горщик. Так звану 
«Гру в бика» в середині 1850-х років зафіксував відомий російський 
етнограф Сергій Максимов. Вона побутувала в колі різдвяно-

 Група дітей біля дворища. Диканька, Полтавська губернія. Кінець 1890-х. 
Автор фото невідомий [306, с. 116]
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новорічних свят, коли відбувалися основні зимові молодечі забави: 
«Парень, наряженный быком, держит в руках, под покрывалом, 
большой глиняный горшок с приделанными к нему настоящими 
рогами быка. Интерес игры состоит в том, чтобы бодать 
девок, и притом бодать так, чтобы было не только больно, но 
и стыдно. Как водится, девки подымают крик и визг, после чего 
быка убивают: один из парней бьет поленом по горшку, горшок 
разлетается, бык падает и его уносят» [195, с. 298].

У грі обіграно народні уявлення про антропоморфізацію 
глиняного посуду у зв’язку з різдвяною обрядовістю. Зокрема, бик 
чітко асоціюється з чоловічою сутністю, горщик – із головою бика, 
роги – з чоловічим статевим органом. Вибір саме горщика, а не іншого 
виду посуду, був цілком закономірним: він був найбільш поширеним  
у побуті, а заодно – й широко задіяним у різдвяній звичаєвості; до того 
ж, за своєю формою найбільше уподібнюється до голови.

Не випадково об’єктом виняткової уваги хлопців («бика») 
поставали дівки, тобто дорослі дівчата, які вже можуть виходити 
заміж. У 12-16 років у підлітків посилюються вторинні статеві ознаки. 
Вони готуються до шлюбних взаємин. Забави, подібні до «Гри  
в бика», дозволяли їм набувати досвіду міжстатевого спілкування через 

 «Біля клуні».  
Опішне, Полтавська 
область. Червень 2012. 
Фото Юрка Пошивайла 
(Опішне), експоноване 
на ІV Національному 
фотоконкурсі  
«Гончарні ВІЗІЇ країни». 
Національний  
музей-заповідник 
українського гончарства  
в Опішному.
Публікується вперше
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асоціативно-символічне осмислення й ігрову інтерпретацію предметів 
повсякденного побуту, зокрема й глиняного посуду.

Сюжетну подібність дитячих ігор, як і пісень різних народів 
світу, Микола Сумцов ще наприкінці 1880-х років пояснював тим, що 
«подібність ця зумовлена головним чином, якщо не винятково 
в усіх випадках, подібністю дитячого світогляду й дитячих 
потреб» [345, с. 4]. На перший погляд, у сюжеті дитячої гри лише 
обігрується, театралізується достатньо типовий домашній випадок, 
коли кіт чи наймичка перевертали глечик із молоком. Насправді ж, гра 
передовсім утверджувала провідну роль жінки (матері) в гармонізації 
внутрішнього простору будівлі, у відновленні порушеної рівноваги 
(перевертання глечиків), яка загрожувала безпечній життєдіяльності 
сім’ї. Вона також учила дітей контролювати ситуацію в хаті як  
у традиційному середовищі буття людини, щоб подібне не 
повторилося. Водночас, гра відображала й побутові звичаї зберігання 
глечиків з молоком: на полиці чи в погребі.

Звертає на себе увагу гендерний розподіл ролей: усі дійові 
особи діляться на дві основні групи: жіночу («маты», «наймычка», 

 М. Л. Химочка. 
Дівчатка на тину. 

Полотно, олія. 
Миргород, 

Полтавська губернія. 
1903. 

Полтавський 
художній музей імені 

Миколи Ярошенка 
[374, мал. 145]
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«дочка») й чоловічу («глэчыкы», яких імітували головним чином 
хлопці). Гра переховувала в собі й морально-повчальний аспект, 
особливо ж коли кіт слізно просив матір узяти його на базар,  
а та проганяла; наслідком грубої відмови стала помста у вигляді 
перевертання глечиків з молоком.

Одним із найбільш ґрунтовних зібрань фольклорних текстів 
на тему дитячої ігрової культури другої половини ХІХ століття стала 
унікальна книга відомого російського дослідника й збирача дитячих 
ігор Єгора Покровського «Детские игры, преимущественно 
русские» (1887) [256]. Хоча вона присвячена переважно російським 
іграм, у ній достатньо багато польових матеріалів, зібраних на території 
України. Так, у Чернігівській губернії вчений записав гру «Кумки».  
Її правила були такі:

«Дети более взрослые сажают в кружок маленьких детей, 
которые называются горшками, крыночками и т. д. Около 
каждого горшка становится мать, кума, хозяин или сторож.  
К кому-нибудь из этих стоящих 
подходит водырь, находящийся 
вне круга, обыкновенно 
избираемый по жребию, и 
спрашивает стоящего, иногда, 
положивши руки на голову 
дитяти, оберегаемого им:  
«нет ли продажних горшков?» 
Или: «кума! продай дитя!» или 
«кум (или кума)! продай кола!» 
или «мать, а мать! Продай 
дитя!» и т. д.

 «З погріба» (жінка ліворуч виносить  
з погріба глечик, праворуч – дві ринки).  

Центральна Україна. Початок ХХ століття.  
Листівка №95 із серії «Українські типи і краєвиди». 

Видавництво «Рассвет». Київ. 1911.  
Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному
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Хозяин отвечает: «нет продажных!» – или: «кочерга со 
двора!», что означает ответ отрицательный. После того идет 
дальше к соседу с тем же вопросом; если последний желает дать 
ответ утвердительный, то он говорит водырю: «купи! что 
даешь?» Тот отвечает: «шильце, мыльце, белое белильце, белое 
полотенце!» Или: «шильце, мыльце, золотое зеркальце!» «Ладно! 
по рукам!» Оба ударяют по рукам, в знак того, что покупка 
совершена, и затем бегут в разные стороны вокруг круга. Кто 
первый прибежит к сидящему, тот и становится хозяином,  
а опоздавший делается водырем…» [256, с. 110].

Як випливає із запису правил гри, у ній обігрується вже зовсім 
інша ситуація: не домашня, пов’язана з побутовим використанням 
глиняного посуду в домогосподарстві, а базарно-ярмаркова, 
визначальним дійством якої є купівля-продаж посуду. Головні 
дійові особи – маленькі діти – постають уособленням горщиків  
і глечиків, а підлітки – в іпостасі дорослих (мати, кум, кума, господар, 
сторож). Важливо, що в грі горщики й глечики осмислюються також 

 Біля тину. Листівка. Центральна Україна. Початок ХХ століття. 
Автор фото невідомий [365, с. 201]
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і як гончареві діти («кума! продай дитя!»; «мать, а мать! продай 
дитя!»), подібно до того, як у міфології багатьох народів світу, у тому 
числі українців, верховне божество з глини створює «за образом  
і подобою» людей.

Асоціативно обігрується фольклорний образ кочерги: «Хозяин 
отвечает: «нет продажных!» – или: «кочерга со двора!», что 
означает ответ отрицательный». У домашньому господарстві 
кочергу використовували для регулювання сили вогню в печі 
(пересування дров, розсування жару) під час приготування в горщиках 
страв. Сталий фольклорний вислів «кочерга со двора!» міг символічно 
означати її непотрібність у хаті, де немає печі, а отже, й глиняного 
посуду.

 Дітвора з хутора. 
Хоменкове, Харківська губернія. 

1910. 
Фото Никанора Онацького

[369, с. 177]

 Автор невідомий.  
Кочерга (фрагмент). 
Метал, дерево, кування, 160х13,2 см. 
Опішне, Полтавська область. 
Середина ХХ століття.  
Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, 
КН-22062 / ДМС-1027.  
Фото Тараса Пошивайла 
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Фольклорний текст, як і в одній зі згаданих вище сороміцьких 
приспівок, відобразив давню форму натурального обміну глиняних 
виробів на збіжжя чи на якісь необхідні предмети побуту. У даному 
випадку, посуд пропонували обміняти на «шильце», «мыльце», «белое 
белильце», «белое полотенце», «золотое зеркальце». Усі ці предмети 
є передовсім атрибутами жіночої сфери діяльності, а отже, як  
і в грі «Глечики», виявляли домінуючий «жіночий» мотив дитячої гри  
й рольову настанову на задоволення жіночих побутових потреб.

У щомісячнику «Киевская старина» було опубліковано 
дитячу гру «Горщечки», дуже подібну за змістом до розглянутої 
вище. Записано її 1901 року на Півдні України, а саме – у Маяках 
Херсонської губернії. У цій грі, як і в попередній, обігрувався сюжет 
купівлі-продажу горщиків, тільки із залученням меншої кількості 
дійових осіб, і, відповідно, із сюжетною спрощеністю. Гравців у грі 
мала бути непарна кількість. Усі, окрім одного, який був «купцем», 

 Група дітвори біля тину. Центральна Україна. Початок ХХ століття.
 Листівка №33 із серії «Малоросійські типи» [143]
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утворювали подвійне коло (зовнішнє – «горщечки», внутрішнє – 
«хазяйни»), стаючи парами – один за одним, обличчям до середини 
кола. Далі «купець» (гравець, який не мав пари) ставав у центр кола 
й питав у когось із «хазяйнів»: «продаєш горщечок чи ні?». Якщо 
горщик продавався, починався торг, і коли ціну узгоджували, «купець» 
і «хазяїн» виходили за межі кола й бігли врізнобіч. Хто першим добігав 
до «горщика», який продавався, той і ставав його хазяїном, а гра 
починалася спочатку [280, с. 405-406].

Поширення дитячої гри про купівлю-продаж гончарних 
виробів на теренах Херсонської губернії, не є випадковим явищем. 
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття було зроблено спробу 
обстежити гончарство Півдня України Комісією для дослідження 
кустарної промисловості в Росії. В опублікованих нею збірниках 
уміщено результати обстежень Катеринославської й Херсонської 
губерній, де було зафіксовано найбільшу кількість гончарних 
осередків серед усього південного регіону [241, с. 321]. Зокрема, 
польові дослідження виявили неспроможність місцевого гончарного 

 Підлітки-пастухи під час відпочинку. Центральна Україна. Початок ХХ століття. 
Листівка із серії «Малороссийские типы» [143]
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 Продаж  
глиняних виробів  

на сільському базарі. 
Грунь, Лебединський 

повіт, Харківська 
губернія. 1912.  

Фото Никанора 
Онацького 
[369, с. 297]

виробництва забезпечити зростаючі потреби населення. Унаслідок 
цього, на тамтешні базари і ярмарки охоче везли свої вироби 
гончарі Полтавської, Харківської, Київської й Подільської губерній, 
де гончарний промисел набув значно вищого розвитку [54]. Цим 
фактом і пояснюється та обставина, що в основу гри «Горщечки» 
було покладено базарно-ярмарковий сюжет. Щодень спостерігаючи 
за життям дорослих, діти, як губки, вбирали все побачене й почуте. 
Бажання наслідувати дії та поведінку старших яскраво реалізовувалося 
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в дитячих іграх. У даному випадку, малеча відтворювала в ігровій формі 
захоплюючий, інтригуючий процес купівлі-продажу глиняного посуду.

Однією з найбільш поширених серед дітей була гра «Крем’яхи». 
Дослідники вважають її найдавнішою в людській цивілізації [63].  
У ній використовували маленькі, оброблені по краях чи ні, глиняні 
черепочки – «крем’яхи», «креймахи». Гра була переважно дівочою, 
хоча інколи до неї долучалися й хлопці. Про це свідчить і зафіксована 
регіональна назва розваги в Поділлі – «Баби» [209, с. 85].

Діти сідали на землю в коло, брали 5 чи 7 крем’яхів та по одному 
підкидали їх догори. У цей момент намагалися схопити другий крем’ях 
із землі й підхопити тією ж рукою падаючий донизу. У Полтавщині, 
підкидаючи креймах, гравець промовляв такі слова:

1. «Підкидаймо вище вгору, 
Щоб не впав креймах додолу».

2. «Креймах, креймах кольоровий, 
Підлітай повище вгору».

3. «Баба свиней годувала, а дід погріб копав, 
Неглибокий, неширокий, щоб креймах не впав»  
[63, с. 38].

 Дівчата граються на вулиці (фрагмент листівки). Керелівка (нині – Шевченкове)  
Київська губернія. 1907–1908. Видавець Григорій Шевченко.  
Приватна колекція Володимира Яцюка [416, с. 421]
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Далі один крем’ях відкладали й підкидали той, що лишився  
в правій руці, а із землі підхоплювали третій крем’ях, і так, доки не 
перебирали всі черепочки. Потім усе починали спочатку, але вже 
підбирали не один крем’ях, а два. Гра переходила до іншого учасника, 
коли підкинутий крем’ях падав на землю або ж порушувалися правила 
гри. Часто гра складалася з кількох етапів, які мали свої найменування: 
«по одному», «двійки», «трійки», «четвірки», «качка», «селезень», 
«покришечка», «мисочка», «молоточок», «хліб у піч», «густий міст», 
«рідкий міст», «пшоно» та інші [95, с. 370-374; 319, с. 124-125; 137, 
с. 39-40]. Якщо дівчина вела успішно гру, то інші гравці намагалися 
всіляко її розсмішити, щоб збити з пантелику, порушити ритм рухів, 
примовляючи при цьому:

«Йшла дядина та й сказала: «Зрадила!»,
Їхали попи та й сказали: «Не схопи!»
Їхав піп, а колісце в ямку – скік,
А крем’яшок із рук – пик!» [137, с. 39-40; 95, с. 374].
Гра з черепками широко побутувала в різних куточках України. 

При цьому виявлено певні відмінності в правилах гри й локальній 
варіативності назв:

 На Великоднє свято. Папір, графіка.  
Центральна Україна. Друга половина ХІХ століття [113, с. 12]
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• Полтавщина: «Креймахи», «Кремки», «Крем’яхи», 
«Кремушки»;

• Харківщина: «Креймашки», «Креймухи», «Слишки»;
• Хмельниччина: «Камінці», «Камінчики», «Каниці», «Цвейлики», 

«Баби», «Ґончики», «Кремушки», «Крем’яхи», «Кубики», 
«Лижки», «Одиначок», «Барди»;

• Тернопільщина: «Канички» / «Дзятки», «Камінчик», 
«Камінчики», «Камінці», «Розкиданка», «Фасольки», 
«Фасолька», «Шпак»;

• Вінниччина: «Барди», «Камушки», «Черепки», «Кури», «Квочки»;
• Чернігівщина: «Крем’яхи» [137; 319; 241, с. 85; 311, с. 207].
Звертає на себе увагу ототожнення креймахів у Поділлі  

з камінням («Камінці», «Камінчики», «Камушки»). Про причетність їх до 
глиняного посуду свідчить і локальна назва «Лижки» (ложки). Відома 
українська любовна приспівка, записана студентом А. В. Заблоцьким 
упродовж 1871–1878 років у тому ж регіоні, що й назва гри «Лижки», 
а саме в Ново-Ушицькому повіті Подільської губернії:

 Автор невідомий. Кахля лицьова.  
Глина, гончарний круг, ліплення, формування, тиснення, 5,6х19,2х24,2 см.  

Полтавська губернія. Друга половина ХIХ століття.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

КН-1991 / К-1959. Фото Тараса Пошивайла

 Автор невідомий. Крем’ях з фрагмента кахлі.  
Глина, формування, тиснення, обточування, 3,7х3,7х0,8 см. 
ХVІІІ – ХІХ століття. Знайдено в селі Тарасівка  
Зіньківського району Полтавської області.  
Розвідки Анатолія Щербаня. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, ТЗ- 3/1-15.  
Фото Тараса Пошивайла
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«Ой сніг, метелиця,
Чому хлопець не жениться?
Як же йому женитися,
Коли треба журитися?
Треба миски, треба лижки, 
Ще й до того і колиски» [83, с. 678: №1664].
Щодо самих креймахів, то, залежно від різновиду гри, їх робили 

різної форми з битого глиняного посуду:
• «Брали черепки, їх витирали до каменю так, щоб 

утворилися круглі фігурки, схожі на монети» [209, с. 83];
• «З глиняного посуду вибивають товсті круглячки, які 

називають «бардами» [209, с. 92];

 Автори невідомі. Крем'яхи. 
1. Глина, полива, гончарний круг , 2,9х3,2х0,7 см.
2. Глина, гончарний круг, 3,3х3,2х0,8 см. 

Опішне, Полтавщина.  
Перша половина ХХ століття.

3. Глина, ангоби, полива,гончарний круг, мальовка,
3,6х3,6х0,7 см.

4. Глина, ангоби, полива,гончарний круг, мальовка,
2,9х2,8х0,7 см. 
Опішне, Полтавська губернія. 
Кінець ХІХ – початок ХХ століття. 

Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Т3-18 / 1-15 (1), Т3-18 / 2-15 
(2), Т3-18 / 3-15 (3), Т3-18 / 4-15 (4). 
Фото Олеся Пошивайла 

 Автор невідомий. Фрагмент посуду. 
Глина, полива, гончарний круг, 7,6х17 см. 
Опішне, Полтавська губернія. 
Кінець ХІХ – початок ХХ століття. 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, НД-5189. 
Фото Тараса Пошивайла

1

3

2

4
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• «Набивають кубики з черепків, підкидають їх; щоразу 
треба спіймати певну кількість (2-4)» [209, с. 93];

• «Креймашки делаются из разбитой глиняной посуды и 
кафлей; округливают их величиною с грош, но не более пятака 
медного. Делают круглые, величиною с голубиное яйцо, камешки» 
[352, с. 41-42]; 

• «…Берут по 10 камушков или округленных черепочков, 
в числе которых должен быть один, резко отличающийся от 
прочих цветом. Этот последний называется «пан» [137, с. 39];

• «Приготовляют пять плоских круглых камышков или 
из черепка от розбитой глиняной посуды пять кругленьких 
кремешков» [137, с. 39].

На відміну від «крем’яхів», глиняні черепочки в грі «Черепки», 
записаній у Вінницькій області, мали бути значно більшого розміру. 
В один із них намагалися загнати камінчики зі значної відстані  
[209, с. 89].

Використання черепочків зафіксовано і в забавах, пов’язаних 
із хліборобською працею, коли хлопці брали вогку землю з того місця, 

 Дівчатка граються біля тину. Полтавська губернія. Початок ХХ століття.  
Листівка із серії «Українські типи». Початок ХХ століття.  
За фотографією Йосипа Хмелевського [365, с. 55]
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де молотили, «насипають її в черепочки, стискують і викладають 
– це хліб» [118, c. 312]. Подібні дії прикметні й для ігор, що відображали 
основні життєві цикли людини (народження, одруження, смерть). 
Так, на імпровізованих похоронах ляльки обід подавали в черепках 
чи склянках, насипаючи туди пісок, який ототожнювали з борщем 
чи кашею (коливом) [118, с. 312]. У дитячій закличці, записаній  
у Волинській губернії, черепок осмислюється не посудиною для їжі,  
а передовсім гніздом чайки: «Кі-гі, чайка! Де твої яйка? На горбочку 
В черепочку. Хлопці горали, Яйця забрали» [101, с. 102].

Якщо для дітей молодшого віку уведення в світ дорослих 
реалізовувалося, насамперед, через маніпуляції з глиняними 
виробами, то для підлітків узагальнюючим символом інтегрування  
в доросле життя слугувала вже сама глина. Вона набувала значення 
не як матеріальна річ, а головним чином, як ритуальна субстанція 
– м’яка, пластична, піддатлива, з якої боги створили першолюдину.  
Ця піддатливість розкривала широкі можливості для образотворення, 
але водночас і переховувала в собі численні ризики, пов’язані  
з невмінням скористатися унікальним природним даром. З огляду на 
це, закономірно й повчально в грі «Дуб чи глина» невміння забезпечити 
міцність, стійкість і певну форму як основу побудови того чи іншого 
стереотипного образу асоціювалося зі втратою рівноваги, падінням, 
розчаруванням і загалом недосягненням значущої мети, поставленого 

 Дівчата біля ставу. 
На передньому плані – 

велика глиняна макітра. 
Полтавська губернія. Кінець 1890-х. 

За фотографією Книповича 
[365, с. 120]
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завдання. Це викликало глузування й переміщення нижче за шкалою 
побутуючих суспільних уявлень про лідера певної соціально-вікової 
групи населення («виграють сильніші»):

«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!
Виграють сильніші» [209, с. 101].
Отже, на прикладі творів дитячого фольклору, пов’язаних із 

традиційним побутом і одним із найдавніших в Україні виробничим 
заняттям – гончарством, доведено існування в дитячій культурі таких 
тенденцій, як ігрова програма соціалізації дітей і підлітків, як прямі 
чи опосередковані запозичення із «дорослої» гончарної культури,  

 Микола Теліженко. 
Гончарі. 
Папір, витинання. 
Черкаси. 2004  
[217, с. 35]
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як експлуатування системи стабільних «гончарних» тем, мотивів, 
образів, які правомірно назвати найважливішими засобами 
формування, збереження й трансляції етнічної картини світу в дитячій 
традиції. У дитячих іграх через гончарний посуд відображалися побут  
і професійні заняття дорослих, взаємини між членами сім’ї й стереотипи 
поведінки дорослих, основні життєві цикли людини, актуалізувалася 
фізична й інтелектуальна готовність «інтегруватися» в доросле 
життя. Таким чином – через гончарний код – гра відкриває найбільш 
значущі смисли й цінності культури народу (світоглядні, економічні, 
культурні, релігійні), вибудовує систему соціалізації наймолодших 
членів суспільства, формує жіночий і чоловічий типи поведінки. 

 3.1.2. Колискові й забавлянки

Дослідники дитячого фольклору відносять колискові й 
забавлянки до творів народної поезії, які виконуються дорослими 
для дітей. Відомий дослідник етнографії дитинства, фольклорист, 
професор Георгій Виноградов влучно означив ці твори 
словосполученням «поезія пестування» і не відносив їх цілком до 
дитячого фольклору [48].

Зацікавлення традиційним дитячим фольклором українців, пік 
його збирання й дослідження припав на другу половину ХІХ – першу 
половину ХХ століття, коли суспільство все більше цікавилося як 
побутовою, так і духовною сторонами життя свого народу. Серед 
відомих українських збирачів слід згадати, насамперед, Михайла 
Максимовича, Павла Чубинського, Івана Манжуру, Климентія Квітку, 
Філарета Колессу, Василя Верховинця. Вивчали дитячий фольклор 
і Олексій Дей, Галина Довженок, Олександр Правдюк, Галина 
Барташевич, Віктор Бойко та інші вчені. Збірники фольклорних творів 
побачили світ й під керівництвом Галини Сухобрус, Віктора Бойка, 
Йосипа Федаса та інших дослідників.

У традиційній культурі українців ХІХ – початку ХХ століття, 
як і в більш ранній час, кожну людину вже від народження 



274

Марія Пошивайло      ГОНЧАРНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

супроводжувала народна творчість. 
Першими фольклорними творами 
у виконанні матері були колискові 
пісні й забавлянки. Ритмомелодика  
й особливий зміст співаного, творили 
підґрунтя для подальшого розвитку 
дитини. Саме вони, акумулюючи 
в собі сталий ряд традиційних 
для певної етнокультури образів, 
формували наївний світ дитячих 
уявлень про оточуючі речі, важливі 
для життєзабезпечення тієї чи іншої 
етнічної, соціальної чи професійної 

 Оксана Павленко. Петрівчанська мадонна.  
Папір, темпера. Київ.1922 [175, с. 30]

 Дарина Сенько. Національне коріння – то криниця, якої не знати дна.  
Папір, витинання. Суми. 2014. Твір VІІІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю 
«Опішне–2014». Художньо-етнографічний музей Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського. Публікується вперше
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групи людей. Колискові пісні й забавлянки були фундаментом,  
на якому формувалися основи ментальності дорослої людини ще  
з раннього віку.

Використання різноманітних рефренів і приспівів мало сприяти 
засвоєнню дітьми певних стереотипів мислення, ситуативних дій  
і вчинків у різних життєвих ситуаціях. Часті повтори підсилювали дію 
сказаного, що допомагало також привернути чи відвернути вплив 
надприродних сил. Цим колискові пісні, на думку вчених, споріднені  
із замовляннями [101, с. 37]. Таким чином, мати апелювала до 
свідомості дитини з вірою в магічну силу слова. Усе мовлене мало 
позитивно впливати на поведінку чи загалом майбутню долю дитини.

* * *
Гончарні вироби, окрім свого прямого призначення, через згадки 

їх назв у фольклорних творах, слугували символічним мірилом для 
пояснення речей довколишнього світу. Згадування їх у колискових 
піснях було поширеним дидактичним прийомом усної народної 
творчості. Водночас, ці історичні свідчення й донині допомагають 
з’ясовувати, в яких випадках, і для яких продуктів застосовувалася  
та чи інша посудина:

• «…Бити кота по хвостику,
Нех не лазит по горщику» 
(с. Карабіївка в Поділлі) [97, с. 234];

 Олександр Ганжа. Горщик. 
Глина, ангоб, гончарний круг, ліплення, писання, 
14,8х19,9 см. 
Жорнище, Вінницька область. 
1960-ті – 1970-ті. 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-1824 / К-1772. 
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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• «…Я дам тобі молочка
І трошечки масличка,
І сметанки горщечок
За здоров’є діточок» 
[97, с. 284];

• «…Тільки баба 
від колиски,
Дід за ложку 
та й до миски» 
[97, с. 299].

Як випливає з процитованих 
фрагментів колискових, саме  
в горщиках, залежно від їхнього 
розміру (об’єму), зберігали 
молоко, масло й сметану. В одній 
народній приказці мовиться: 
«Єсть молоко, буде й горнятко» 
[281, с. 326]. Їх тримали, окрім 
льоху, в кімнаті під лавою або ж 
у сінях, де інколи міг нашкодити домашній кіт, для якого молочні 
продукти є улюбленою стравою:

«Киця-мура,
Де ти була?
У бабусі.
Що робила?
Миски мила.
Дві помила, дві розбила,
Баба голову набила!» 
[97, с. 333].

 Григорій Гнатченко. Кашник. 
Глина, гончарний круг, 10х10,8 см. 

Хомутець, Миргородський район,  
Полтавська область. 1988.  

Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-1391 / К-1351.  

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Оксана Павленко. Селянка з дівчинкою. 
Папір, темпера,туш. Київ. 1926 [175, с. 39]
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АБО:
«Ой ти, коте Марку,
Ходиш по ярмарку –
Не торгуєш, не купуєш,
Тільки робиш сварку.
Геть побив горнятко,
Сполохав курчатко,
Вкрав у баби сало
Ще й кричиш, що мало» [97, с. 395].
На подібних випадках фіксують увагу й народні загадки про 

горщик із сметаною: «Сидить дід під лавою, замурзався сметаною» 
(Полтавщина) [243, с. 301]; «Сидить котик під лавкою, замурзався 
сметанкою» (Канівщина) [118, с. 301].

У дитячих забавлянках шкоду робить не тільки котик, але  
й горобець («Був собі раз горобець, Бабі збив новий горнець»)  
чи мишка («Варила мишичка кашичку, варила, Та й поїла. Та ішла 
през лавочку – Згубила мисочку. Ішла през поточок – Згубила 
горночок…» [97, с. 391, 356].

 Софія Караффа-Корбут. 
Марічка будує пристосування, щоб дістати мед. 
Папір, графіка. Львів. 1962 [72, с. 216]

 Софія Караффа-Корбут. 
Марічка падає разом з поличкою. 

Папір,  графіка. Львів. 1962 [72, с. 216]
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 Автори невідомі. Горщики. 
Глина, ангоби, гончарний круг, мальовка, 28х24,5 (1), 35х40,7 (2), 24,2х26,8 (3), 
30,5х32,3 (4), 27,3х33,1 (5) см. 
Опішне (1-4), Малі Будища (5), Полтавщина. 
Друга половина ХVІІІ століття (1), початок ХХ століття (3-4), перша чверть ХХ століття (2), 
друга чверть ХХ століття (5). 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, КН-4601 / К-4429 (1),  
НД-9537 (2), НД-5316 (3), КН-5606 / К-5206 (4), КН-22070 / К-19657 (5). Фото Тараса Пошивайла
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 1. Ганна Гаврилюк. Горнятко. Глина, ангоби, гончарний круг, ліплення, писання, 12,6х14,6 см. 
Адамівка, Хмельницька область. 1988. 
2. Василь Бадя. Горщик. Глина, ангоби, гончарний круг, писання, 17,3х18,7 см.  
Канів, Черкаська область. 1970-ті – 1980-ті. 
3. Автор невідомий. Горщик. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, мальовка, 15,4х15,8х14,8 см. 
Чернігівська область. Третя чверть ХХ століття. 
4. Автор невідомий. Горщик. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, писання, 13,7х11,6 см.  
Івано-Франківська область. Третя чверть ХХ століття. 
5. Автор невідомий. Горщик з покришкою. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, мальовка, 
29,1х25,3 см. Косів, Івано-Франківська область. 1980-ті. 
6. Іван Білик. Горщик. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, мальовка, 23,8х26,5 см.  
Опішне, Полтавська область. 1960. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, КН-1915 / К-1863 (1), НД-8367 (2),  
КН-20940 / К-18976 (3), КН-16494 / К-15604 (4), КН-601 / К-566 (5), КН-4262 / К-4070 (6). Фото Тараса Пошивайла. 
Публікуються вперше
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Тим часом у фольклорі миски постають основною посудною 
формою, призначеною для споживання приготовлених страв [276,  
с. 210-211], що є безпосереднім відображенням традиційної культури 
харчування українців.

Для годування дітей батьки намагалися підбирати посуд 
з барвистим декором, який би сприяв кращому розвитку дитини, 
загострював увагу й спонукав її допитливість. Під час споживання їжі 
дитина вивчала кольори, запам’ятовувала традиційні для етнічної групи 
посудні форми, отримувала перші уроки етнічного кольорознавства  
й долучалася до символічного осмислення орнаментальної символічної 
мови. Про використання не будь-якого, а саме мальованого (писаного)
горщика для годування дитини, мовиться в одній із колискових:

«Ой ну, коту, люлесі,
Зварю тобі кулесі
В мальованім горщесі.
Буду тебе колихати,
Кулешиком годувати» [97, с. 114].
Поява нового члена сім’ї була довгоочікуваною подією,  

до якої готувалися відповідально й задовго до народження дитини. 
Це викликало радість у всіх членів родини, оскільки в народній уяві 
пов’язувалося зі щастям, яке несло новонароджене дитя. У ньому 

заздалегідь вбачали помічницю 
чи помічника, передовсім для 
батьків.

 Надія Лопухова. Ходить сон коло вікон. 
Папір, графіка. Ілюстрація до колискової. 
Київ. 1971 [5, с. 280-281]
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Традиційно, малу дитину  
годували з маленького горщика 
(«горща», «горщечка», «гор-
нятка») чи мисочки:
«… Люлі, люлечику,
Звари, мамо, кулешику
В маленькому горщаті
Маленькому дитяті» 
[97, с. 61].
АБО:
«Ворона, ворона,
Дітям каші варила.
Тому лижку, тому лижку,
А Ганнусі цілу миску» 
[97, с. 355].

За існуючим народним 
звичаєм, для новонародженого 
брали лише новий горщик, 
що символічно відображало 
початок нового життя в усіх 
його виявах:
«Ой ну, люлі, да люлешу,
Наваримо да кулешу
У новенькому горщаті
Маленькому дитяті» 
[97, с. 114].

 Родина Миколи та Насті Трибінських. 
Коврай, Полтавська губернія. 1918. 

Фото Никанора Онацького. 
З альбому Івана Гончара «Україна й українці». 

Національний центр народної культури 
«Музей Івана Гончара» [368, арк. 6]

 Сусідки. Папір, графіка. 
Центральна Україна. Кінець ХІХ століття  

[113, с. 11]
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Новий горщик, на відміну від старого, який був у вжитку, 
уявлявся ритуально «чистим», не опоганеним дотиком до різних страв 
чи участю в «гріховних» справах. У ньому повністю зберігалася магічна 
сила, яка переходила йому від гончаря й священного вогню [276,  
с. 313]. У народній приказці стверджується: «Чим горщик накипів, тим 
буде смердіти» (Умань) [243, с. 116], що підтверджує вищесказане. 

Для порівняння, згадаю й народні уявлення інших країн  
з прадавньою культурою, зокрема Індії, де було поширене вірування, 

 1. Автор невідомий. Горщик (новий). Глина, ангоби, гончарний круг, ліплення, писання, 20,6х19,7 см. 
Томашівка, Черкаська область. Середина ХХ століття. 
2. Автор невідомий. Горщик (старий). Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 9,6х12 см.  
Полтавська область. Середина ХХ століття. 
3. Яків Падалка. Горщик з покришкою (новий). Глина, ангоби, полива, гончарний круг, писання, 
16,3х15,3 см. Віта-Поштова, Київська область. 1990. 
4. Автор невідомий. Чавун (старий). Глина, полива, гончарний круг, 12х15 см.  
Опішне, Полтавщина. Друга чверть XX століття. 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, КН-11915 / 11419 (1), НД-1441 (2), 
КН-3817 / К-3267 / 1-2 (3), КН-7331 / К-6792 (4). Фото Тараса Пошивайла. Публікуються вперше
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що стан гончаря в момент акту творення визначає фізичні й магічні 
властивості виготовленого ним посуду. Тому вимагалося, щоб його 
руки при цьому були ритуально «чистими» [94, с. 8]. «Як чортзна-
що не чіпати, то і посуди не запаскудить», – констатується  
і в українській народній приказці [378, с. 336].

У творах дитячого фольклору, як правило, подається назва 
посуду в зменшувально-пестливій формі («горщаті», «горщечок», 
«горнятка», «горночок», «мисочки» тощо). Таким чином, маємо 
приклад того, як у фольклорній творчості навіть через зменшувальні 
форми назв глиняного посуду намагалися адекватно враховувати 
середовище побутування фольклору чи аудиторію, на яку вони були 
спрямовані. Подібне вже не трапляється в «дорослому» фольклорі,  
де переважають «дорослі» назви посуду («горщик», «миска»).

Щоб якось втішити чи розважити, дорослі, зокрема мама, 
забавляли дитину. Одним із різновидів забавлянок були потішки, 
своєрідні невеличкі віршики, які, в поєднанні з рухами, сприяли 
фізичному й розумовому розвитку дитини. Значного поширення 

 Олександр Саєнко. Українська родина. Ескіз фрески. 
Папір, акварель. Київ. 1921. Власність родини Саєнків [313, с. 67]
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серед східнослов’янських народів 
набула потішка «Сорока, ворона». 
Забавляння у цій грі проводилося 
за допомогою рук дитини. Мати 
торкалася своїми пальцями до 
долоньки дитини й промовляла:

«Сорока, ворона
Дітям кашку варила,
На припічку студила».
Потім, беручи за кожний 

пальчик по черзі, розповідала:
«Тому дала в мисочку,
Тому в горщичок,
Тому в черепочок,
Тому нічого не дала,
Тому головку скрутила».
Нарешті, тріпочучи його ручкою, вигукувала:
«Шуй! У гай, гай 
собі полетіла!» [97, с. 355].
Згадування в цій забавлянці різних ємностей для харчування 

розширювало загальний кругозір дитини про речі домашнього вжитку. 
Подібні фольклорні твори також дозволяли засвоювати звичаєво-
значеннєву систему градації посуду від його основного побутового 
призначення до вимушеного застосування, до чого спонукають 
надзвичайні (екстремальні) обставини. Тому «мисочка», яка була 
основною посудиною для споживання страв, зазначена першою 
з-поміж перелічених глиняних виробів. Її сорока дала найбільш 
улюбленій дитині. Іншій дала кашку «в горщичок», що символічно 
означало пониження родинного статусу дитини. Горщик призначений 
для приготування страв, а не для їх споживання в домашніх умовах, 
тому їли з нього лише у виняткових випадках. Пропонування каші  
в горщику, а не в мисці означало певну зневагу до людини (у даному 
випадку до дитини) або ж було покарою за погану поведінку. Годування 
ж із черепочків, за народними уявленнями, було вкрай образливим 
і означало крайню бідність чи зневагу. У Східній Галичині навіть 

 Автор невідомий.  
Фрагмент посуду (денце горщика).  
Глина, гончарний круг, 6,5х18,2 см.  
Опішне, Полтавська губернія.  
Кінець ХІХ – початок ХХ століття. 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, НД-5187.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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 1. Автор невідомий. Макітра-монетка. Глина, полива, гончарний круг, писання, ритування, 7,4х8,2 см.
Поділля. Перша половина ХХ століття. 
2. Автор невідомий. Горщик. Глина, ангоби, гончарний круг, ліплення, мальовка, 10,7х11,7х10,8 см.  
Полісся. Перша половина ХХ століття. 
3. Автор невідомий. Макітра. Глина, ангоби, гончарний круг, писання, 11,4х15,2 см.  
Старі Млини, Полтавська губернія. Перша чверть ХХ століття. 
4. Федір Пошивайло. Глечик-монетка. Глина, гончарний круг, ліплення, ритування, 7,9х7,6  см.  
Опішне, Полтавщина. 1920-ті – 1930-ті. 
5. Федір Пошивайло. Ринка з тулійкою. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, 6,9х14,6х10,5 см.  
Опішне, Полтавщина. 1910-ті – 1920-ті. 
6. Федір Пошивайло. Кошик-монетка. Глина, гончарний круг, ліплення, ритування, 6,4х9,3х6,4  см.  
Опішне, Полтавщина. 1920-ті – 1930-ті. 
7. Автор невідомий. Ринка. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, 8,6х15,2х13,7 см.  
Чернігівщина. Друга чверть ХХ століття. 
8. Федір Пошивайло. Чавунець-монетка. Глина, ангоби, гончарний круг, писання, 5,5х8,3  см.  
Опішне, Полтавщина. 1920-ті – 1930-ті. 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, КН-14050 / К-13546 (1),  
КН-20913 / К-18950 (2), КН-16026 / К-15207 (3), КН-16787 / К-15833 (4), КН-16304 / К-15430 (5), КН-16862 / К-15878 (6), 
КН-21761 / К-19498 (7), КН-16815 / К-15843 (8). Фото Тараса Пошивайла. Публікуються вперше
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 1. Автор невідомий. Блюдце. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, 1,8х11  см. 
Опішне, Полтавська область. 1960-ті. 
2. Автор невідомий. Миска. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, 5,6х15,4 см.  
Головківка, Черкаська область. 1950-ті – 1960-ті. 
3. Автор невідомий. Миска. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, мальовка, 2,7х14,2 см.  
Косів, Івано-Франківська область. 1970-ті. 
4. Автор невідомий. Миска. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, мальовка, 2,7х13,8 см.  
Косів, Івано-Франківська область. Третя чверть ХХ століття. 
5. Автор невідомий. Миска. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, мальовка, 7,2х22,4 см.  
Косів, Івано-Франківська область. Середина ХХ століття. 
6. Автор невідомий. Мисочка. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, 12,2х4,5 см.  
Вінницька область. 1960-ті. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, КН-1005 / К-959 (1), КН-7933 / К-7330 
(2), КН-11696 / К-11203 (3), КН-11989 / К-11501 (4), КН-14899 / К-14207 (5), НД-4924 (6). Фото Тараса Пошивайла. 
Публікуються вперше
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побутувала приказка: «Ліпше старий 
горнець, як новий черепок» [281,  
с. 347].

У подібній забавлянці «Варила 
мамочка кашичку, варила» яскраво 
виявлено регіональну прикмету. 
Записано її в с. Нижній Мирошів на 
сході Словаччини, на межі з Україною. 
Сусідство держав не могло не вплинути 
на традиційну культуру близьких до 
помежів’я регіонів як українців, так 
і словаків. Тому й не дивно зустріти 
на словацьких землях дуже схожі до 
наших чи загалом наші, українські, але 
діалектно трансформовані фольклорні 
тексти. У даному варіанті кашу варить 
уже мама й подає її в горнятку, 
мисочці й кайстронику. Кайстроник 
– характерне найменування глиняної 
«каструлі» у південних лемків [405]. 

Також зазначається причина, чому мама не дала каші п’ятій дитині – 
«бо не приніс сала». З цього випливає, що й іншим своїм дітям вона 
розділяла кашу, зважаючи на виконану ними роботу. Відповідно до 
цього, мати насипала кашу в посудини, які мають різну місткість, були 
своєрідним мірилом працьовитості, що й визначало, хто працював 
більше й краще всіх:

«Варила мамочка кашичку, варила.
Єдному дала до горнятка,
Другому до мисочки,
Третьому до кайстроника,
Четвертому дала до ложки,
А п’ятому не дала,
Бо не приніс сала».
На слова: «Єдному дала до горнятка…» – перебирають пальці 

один за одним аж до п’ятого, починаючи від мізинчика. Дитина цьому 

 Оксана Павленко. Нянька. 
Папір, темпера. Київ. 1923 [175, с. 35]
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радіє і подає ще й другу руку. 
Забавка повторюється спочатку 
[97, с. 355].

У забавлянках про годування дитини, записаних на теренах 
України, зазначається, що кашу варить «сорока» або «ворона», 
натомість у словацьких текстах цю роль виконувала «мамочка», 
«бабочка» чи «мишичка», й рідко – «ворона» [97, с. 347-357].

Ще одна забавлянка називалася «По горшки». Вона імітувала 
продаж гончарем глиняних 
виробів, зокрема відтворювала 
один із традиційних способів 
пішохідного транспортування 
посуду на недалеку відстань 
– у мішку (торбині) за 
плечима: «Беруть дитинку 
за рученята так, щоб 
воно висіло на спині,  
а рученята подало через 
плечі тому, хто його бере. 
Так носять його по хаті, 

 Мати годує дітей.  
Східна Галичина. Початок ХХ століття.  
Листівка із серії «Типы Галичины».  
Москва. Перша половина 1910-х. 
 «Т-во тип. А. И. Мамонтова».  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному 

 Павол Андрейко. Горнець-кайстрон 
(реконструкція давньої глиняної посудини). 
Глина, полива, гончарний круг, ліплення. 
Поздішовце, Східна Словаччина. 1948.
Східно-словацький музей у Кошице, ІV–2926. 
Фото Й. Кисели [422, іл. № 129]
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або що, і погукують: «по горшки, по горшки». Друге питає:  
«Чи продажній?» – Продажній! – «Чи не ледачий?» І з цім запитом 
мов підходить пробувати, чи годящий, і злегка торкає по спині 
дитинку, або іноді і залоскоче  
і приговорює: «ледачий, ледачий», 
а той, що несе, відкаже:  
«не продажній» і несе далі.  
Це зоветься «По горшки» [399,  
с. 108].

Багатство українського 
дитя чого фольклору дозволяє 
всебічно пізнавати менталітет  
і побут нашого народу. Всі пісеньки, 
забавлянки, потішки складаються 

 Автор невідомий. Таріль. 
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка. 

Кошице, Східна Словаччина.  
XVII століття (?). Словацький національний музей  
у Мартині. Фото Олександра Пауля [329, іл. № XLI]

 Марія Котляревська. Мати з дитиною. 
Лінорит. Київ. 1926 [166, с. 165]

 Автор невідомий. Горнець («силка»).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення,  
мальовка, 17 см (висота). Поздішовце, Східна 
Словаччина. Кінець ХІХ  століття. Східно-словацький 
музей у Кошице. Фото Й. Кисели [422, іл. № 69]
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з певних словесних формул, які, подібно до замовлянь, несли 
значне смислове навантаження, впливаючи на психіку, свідомість  
і підсвідомість дитини. За віднайденими творами дитячого фольклору, 
які розкривають побутові аспекти повсякденного життя народу, 
зокрема використання глиняного посуду в культурі харчування, можна 
однозначно стверджувати, що «горщик» і «миска» були найбільш 
поширеним посудом української селянської родини ХVIII–XIX століть. 
Саме тому вони й постають провідними атрибутами, за допомогою 
яких моделюються повчальні житейські ситуації в багатьох колискових  
і забавлянках. Наприклад, у середовищі українців Східної Словаччини 
(село Нижні Репаші):

«Варила мишичка кашичку, 
Варила та й поїла.
Та ішла през лавочку –
Згубила мисочку.
Ішла през поточок –
Згубила горночок.
Ішла, ішла, ішла аж ту» [97, с. 356].

 Віра Баринова-Кулеба. 
Було, є і буде.  
Права частина триптиха 
«Було, є і буде».  
Полотно, олія.  
Київ. 2009–2010 
[150, с. 212]
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Забавлянки привчали дитину до праці, показували, як погано 
бути ледарем і які переваги в того, хто наполегливо трудиться, бо,  
як стверджує приказка, «Хто не робить, той не їсть» [379, с. 107]. 
Звичайно, що цю інформацію мал  дитина не завжди усвідомлює,  
а засвоює передовсім на підсвідомому рівні. Усе дитинство проходить 
в іграх і забавах, в основу яких покладено не лише розваги, але 
й повчальні уроки (виховується працелюбність, вихованість, 
увічливість). Через багаторазове повторення (співання) апробованих 
тисячолітнім досвідом простих і зрозумілих дитині образів, у які 
ненав’язливо впліталися й назви глиняних виробів, які допомагали 
адекватно моделювати різні життєві ситуації, поступово закладалися 

1 2 3
4

 1. Автор невідомий. Дзбанок. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ліплення, ритування, мальовка, 18,7х13,5 см. 
Пістинь, Східна Галичина. Перша чверть ХХ століття. 
2. Автор невідомий. Дзбанок. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ліплення, вдавлювання, ритування, мальовка, 28,6х19,2 см.  
Пістинь, Східна Галичина. Початок ХХ століття. 
3. Автор невідомий. Дзбанок. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ліплення, ритування, мальовка, 18,7х13,5 см.  
Пістинь, Східна Галичина. Перша чверть ХХ століття. 
4. Автор невідомий. Дзбанок. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ліплення, вдавлювання, ритування, мальовка, 28,6х19,2 см.  
Косів, Східна Галичина. Середина ХХ століття. 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
КН-16500 / К-15610 (1), КН-16863 / К-15879 (2), КН-20934 / К-18970 (3),  
КН-20955 / К-18991 (4). Фото Тараса Пошивайла. Публікуються вперше
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підвалини етнічних стереотипів поведінки, національного характеру, 
світогляду кожного наступного покоління українців. Цьому допомагало 
й використання діалектної гончарної лексики, притаманної окремим 
етнографічним групам населення. Адже для кожного регіону України 
були характерні свої локальні назви виробів. У кожному гончарному 
осередку впродовж багатьох століть напрацьовувалися певні 
традиційні форми й декор глиняних виробів, «які виготовлялися 
гончарями і якими задовольнялися потреби місцевого населення 
в місткостях для приготування і споживання страв, зберігання 
продуктів, виконання господарських робіт, забезпечення 
нормальних умов життєдіяльності, відправлення релігійних 
культів» [276, с. 204]. Деякі види посуду набули значно більшого 
ареалу поширення, не обмеженого одним лише регіоном, а тому 
інколи уподібнюються за формою, але різняться лексикою чи оздобою.  
За локальними (діалектними) назвами глиняних виробів можна 
достовірно визначати регіон походження й побутування фольклорних 
творів. Наприклад, традиційний для центральних областей України 
глечик у Західній Україні має назву «дзбан». Про нього мовиться  
в одній із забавлянок:

«У дзбаночку молочко…
Ох то штука ловка!
Як його покуштувати?
Не влізе головка…
Наша кицька дуже мудра,
Способу добрала – 
У дзбаночок цей вузенький
Хвостика вмочала…
Киця кухлик не звалила,
Зробила обачно.
Тепер хвостик витягає,
Облизує смачно!
Ня-а-а-в!» 
[41, с. 62; 95, с. 19].

 Автор невідомий. Кухоль. 
Глина, ангоби, гончарний круг, ліплення, 

ритування, мальовка, 10х12 см. 
Опішне, Полтавська область. 1970-ті .  

Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному,  

КН-16154 / К-15310.  
Фото Тараса Пошивайла.  

Публікується вперше
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 Георгій Лебедєв. Інтер'єр хати з мисником кінця ХІХ століття.  
Папір, акварель. Диканька, Полтавська область. 1939 [307, с. 421]

 Група дітей гончарів. Олешня, Чернігівська губернія. 1908. Фото О. М. Павловича.  
Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі,1514-67 [276, с. 195]
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Даний фольклорний текст є підтвердженням функціонального 
використання дзбанка в побуті (для зберігання молока). Тим часом 
слова «у дзбаночок цей вузенький» акцентують увагу на специфічній 
формі верхньої частини цієї посудини – завуженій горловині.

Щодо мисок, то, окрім побутового й ритуального призначення, 
вони виконували ще й важливу естетичну функцію: слугували окрасою 
хати [див.: 274]. Миски виділялися різноманітним декором, формами  
й розмірами. Зазвичай, у хаті відводили спеціальне місце для зберігання 
посуду, зокрема для столового посуду вішали збоку від вхідних дверей 
спеціальну дерев’яну поличку, яку називали «мисником». У середині 
XIX століття інформатори Російсь кого географічного товариства, 
описуючи народний побут мешканців Кобеляцького повіту 
Полтавської губернії, звертали увагу на те, що в селян на миснику 
«...стоять горщики глиняні й чавунні, миски і різний посуд, 
необхідний для приготування в ньому їжі» [див.: 276, с. 241]. Деякі 
із забавлянок слугують підтвердженням використання таких мисників 
у побуті. Щоправда, в окремих із них змінено первинне призначення 

 Надія Мироненко. Народження з глини.  
Папір, гелева ручка. Харків. 2008.  
Твір ІІ Міжнародного молодіжного  
гончарського фестивалю «Опішне–2008».  
Художньо-етнографічний музей 
Державної спеціалізованої художньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
«Колегіум мистецтв у Опішному»  
імені Василя Кричевського. 
Публікується вперше
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1
3

5

2
4

6

 1. Іван Герасименко. Глечик («зливушник»). Глина, полива, гончарний круг, ліплення, 12х12,8 см. 
Малі Будища, Полтавська область. 1940-ві. 
2. Григорій Гнатченко. Глечик («зливушник»). Глина, ангоб, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 
писання, 10,9х11,9 см. Хомутець, Миргородський район, Полтавська область. 1988. 
3. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, писання, 9,5х8х6,3 см. 
Чернівецька область. Середина ХХ століття. 
4. Григорій Гнатченко. Глечик («зливушник»). Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 
писання, 9,8х11,7 см. Хомутець, Миргородський район, Полтавська область. 1988. 
5. Автор невідомий. Дзбанок. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, мальовка,  
14,2х12 см. Косів, Східна Галичина. Початок ХХ століття. 
6. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, мальовка, 
19,7х14,6 см. Опішне, Полтавська губернія (округ). 1910-ті-1920-ті. 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, НД-1903 (1), КН-1373 / К-1334 (2),  
КН-20290 / К-18676 (3), КН-1375 / К-1336 (4), КН-7396 / К-6843 (5), КН-2025 / К-1966 (6). Фото Тараса Пошивайла. 
Публікуються вперше
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мисника, а саме – замість мисок і горщиків на ньому лежить шматок 
сала. Ймовірно, мисник був своєрідним місцем-схованкою якихось 
невеликих речей дорослих від дітей:

«Миша, миша, де була?
– В бога, в бога.
– Що робила?
– Сукно ткала.
– Що заткала?
– Кусок сала.
– Де положила?
– На мисничку.
– Куди впало?
– В помийничку» [97, с. 329, 330].
Отже, колискові й забавлянки складали основу розвитку дитини  

в перші роки життя й були важливою фольклорною частиною 
етнографії дитинства. Матеріали дослідження переконливо 
підтверджують, що народна мораль, психологія й побут народу глибоко 
вкорінилися в ці невеликі твори дитячого фольклору, які виконували 
дидактичну, розважальну, медитаційну й загальнорозвиваючу функції.

Дослідження семантики й функціональності глиняного 
посуду у фольклорних творах для дітей свідчить і про інші способи 
взаємопроникнення тематичних полів «світ гончарства» і «світ 
дитини» – моделювання різних життєвих ситуацій за допомогою 
інформації про глиняні предмети та її вираженням у словесному 
тексті, осягнення дійсності засобами символічного пояснення речей 
довколишнього світу. Відповідно вербальний вимір гончарного 
коду в текстовому просторі фольклору для дітей (колисанки, 
забавлянки, утішки) – словесні формули, а символічне значення 
й смислове навантаження образів-предметів («горщечок», 
«горнятко», «мисочка», «дзбаночок», «кайстроник») продиктоване 
«репродуктивністю» цих образів: по-перше, роллю в складному 
процесі психологічного розвитку дитини, по-друге, значенням 
у формуванні свідомості, ментальності, розвитку мислення  
й естетичного смаку в перші роки життя. 
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Проведене дослідження наочно виявляє в цих фольклорних 
жанрах гончарний код, за допомогою якого діти отримували перші 
відомості про глиняний посуд (його форму, декор і побутове 
призначення). Загалом у фольклорі він має універсальний характер, 
охоплює найбільш активні жанри, різні культурні й вікові сфери 
дитинства. На лексичному рівні виявляються й регіональні відмінності 
не лише гончарства, але й загалом традиційної культури українців  
ХІХ – початку ХХ століття.

 Дарина Пересипкіна. Коники. Папір, гуаш. Кременчук. 2015.  
Твір IХ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю «Опішне–2015».  

Художньо-етнографічний музей Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського. 

Публікується вперше
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 3.2. СИМВОЛІКА ГЛИНЯНИХ ВИРОБІВ 
ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ТЕКСТУАЛЬНОГО 
ВТІЛЕННЯ В МАЛИХ ФОРМАХ ФОЛЬКЛОРУ

Міфологічному мисленню українського народу притаманна 
персоніфікація речей. Первісно люди вірили в конкретні 

предмети, які можна побачити, торкнутися до них. Згодом конкретний 
антропоморфізм розвинувся у віру в ідею предмета, його дух. Ще Іван 
Огієнко акцентував увагу на трьох елементах віри людини в природу: 
анімітизмі (оживлення), анімізмі (одухотворення) й антропоморфізмі 
(олюднення), бо все в довкіллі, за народними уявленнями, є живим, 
має свою душу, людиноподібне [223, с. 14].

Символічне значення формувалося на базі певного уявлення, 
витвореного міфологічним світобаченням і світорозумінням. Традиційні 
фольклорні символи пройшли складні історичні трансформації, 
зазнали різних нашарувань, відповідно переховують у собі різні етапи 
народнопоетичного світовідчуття й світорозуміння. Незважаючи на те, 
що християнство на нашу землю прийшло більше тисячі років тому, 
українська духовна культура й до сьогодні зберегла елементи давніх 
язичницьких вірувань. Багато з них і донині лаконічно відтворюють 
фольклорні перлини.

На творення нематеріальної культурної спадщини українського 
народу значний вплив справляла гончарна культура, найбільш значущі 
теми й сюжети якої впліталися в канву фольклорних текстів. Тому 
чільне місце у фольклорі українців, зокрема в його малих жанрах, 
займають образи, запозичені з традиційного гончарства, що 
відображало виняткову роль саме цього ремесла в повсякденному 
побуті й ритуалах населення України до початку ХХ століття. 
Насамперед, глиняні вироби постають образним уособленням людини 
чи тварини в прислів’ях, приказках і загадках. Одним із основних 
шляхів трансляції знаковості гончарних виробів у поетичне слово була 
метафоризація. За допомогою різних метафор, а також порівнянь, 
паралелізмів, гіпербол, оксюморонів та інших мовних стилістичних 
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засобів малі жанри фольклору коротко й влучно передають зміст 
сказаного, відображають народні погляди на явища природи, предмети 
домашнього вжитку тощо. Дешифруючи їх тексти, учені відкривають 
прадавню інформацію про глиняні вироби, що тисячоліттями 
кодувалася поетичним образним талантом наших предків у лаконічних 
перлинах народної мудрості. 

У монографії надано перевагу аналізові паремій і загадок, 
оскільки саме в цих різновидах малих жанрів фольклору семіотично 
найповніше представлено гончарну культуру, зокрема, завдяки 
численним порівнянням, метафорам, статевій (генітальній) символіці, 
яскраво відображено семіотичний статус глиняних виробів у контексті 
традиційної культури.

Важливим аспектом вивчення малих жанрів фольклору як 
інтерсеміотичних текстів з проблематики українського гончарства 
є з’ясування правил поводження з глиняним посудом, що постають 
«матеріальним полем реалізації знакових функцій речей, 
які й дозволяють нам виділити основні, найбільш суттєві 
семіотичні опозиції, пов’язані з традиційним застосуванням 
глиняних виробів, проаналізувати й визначити головні аспекти 
символічного, знакового осмислення цих виробів у міфологічній 
картині світу» [276, с. 303]. Проте цей аспект дослідження вже 
достатньо повно проаналізовано в працях інших дослідників, а тому 
в цій монографії він не розглядається [див.: 275, с. 117-135, 174-186; 
276, с. 229-246, 303-314; 264, с. 272-285; 299, с. 291-335; 289].

 3.2.1. Персоніфікація глиняних виробів

Одним із найбільш поширених у фольклорі видів персоніфікації 
є антропоморфізм – уподібнення людині, перенесення людських 
властивостей на предмети і явища неживої природи, небесні тіла, 
тварин і рослини [373, с. 18].

У малих жанрах фольклору образами-прототипами гончарних 
виробів виступають: гончар, чоловік, тато, дід, дядько, чернець-
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молодець, пан, капітан, хлопчик, Ваня, Тиміш, а також символічні 
образи – хоходар, ходоман, ходунай, ходун-ходунай, горбач, 
молдуван та інші. При цьому горщик як посудина чоловічого 
роду співвідноситься лише з образами сильної статі [див.: 276,  
с. 293]. Наприклад: «Пристойний чоловік догори ногами стоїть» 
(Вимитий горщик; Станіславська область) [117, с. 191]; «Сидить 
дід під лавою, замазався сметаною» (Горщик, Полтавська 
область) [243, с. 301]; «Скочив хлопчик у городчик – чар, чар, 
чар!» (Горщик і піч; Черкаська область); «Чернець-молодець по 
коліна в злоті» (Горщик у жару) [243, с. 301]; «Сів Ваня на коня 
– не боїться огня» (Горщик і рогач; Донецька область) [117, 193]. 
Інколи горщик виступає узагальнюючим образом гостей: «Ішли 
гості попід мости до червеного пана в гостину» (Горщики  
й піч; Закарпаття) [117, с. 253].

Натомість, такі глиняні вироби, як макітра й ринка, уявлялися 
жіночими образами матері, баби, панни: «Тато лисак, мама 
круглолиця, а діти дрібненькі 
дуже», «Батько дерев’яний, 
мама з глини, а діти тріскачі» 
(Макогін, макітра, горох; 
Подільська губернія) [117, с. 254;  
389, с. 311]; «Сидить бабка на 
припічку, а дай їсти – вона 
кричить»; «Сидить панна 
на припічку та й говорить  
по-німецьки» (Ринка й масло) 
[117, с. 194].

 «В гостях» (в руках жінки – горщик).  
Центральна Україна. Початок ХХ століття.  

Листівка №140 із серії «Українські типи і краєвиди». 
Видавництво «Рассвет». 1911.  
Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному
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У загадках горщик часто виступає узагальненим образом 
годувальника як сім’ї, так і світу. Він постає маленьким капітаном, 
татом, годун-годунцем, паном-лакоданом та іншими персонажами. 
Мотив про горщика-годувальника поширений на всій території 
України:

• Закарпаття: «На горі горював, дрібних дітей годував; Як упав, 
так не встав, пес і кості не збирав»; «Із землі вийшов, покормив 
усіх, напоїв, А як вмер, то його і не поховали» [117, с. 190-192];

• Київщина: «Годун-годунець під припічком ночував, усю сім’ю 
годував; як упав, то й пропав, ніхто кісток не зібрав» [117, с. 190]; 
«Був я у копаниці, Був я у хлопанці, Був на пожарі, Був на базарі; 
Молодим був – людей годував, А як умер – мої кістки викинули,  
І собаки не їдять» [117, с. 192];

• Чернігівщина: «Був собі пан-лакодан, весь світ годував; 
прийшлось йому помирать, та й нікому поховать» [243, с. 301];

• Полтавщина: «Ходун-ходунай весь мир годував: впав, пропав, 
ніхто й костей не поховав» [243, с. 301];

• Кіровоградщина: «Жив-був молдуван, усіх людей годував.  
Як упав, – то й пропав, його й піп не ховав» [117,с. 191];

• Черкащина: «Тато діток годує, а як умре, то його ніхто не 
погребе»; «Небагато жив, багатьох кормив. Упав – пропав, ніхто 
кісток не зібрав»; «Всіх годує, а само голодне» [117, с. 190-192].

У цих лаконічних фольклорних текстах виявляється ставлення 
людини до горщика-годувальника, а саме – байдужість, втрата 

 Савелій Валковий. Ринка («верховинка»). 
Глина, полива, гончарний круг, ліплення, 
ритування, вдавлювання, 12х25,2 см. 
Нова Водолага, Харківська область. 
Середина XX століття.  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-10349 / К-9569. 
Фото Тараса Пошивайла
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інтересу із-за неможливості виконання ним безпосередніх функцій. 
Доки він цілий, його шанують і бережуть, а як розіб’ється, одразу 
ж усі забувають. Про нього розповідається, немовби про людину,  
в чому теж виявлялася антропоморфізація глиняних виробів:  
«На подє ночував, як упав, нєхто костей не збирав (лизав)» (Горнець)  
[56, с. 119, 124]; «Був я в кухарів, був я в гончарів, був я в лимарів, 
упав із лавки, розбився – викинули надвір і кісток собаки не їдять» 
(Горня) [372, с. 68].

Антропоморфізацію побудовано на зіставленні й уподібненні: 
людина – горщик, черепки – кістки. Горщик проходить всі основні 
життєві цикли людини: народжується («З землі робився, На кружалі 
вертівся, На огні пікся…», «Із глини робиться, На кружалі 
вертиться, На базарі продається…»); живе («людей годував», «воду 
носить» тощо) і помирає («…як умре, то його ніхто не погребе» 
[117, с. 192]).

 Продаж глиняних виробів на торжищі.  
Ужгород, Підкарпатська Русь. 1920–1930-ті. Листівка №617. З колекції Ігоря Бугаєвича. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
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Дослідник українського й 
світового гончарства, керамолог 
Ігор Пошивайло зазначав, що 
подібна «антропоморфізація 
відбувалася не спонтанно, 
а в результаті реалізації 
міфо-ритуальних функцій 
гончарства, залежно від його 
місця в світоглядній системі, 
де посудина, уподібнюючись 
тілу людини, слугувала 
вмістищем міфологічних 
божеств, надприродних 
сутностей, самого Всесвіту.  
І навпаки, символіко-функціональне ототожнення посуду  
і людини відбувалося на основі давніх уявлень про людське тіло  
як вмістище різноманітних сил природи» [263, с. 79].

Глечик, горщик чи інша посудина символічно порівнювалися  
з людським тілом, а конструктивні частини посуду – з різними 
органами людини. Так, у прислів’ях і приказках часто йдеться про 
«вушко» посудини різної величини, яке може відбитися: «Малі 
горнята мають довгі вуха» [281, с. 347], «Грай, грай, глечику, поки 
вушко відіб’ється» [125, с. 126], «Жартуй, глечичок, поки вушко 
одірветься!» [377, с. 353]; «Доси збанок воду носить, доки му ся 
ухо не урве» [56, с. 29]. Глиняні вироби, за народними уявленнями, 
також мають горло, пузо, носик, ручку, плечі, боки, шию. Інколи, як 
специфічний прийом шифрування посудини в загадці, акцентується на 
відсутності ніг і голови: «Спереду горб і ззаду горб, ніг нема, а замість 
голови – дірка» (Горщик) [117, с. 190]. Натомість, трапляються  
й загадки, в яких горщик асоціюється не з усім тілом людини, а лише 

 Василь Гулак. «Добридень, пане староста!»  
(на кілку тину – горщик).  

Гумористична листівка. Київ. 1918 
[165, с. 108]
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з головою: «Стоять вила, а на 
вилах жлукто, а на жлукті 
горщечок, а в горщечку 
дві бараболі, а на горщечку 
густий ліс» (Людина) [117,  
с. 145; 366, с. 68]. Архітектоніку 
людського тіла змодельовано 
за допомогою традиційних 
предметів селянського побуту 
(вила, жлукто, горщечок). Якщо 
в поданій вище загадці йдеться 
про «дві бараболі» в горщечку 
як уособленні очей людини, 
то в жартівливій приспівці, 
опублікованій Борисом Грін-
ченком, навпаки, очі порівню-
ються з горщиками. Зокрема, 
так охарактеризовано незугарну 
дівчину: 

 «Кирило». 
Опішне, Полтавська область. 

05.10.2011. 
Фото Юрка Пошивайла (Опішне),  

експоноване на ІІІ Національному фотоконкурсі 
«Гончарні ВІЗІЇ країни».  

Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному. Публікується вперше

 «Форма 1».  
Олександрія, Кіровоградська область.  

22.04.2014.  
Фото Віталія Попкова (Олександрія),  

експоноване на І Міжнародному фотоконкурсі 
«Гончарні ВІЗІЇ країни».  

Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному.

Публікується вперше
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«Ой дівчино, дівчинонько,
На що ти подобна?
Оченята – як горщата,
Голова – як довбня» 
[84, с. 645].
Уподібнення гончарних виробів до людини простежується не 

лише в зовнішніх ознаках, а й на комунікативному рівні [див.: 276,  
с. 301-302; 250]. У фольклорних 
текстах, посуд жартує («Жартуй, 
глечичок, поки не луснув!») [377, 
с. 353]; дорікає («Дорікає горщик 
чавунові, що чорний; аж гульк –  
і сам у сажі») [377, с. 252]; сміється 

 Автор невідомий. Глек. 
Глина, гончарний круг, ліплення, лискування, димлення, 
23,8х18,2 см. Нудиже, Волинська область. 1960-ті. 
Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, НД-1243. Фото Олеся Пошивайла. 
Публікується вперше

 Автор невідомий. Чавун. 
Глина, гончарний круг, 11,2х16 см. 
Опішне, Полтавська область. 
Перша чверть ХХ століття. 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, НД-1442.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Автор невідомий. Чавун. 
Глина, полива, гончарний круг, 11,4х15 см. 

Опішне, Полтавська область. 1950-ті – 1960-ті. 
Національний музей-заповідник українського 

гончарства в Опішному, КН-9401 / К-8708. 
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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(«Сміється горщик над 
котлом, а обидва чорні») 
[281, с. 346]; ходить («Пішов 
глечик за водою та й пропав 
там з головою») [377, с. 234], 
дзвенить або мовчить («Порожній 
горнець дзвенить, а повний 
мовчить») (зіставлення базіки й 
серйозного) [281, с. 118]. Також 
констатується, що посудина має 
голос («Пізнати горнець по голосі») [281, с. 347].

Основним матеріалом для виробничої діяльності гончарів була 
глина. Вона стала первинною субстанцією у створенні богом як світу, 
так і першолюдини. Тому інколи в прислів’ях, як і в бувальщинах, 
людина уподібнюється не лише гончарним виробам, але й самій глині: 
«Як жінка умре, то жінку до гробу, як глину, а другу биру, як 
калину, та й знов жию, бо єсть того цвіту по всенькому світу; 
як свисну, то і є» [199, с. 216].

Малі жанри фольклору, окрім суто побутових реалій, вбирали  
в себе й пануючі релігійні уявлення, передовсім біблійного 
походження. Таким чином християнські сюжети й образи зіставлялися 
зі світськими загадками про «житіє» гончарних виробів. Так, у загадках 
із Чернігівщини життя горщика порівнювалося з життям Адама, 
Йосипа чи Ісуса Христа. Характерною ознакою таких «біблійних» 
загадок є збереження стилістики церковнослов’янської книжної мови:  
«Із землі создан, яко Адам; ввержен в пещ огненную, яко три 

 «Форма 2». 
Олександрія, Кіровоградська область. 

29.06.2012. 
Фото Віталія Попкова (Олександрія), 

експоноване на І Міжнародному фотоконкурсі 
«Гончарні ВІЗІЇ країни». 

Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному. 

Публікується вперше
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отроці; на колесницу возведен, яко Іосіф; от чрева єго всі ми 
питаємся; а умроша – не погребоша»; «Везуть на чотирьох 
колесницех, яко отрока, І вивозять його на торжище: і біяще 
його в ребра, іспитують його добродітелі»; «Умер Адам, ні Богові, 
ні нам; ні душа до неба, ні кості до землі» [243, с. 301]; «Создане 
із землі, повішене на плетні, положено на колесницю як Ісус 
Христос» [див.: 276, с. 41].

Важливо, що всі ці загадки відображали й фіксували найбільш 
суттєві моменти створення й побутового застосування глиняного 
посуду: добування глини («був я у копаниці») → виготовлення  
з глини («із землі создан», «із глини робиться», «із землі вийшов») 
→ формування на гончарному крузі («на кружалі вертиться») → 
випалювання в горні («ввержен в пещ огненную», «на огні пікся», 
«був на пожарі») → укладання на віз і транспортування до різних 
населених пунктів («на колесницу возведен», «везуть на чотирьох 
колесницех», «положено на колесницю») → виставлення для продажу 
на ярмарках та інших торговищах («вивозять його на торжище»,  

«на базарі бував», «був на 
базарі») → постукування по 
виробах у процесі купівлі-
продажу з метою виявлення 
дефектів («біяще його в ребра») 
→ сушіння посуду на кілках 
тинів чи гілках засохлих дерев 
на подвір’ї садиби («повішене 
на плетні»).

 «Світло+тінь=горщик». 
Опішне, Полтавська область. Листопад 2012. 
Фото Юрка Пошивайла (Опішне), 
експоноване на ІV Національному фотоконкурсі 
«Гончарні ВІЗІЇ країни». 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному. Публікується вперше
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 1. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, писання, 
31,4х20,6 см. Опішне, Полтавська губернія. Початок ХХ століття. 
2. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, гончарний круг, писання, 29,5х20,5 см.  
Опішне, Полтавська губернія. Кінець ХІХ – початок ХХ століття. 
3. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, гончарний круг, писання, 27,7х18,4 см.  
Опішне, Полтавська губернія. Початок ХХ століття.
4. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, гончарний круг, ліплення, писання, 28,3х16 см.  
Малі Будища, Полтавська губернія (округа). 1920-ті. 
5. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, писання, 25,9х20,1 см. 
Опішне, Полтавська губернія (округа). 1920-ті.
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, НД-5314 (1),  
КН-2849 / К-2742 (2), НД-1422 (3), КН-2851 / К-2744 (4), КН-14873 / К-14190 (5). 
Фото Тараса Пошивайла

1
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Антропоморфізація горщика в народній свідомості також 
виявляється через його уподібнення до «чрева» людського й 
уособлення в ньому священного образу годувальника всіх мешканців. 
У «біблійних» загадках горщик певною мірою постає синонімом вищої 
сили як за способом творення з глини («із землі создан, яко Адам»), 
так і за роллю в забезпеченні харчування людських колективів.

У селі Біло-Куракіно Старобільського повіту Харківської 
губернії записано загадку про горщик: «Без матері родився, без попа 
хрестився, без смерті вмер» [407, с. 383]. Як і в проаналізованих 
уже творах, у ній проведено паралель між життям людини й горщика. 
Але до того ж ще й акцентовано увагу на традиційному звичаї 
українських гончарів писати на глиняному посуді, головним чином 
на глечиках, невеликий хрестик як оберіг від псування молочних 
продуктів відьмами. Магічне нанесення гончарем хреста на посудину 
імітувало священне дійство хрещення дитини, що так само виконувало 
захисну функцію. Звідси й походить фольклорне порівняння «без попа 
хрестився» [див.: 276, с. 266-273; 299, с. 121-127].

Про уподібнення горщика до людини свідчить і таке 
спостереження Лідії Шульгиної: у Бубнівці гончарі виготовляли 
горщики трьох основних форм: «кругленький», «жидок» і «казанок». 

 Три основні форми бубнівських горщиків: 
1) горщик круглий, 2) горщик «жидок»,  
3) горщик казанком. 
Бубнівка, Тульчинська округа. 1929  
[408, с. 146, 187]

1 2

3
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 1. Автор невідомий. Кухоль. Глина, ангоби, гончарний круг,
ліплення, писання, 8,7х10,2х9,2 см. 
Опішне, Полтавщина. Кінець XVIII – початок XIX століття. 
Знайдено в с. Більськ Котелевського району  
Полтавської області Юрієм Пуголовком і Вікторією Котенко.
2. Автор невідомий. Кухоль. Глина, полива, гончарний круг, 
ліплення, ритування, 9,5х9,9х8,2 см. 
Котельва, Полтавщина. Кінець XVIII – початок XIX століття. 
3. Автор невідомий. Кухоль. Глина, полива, гончарний круг, 
ліплення, ритування, писання, 12,3х14х11,3 см. 
Полтавщина. Перша чверть ХХ століття. 
4. Автор невідомий. Кухоль. Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, ліплення, ритування, мальовка, 13,7х11,6 см. 
Косів, Івано-Франківська область. Третя чверть ХХ століття. 

Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, ТЗ-30 / 1-15 (1), ТЗ-71 / 106-14 (2),  
КН-20135 / К-18446 (3), КН-16517 / К-15627 (4).  
Фото Тараса Пошивайла. Публікуються вперше

 Автор невідомий. Каганець. 
Глина, ангоби, гончарний круг,  

вдавлювання, писання. 
Опішне, Полтавська губернія.  

Кінець XIX – початок XX століття. 
Приватна збірка Олеся Пошивайла.  

Фото Тараса Пошивайла

1
3

2
4
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При цьому назву «жидок» гончарі пояснювали намаганням змоделювати 
в посудній формі етнічні антропологічні особливості євреїв, яких 
багато мешкало в містах і містечках Поділля: «чоловік круглі плечі має, 
а жид скаже…, то все плечі вгору підводит, а тоді витягується, 
голову втягнув у плечі… Жид хіба круглий буває?» [408, с. 146].  
У перекладі на гончарську архітектонічну форму горщика це 
світоглядне уявлення втілювалося так: «Жидок – з пружком, догори 
криси має і неначе довгий; посередині ширший він, а догори вужчий; 
як робит на жидка, такий пружок видушується на йому, а на 
кругленькому пружка немає» [408, с. 146]. Характерно, що горщики-
«жидки» бубнівські гончарі почали виготовляти в час особливо 
інтенсивної колонізації євреями Галичини й Поділля впродовж кінця 
XVIII – ХІХ століття: «Перше все тільки робили ганчари самі круглі 
горщики, – згадував Ригір Ганчар, – а тоді (тоб-то за пізніших 
часів) почали робити жидків… Ганчарі вважають круглий 
горщик за найстаровиннішу форму…» [408, с. 146-147]. Отже, 
глиняні вироби в народних уявленнях могли втілювати у своїй формі 
не тільки знеособлену людину, але й окремі антропологічні типи. Для 
цього вишуковувалися характерні прикмети, звички представників 
того чи іншого етносу, які гончарі намагалися моделювати у формах  
і декорі кераміки.

Окрему групу становлять зооморфні персоніфікації глиняних 
виробів. Вони трапляються у фольклорних текстах рідше за 
антропоморфні. У більшій мірі в загадках зустрічаються образи 
кота, поросятка, овечки, корови, карасика та півня: «Сидить котик 
під лавкою, замурзався сметанкою» (Горщик; Канівський повіт, 
Київська губернія) [117, с. 193, 235]; «Глиняне поросятко, мотузяні 
кишечки, золотий носок» (Каганець; Чернігівська губернія) [117, 
с. 178]; «Чорна овечка в огні не згорить» (Горщик; Куп’янський 
повіт, Харківська губернія); «Ліз карасик через перелазик та в воду 
плюсь» (Кухоль) [243, с. 302]; «Стоїть півень у хліві по коліна  
у крові» (Горщик у жару) [243, с. 190], «Червоне теля чорну корову 
(горнець) ссе» (Вогонь) [390, с. 342]. Поетична персоніфікація 
часто моделюється за допомогою різних метафор або ж через опис 
якихось подій, сюжетів навколишньої дійсності, які дають вказівку на 
зашифрований предмет чи явище (у даному випадку – горщик). 
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Звіриний світ в аналізованих малих жанрах фольклору 
представлений майже винятково прирученими тваринами (окрім 
«карасика»), а отже, всі образи взято з оточуючого людину 
домашнього світу. Свого часу Іван Франко в дослідженні «Останки 
первісного світогляду в руських і польських загадках народних», 
зазначав, що за винятком кількох загадок, де звірі означені нечітко, 
символами явищ природи служать не дикі, а домашні тварини й птиця. 
Він пояснив це тим, що «ті звірі, з котрими чоловік найближче 
живе, котрих вдачу найліпше знає, і котрі заразом, як нас поучає 
порівнююча історія первісних релігій, займали найбільше місце  
в первіснім культі звірів (зоолатрії), спільнім в більшім або меншім 
розмірі всім народам на певнім ступені розвою духовного» [390,  
с. 343]. Так само і в досліджуваних фольклорних текстах прообразом 
горщика поставали звірі, з якими люди найчастіше мали справу у своїх 
обійстях. При цьому зображені в малих жанрах фольклору тварини 
наділялися визначальними прикметами тих глиняних виробів, які вони 
символічно втілювали. Наприклад, у загадках зазначення кольору 

 «Це було ще тоді, коли Лев і Бик товаришували…». 
Опішне, Полтавська область. 09.02.2010. Фото Людмили Пошивайло (Опішне),  
експоноване на ІІІ Національному фотоконкурсі «Гончарні ВІЗІЇ країни».  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. Публікується вперше



313

РОЗДІЛ ІІІ. Невербальний код гончарної культури: Семіотичний статус...

 1. Іван Мазур. Глечик. Глина, гончарний круг, ліплення,   
дублювання, лискування, димлення, 23х16,5 см. 
Коболчин, Чернівецька область. 1989-1990. 
2. Автор невідомий. Горщик. Глина, гончарний круг, ліплення, 
лискування, димлення, 9,1х10,9 см. Івано-Франківська область. 
1940-ві.
3. Автор невідомий. Горщик. Глина, гончарний круг, лискування, димлення, 13х14,3 см. 
Рокита, Волинська область. 1950-ті. 
4. Іван Бібік. Глек. Глина, гончарний круг, ліплення, ритування, вдавлювання, лискування, димлення, 
28,6х25,8 см. Олешня, Чернігівська область. 1990-ті. 
5. Автор невідомий. Горщик. Глина, гончарний круг, ліплення, ритування, лискування, 30,5х34 см. 
Котельва, Харківська губернія. Початок ХХ століття. 
6. Автор невідомий. Тиквастий глечик. Глина, гончарний круг, ліплення, ритування, лискування,  
димлення, 23,5х21,8 см. Котельва, Харківська губернія. Початок ХХ століття. 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, КН-3566 / К-2959 (1),  
КН-4783 / К-4504 (2), КН-6171 / К-5833 (3), КН-3782 / К-3232 (4), КН-7024 / К-6581 (5), КН-7026 / К-6583 (6).  
Фото Тараса Пошивайла. Публікуються вперше

1 32
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тварини («чорна овечка», «чорна корова») було ідентифікуючою 
ознакою як для визначення кольору посудини, так і для уявлення про її 
основне функціональне призначення (димлена кераміка або кухонний 
посуд, який став чорним у процесі приготування страв у печі).

 3.2.2. Генітальна символіка глиняних виробів

Через малі жанри фольклору найбільш окреслено виявляється 
генітальна символіка як уособлення основної вітальної функції 
глиняних виробів, спрямованої на забезпечення життєдіяльності 
людини через приготування продуктів харчування. Тому посудинам 
як місткостям надавали жіночих і чоловічих ознак; їх мітили певними 
магічними знаками, наносили на стінки конструктивні й декоративні 
елементи, покликані «запліднити» посуд смачними й поживними 
стравами чи захистити їх від псування зловорожими силами. Задля 
цього впродовж тисячоліть поступального розвитку гончарної 
культури сформувалися певні ритуалізовані (нерідко – магічні) 
способи виготовлення й побутового використання кераміки, що 
знайшло адекватне відображення й у численних фольклорних творах.

3.2.2.1. «Пуп» глечика як уособлення статевої потенції. Опісля 
щасливого одруження жінки починали виконувати свої сімейні функції 
відповідно до усталених традицій родинного життя. У народній пісні, 
записаній Павлом Чубинським у Борисполі Переяславського повіту, 
лаконічно відтворено завершення дівочого безтурботного життя  
й появу численних родинних обов’язків, у тому числі й пов’язаних  
із глиняним посудом:

«Кому воля, кому ніть волі,
А дівочкам уся волечка:
За юпочку да на улочку,
За намистечко да на містечко,
За віночок да і у таночок;
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 «Молодиці» 
(праворуч, на кілку тину –  

перевернутий догори дном глечик).
Центральна Україна.  
Початок ХХ століття.  
Листівка №12 із серії  

«Українські типи і краєвиди».  
Видавництво «Рассвет». Київ. 1911. 

Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному

 «Спочивок»
(праворуч – горщик і глечик). 
Центральна Україна.  
Початок ХХ століття.
 Листівка №192 із серії  
«Українські типи і краєвиди». 
Видавництво «Sztuka». Краків.  
Початок ХХ століття.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному
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А жіночкам вся неволечка:
Що в печі огонь горить,
На припечку горщок кипить,
Пуд порогом да свиня кричить,
А в колисці дитя плаче, 
А в запічку воркун ворчить.
Огонь каже: «загреби мене!»
Горщок каже: «помішай мене!»
Воркун каже: «поцілуй мене!»
Дитя каже: «похитай мене» [399, с. 59].
Жінки мали подбати про забезпечення чоловіка й дітей 

продуктами харчування, смачними стравами. Обійтися в цьому 
без глиняного посуду вони ніяк не могли, а тому виконували певні 
магічні дії, спрямовані на збереження й побільшення продуктів, 
уже з моменту придбання виробів на ярмарку чи іншому торжищі. 

 На базарі
(чоловік ліворуч тримає в руці 
тиквастий глечик). 
Чернігівська  губернія. 1908.  
Фото Федора Вовка. 
Російський етнографічний музей  
у Санкт-Петербурзі, 3719-179  
[276, с. 62]
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Купуючи глечики, вони шукали 
всередині посудини, у центрі 
денця, невеликий виступ, 
який називався «пуп». Звичай 
його виготовлення побутував 
серед гончарів різних регіонів 
України. Вірування, пов’язані 
з ним, дослідники вважають 
дуже давніми [див.: 408, с. 168; 
276, с. 274-275; 300, с. 110-
117].

За фольклорними 
уявленнями, купуючи посуд у 
гончаря чи в перекупника, жінки мали виконати чотири правила: 
1) взявши посудину в руки, не ставити її на землю; 2) вставити 
руку в посудину, торкаючись денця, й запитати в гончаря про його 
вартість; 3) взявши посудину в руки, не торгуватися; 4) проказати 
магічну формулу / замовляння для побільшення в посудині продуктів. 
Бубнівські гончарихи розповідали про це так: «Як купує ладущика, 
не можна ставити на землю: кілько може рукою засягнути  
в середину, тільки засягне, та й питає, кілько за цей ладущик 
– тільки буде в ньому сметани… Як купує ладущика, то бере  
на руку, кілько рукою засягне, і каже нишком: 

«До половини сметани,
до половини сиру,
а сироватки нема,
бо з’їст дурна».
І торгуватися ні (як купує), ти взяла в руки, й казав ганчар 

кільки, то ти бери, не торгуйся, і на землю не клади; гинша 

 «З вишиванням» (дівчина вишиває  
біля очеретяної огорожі з глечиками).  
Полтавська губернія. Кінець 1890-х.  

Листівка №60 із серії «Українські типи  
і краєвиди». Видавництво «Рассвет». Київ. 

Початок ХХ століття. За фотографією Книповича. 
Національний музей-заповідник українського 

гончарства в Опішному [див. також: 306, с. 118] 
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 1. Автор невідомий. Глечик. Глина, гончарний круг, ліплення, 23,3х17,8 см.  
Жорнище, Вінниччина. 1920-ті – 1930-ті. 
2. Василь Балачук. Глечик. Глина, полива, гончарний круг, 25х17,8 см.  
Рокита, Волинська область. 1960-ті. 
3. Автор невідомий. Глек. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, лискування, 20,2х16 см.  
Качин, Волинська область. 1970-ті. 
4. Автор невідомий. Глечик. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 17,2х13 см.  
Цвітне, Кіровоградська область. Середина ХХ століття. 
5. Автор невідомий. Глечик. Глина, полива, гончарний круг, ритування, 23,5х16,2 см.  
Чернігівська область. 1950-ті – 1960-ті. 
6. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, гончарний круг, ліплення, писання, 27,7 х17,2 см.  
Томашівка, Черкаська область. Третя чверть ХХ століття. 
7. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, гончарний круг, ліплення, лискування, писання, 26х18,7 см. 
Хмельницька область. Перша половина ХХ століття. 
8. Автор невідомий. Глечик. Глина, полива, гончарний круг, 25,9х17,3 см. 
Цвітне, Кіровоградська область. 1940-ві – 1950-ті. 
9. Автор невідомий. Глечик. Глина, полива, гончарний круг, 23,9х15,6 см.  
Цвітне, Кіровоградська область. 1940-ві – 1950-ті. 
10. Олександр Ганжа. Глечик. Глина, ангоби, гончарний круг, ліплення, писання, 22,3х16,8 см.  
Жорнище, Вінницька область. 1950-ті – 1960-ті. 
11. Автор невідомий. Глечик. Глина, полива, гончарний круг, ритування, 22,5х14,4 см.  
Чернігівська область. Друга чверть ХХ століття. 
12. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, гончарний круг, писання, 20,2х13,8 см.  
Тернопільщина. Друга чверть ХХ століття. 
13. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, гончарний круг, ліплення, писання, 24,1х19,1 см.  
Вінницька область. Середина ХХ століття. 
14. Автор невідомий. Глечик. Глина, ангоби, гончарний круг, писання, 24,4х16,7 см.  
Суботів, Черкаська область. 1930-ті. 
15. Автор невідомий. Глечик. Глина, гончарний круг, 24,5х16 см.  
Уманський район, Черкаська область. Третя чверть ХХ століття. 
16. Василь Балачук. Глечик. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, 27,2х22,6 см.  
Рокита, Волинська область. 1960-ті. 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, КН-1958 / К-1899 (1), КН-6176 / К-5838 (2),  
КН-6194 / К-5855 (3), КН-11507 / К-11014 (4), КН-11592 / К-11103 (5), КН-11900 / К-11406 (6), КН-12327 / К-11828 (7),  
КН-12747 / К-12266. (8), КН-12888 / К-12444 (9), КН-13866 / К-13392 (10), КН-14109 / К-13605 (11),  
КН-15569 / К-14816 (12), КН-16701 / К-15787 (13), НД-2616 (14), НД-7600 (15), КН-6178 / К-5840 (16). 
Фото Тараса Пошивайла. Публікуються вперше

13 14 15 16
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торгується, вона думає, кілька 
грошей виторгую, то це їй більше 
пользи буде» [408, с. 169].

Помітна аналогія між 
виготовленням пупа в глечикові, який 
був утіленням антропоморфізації 
посуду, і міфологічним створенням 
людини. Так, у Бубнівці «пуп 
витягується з дна в останній 
момент, коли гладущик уже 
цілком готовий» [408, с. 168]. 
Так само й у легенді про створення 
Адама, записаній Степаном 
Руданським у тій же Вінниччині, де 
знаходиться й гончарська Бубнівка, 
в останній момент після створення 
першої людини в Бога залишилася 
жменя глини, яку той приліпив 
Адаму межи ніг: «…виліпив Господь 
з глини; дав йому зовсім свою 
святую постать. На біду тільки 
зоставалася іще жменя глини. 
Де її подіти? Господь і приліпив 

 Жінка з глечиком у кошику 
повертається з ярмарку. 
Центральна Україна. Початок ХХ століття. 
Листівка №21 із серії «Малоросійські типи». 
Фототипія Шерер, Набгольц і К. Москва. 1902. 
Автор фото невідомий [406]

 Селянка Марія Пальченко з горщиком у руці 
повертається з базару. 
Засулля, Лубенський повіт, Полтавська губернія. 1902. 
Листівка №20 із серії «Малоросійські типи». 
Фототипія Шерер, Набгольц і К°. Москва. 1902. 
За фотографією А. Завадського. 
Оригінал фото зберігається в Російському етнографічному 
музеї в Санкт-Петербурзі, 135-32 [276, с. 231; 406]
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 «Молошниця» (жінка з глечиками). 
Центральна Україна. Початок ХХ століття. 

Листівка №7 із серії  
«Українські типи і краєвиди».  

Видавництво «Рассвет». Київ. 1911. 
Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному

 «Молошниця»  
(жінка з глечиками). 
Центральна Україна. 
Початок ХХ століття. 
Листівка №26 із серії  
«Українські типи і краєвиди».  
Видавництво «Рассвет». 1911.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному



322

Марія Пошивайло      ГОНЧАРНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

межи ногами, а з тої глини і зробилось грішне тіло, та й згубило 
чоловіка» [104, с. 91; див. також: 33, с. 101].

Лідія Шульгина, яка описувала звичаєвість бубнівських 
гончарів, не знайшла раціонального способу пояснення традиції 
виготовлення пупа лише на глечиках. «Трудно пояснити появу пупа 
в середині гладущика, – писала вона. – Здавалось-би, що до цього 
мусив спричинитися якийсь примітивний технічний спосіб 
роботи, проте дослідження сучасної техніки не дає для цього 
ніяких підстав. Особливо треба зауважити, що горщики, роблені 
подібно до гладущиків, ніколи не бувають із пупами» [408, с. 168].

На думку дослідників, «пупи» дуже чітко пов’язуються з 
жіночим світом [276, с. 274-275]. Глечики з ними купували тільки 
жінки, які при цьому ширяли рукою до денця, щоб переконатися  
в його наявності. Глечик був основним атрибутом дівочого свята 
«Ляля» або «Червона гірка», що справлялося 22 квітня за старим 
стилем, напередодні Юрійового дня. Так, у Кременецькому повіті  
в лузі збиралися дівчата водити хоровод. Вони обирали найвродливішу 
дівчину, прикрашали її шию, груди, руки й ноги зеленню, а на голову 
надівали вінок зі свіжих квітів. «В таком наряде сажают девушку на 
дерновую скамью, на которую ставят также кувшин с молоком, 
сыр, масло и проч... Хороводницы танцуют вокруг «Ляли» и поют 
песни. Когда окончатся песни, «Ляля» раздает своим подругам 
сыр, масло и проч.» [399, с. 29-30]. Немає жодного сумніву в тому, 
що у фольклорних уявленнях пуп разом із посудиною осмислювався 
як жіночий статевий орган. Саме тому жінки «гиначих… не купуют», 
«гинших не заказуют», «лакомі баби на ці гладущики з пупами». 
Вони достатньо красномовно характеризували його готовність до 
запліднення посудини: «такий пуп в середині у дні стремит», «пуп 
великий сторчит у дні». Наслідком присутності пупа завжди було 
«багато сметани, як пуп є», «добрий буде спрат» [408, с. 168]. 
За етнографічними матеріалами з Лівобережної України, «глечик 
був символічним образом жінки, уособленням жіночої сутності.., 
асоціювався передовсім з вагітною жінкою (породіллею)… 
Пуп глечиків уявлявся своєрідною моделлю пуповини, через 
яку мати зв’язується з плодом…»; пуп глечика відігравав «роль 
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 1. Автор невідомий. Глечик («пупом»). Глина, гончарний круг, ліплення, ритування, лискування, 
димлення, 29,1х15,5 см. Котельва, Полтавська губернія. Початок ХХ століття. 
2. Іван Герасименко. Глечик («пупом»). Глина, дріт, гончарний круг, 25,5х14 см.  
Опішне, Полтавська губернія. Початок ХХ століття. 
3. Автор невідомий. Глечик («пупом»). Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, писання, 
25,3х17 см. Малі Будища, Полтавська губернія. Початок ХХ століття. 
4. Автор невідомий. Денце глечика з «пупом». Глина, гончарний круг, 3х10,3 см.  
Опішне, Полтавська губернія. Початок ХХ століття. 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, НД-1390 (1), НД-1426 (2), НД-2201 (3), 
тимчасово без інвентарного номера (4). Фото Тараса Пошивайла. Публікуються вперше

1 2 3

4
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ретранслятора, через який 
магічна сила посуду (глини, 
землі) передавалася його 
вмісту, сприяючи побільшенню 
необхідних для людини 
продуктів» [276, с. 274]. Дії 
жінок з намацування «пупа», 
опускання руки в глечик були 
символічним уособленням акту 
запліднення й магічним способом 
побільшення необхідних продук-
тів [див. детельніше: 276, с. 274-
276].

Отже, визначальним у народних уявленнях і фольклорних 
творах було осмислення «пупа» як рудимента пуповини, що з’єднує 
між собою матір і дитину в її утробі. «Цей тілесний центр, – на 
переконання Костянтина Рахна, – співвіднесений із центром 
космічним, пупом світу, звідки у момент творення розгортався 
світ, був ніби осередком життя. Семантикою цього центру 
було зосередження життєвих сил, їхній баланс і розподіл. Тут 
актуалізувалася… тема породження й вагітності…» [див.: 300, 
с. 111-117]. Водночас, учені висловлюють припущення, що «пуп» міг 
бути й символом чоловічих геніталій у давніх язичницьких ритуалах, 
що постали зі стародавніх індоарійських уявлень про молоко як про 
аналог чоловічого сімені [див.: 300, с. 177].

 «Молоконоска» (жінка з глечиками). 
Центральна Україна. Початок ХХ століття. 
Листівка [231]
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3.2.2.2. Макітра як уособлення жінки-матері. Макітра  
в традиційній культурі українців, як і глечик, співвідносилася з жіночим 
лоном. Поєднання форми цієї посудини з макогоном (як фалічним 
символом) і маком (символом чоловічого сім’я, зародження нового 
життя, дітей) носило прихований еротичний контекст [див.: 302]. 
Найбільш виразно генітальна символіка глиняних виробів у малих 
жанрах фольклору втілена в загадках, опублікованих Павлом 
Чубинським, – «Мамина потичка, а татунів потак» (макітра 
й макогін) – та Володимиром Шухевичем – «Тато вертит, мама 
терпит, а дїти гвавту кричьи» (макогін, макітра, мак) [399, с. 311; 
411, с. 277]*.

Фольклорист, упорядник збірника «Українські сороміцькі 
пісні» Михайло Красиков переконливо довів, що в еротичних загадках 
«звичайнісінькі дії зі звичайними предметами уподібнюються 
коїтусу або окремі речі порівнюються з геніталіями» [380, с. 79]. 
За спостереженням дослідника, «серед виробничих процесів, які 
найчастіше уподібнюються зляганню, найпопулярнішими, крім 
обробки льону і коноплі, є ті, де є биття або тертя… Відповідно 
і господарський реманент (жорна, ступа, товкачі...) не міг не 
набути у народній культурі еротичної семантики» [380, с. 79]. 
Одним із виробничих процесів, який у фольклорній традиції українців 

*Пор. з фольклорним твором, записаним Тарасом Шевченком 
орієнтовно на початку 1850 року: «Таточко з мамкою

Скрипають лавкою,
Діточки в запічку:
Годі вам, таточку» [400, с. 278]

 Автор невідомий. Ступа-товкач. 
Дерево, столярство, 83,5х7см. 
Шатрище, Сумщина. 1920-ті – 1930-ті. 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, НД-3563. 
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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 1. Павло Пічка. Макітра. Глина, ангоби, гончарний круг, ліплення, писання, 34,5х46 см. 
Малі Будища, Полтавська губернія. Кінець ХІХ – початок ХХ століття. 
Приватна колекція Олеся Пошивайла. Фото Тараса Пошивайла
2. Федір Пошивайло. Макітра. Глина, полива, дріт, гончарний круг, ліплення, ритування ,  
38,5 х 49,1 см. Опішне, Полтавщина. 1920-ті – 1930-ті . 
3. Автор невідомий. Макітра. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 33,4х46,5 см. 
Опішне, Полтавщина. 1930-ті. 
4. Автор невідомий. Макітра. Глина, полива, дріт, гончарний круг, ліплення, ритування, 29,8х38,2 см. 
Опішне, Полтавщина. Друга чверть ХХ століття. 
5. Автор невідомий. Макітра. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 32,8х46,3 см. 
Малі Будища, Полтавщина. Друга чверть ХХ століття. 
6. Автор невідомий. Макітра. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 26,3х37 см. 
Цвітне, Кіровоградська область. Середина ХХ століття.

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, КН-13090 / К-12659 (2), НД-8191 (3),  
НД-3451 (4), НД-9373 (5), КН-19458 / К-17754 (6). Фото Тараса Пошивайла. Публікуються вперше (2-6)
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 1. Автор невідомий. Макітра. 
Глина, полива, дріт, гончарний круг, ліплення, ритування, 
36,7х46,4 см. 
Цвітне, Кіровоградщина. Перша половина ХХ століття. 
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, КН-12320 / К-11821
2. Автор невідомий. Макітра. Глина, полива, гончарний круг, 
ліплення, ритування, 26,3х37 см. 
Цвітне, Кіровоградська область. Середина ХХ століття. 
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, КН-11815 / К-11325
3. Никифор Рибачок. Макітра. 
Глина, ангоби, гончарний круг, писання, 15,2х27,4 см. 
Тимар, Вінницька область. 1995. 
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, НД-2563. 

Фото Тараса Пошивайла. Публікуються вперше

 Федір Кричевський. 
Селянка з макітрою. 

Полотно, олія. Київ. 1920 
[221, № 23]

1 2
3
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постав уособленням статевого 
акту, був процес тертя маку 
в макітрі. Зокрема, у текстах 
загадок на позначення макітри, 
макогону й зернят вживаються 
слова, які прямо вказують на рід 
(жіночий, чоловічий), матеріал, 
форму й місце походження 
виробу: макітра – «мати  
з міста», «мама з глини», 
«мама круглолиця», «мама широка»; макогін – «батько з ліса», 
«батько дерев’яний», «тато лисак», «тато узенький»; зернята 
(горох, мак) – «діти з города», «діти тріскачі», «діти дрібненькі 
дуже», «діти щенята» 
(«Батько з ліса, мати  
з міста, а діти з города» 
(Кам’янецький повіт); «Батько 
дерев’яний, мама з глини,  
а діти тріскачі» (Ушицький 
повіт); «Тато лисак, мама 
круглолиця, а діти дрібненькі 
дуже»; «Мама широка, тато 
узенький, а діти щенята» 

 Феодосій Гуменюк. Маковея. 
Папір, акварель. 

1980-ті – початок 1990-х 
[122, с. 119]

 «Відчуття». Полтава. 2013. 
Фото Аліни Літвіненко  

(Олександрія, Кіровоградська область), 
експоноване на ІV Національному фотоконкурсі 

«Гончарні ВІЗІЇ країни». 
Національний музей-заповідник 

українського гончарства в Опішному.  
Публікується вперше
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 Вечорниці на Андрія (1-4): 
Тетяна Шконда і Андрій Федун (1); 
Андрій Федун (3) розтирають  
мак у макітрі;
генеральний директор НЦНК 
«Музей Івана Гончара»,  
заслужений художник України  
Петро Гончар розтирає  мак у макітрі. 
Поруч сидить заслужений артист 
України, кобзар Тарас Силенко (2); 
Петро Гончар та народна артистка 
України Ніна Матвієнко (4). 
Київ. 13.12.2010. 
Національний центр народної культури 
«Музей Івана Гончара». 
Фото Богдана Пошивайла. 
Публікуються вперше

1

2

4

3
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(Ушицький повіт) [117, с. 190, 254; 398, с. 311]. У гончарській базарній 
приказці  «Беріть макітру: будете мак терти, крупу упалити, 
голову мити і дитину купати!» [286, арк. 21 польового щоденника] 
прихований контекст алегоричного образу зернятка проявляється  
в ужитковому застосуванні макітри для купання маленьких дітей.

Еротичний підтекст виявляється й у інших варіантах загадок: 
макітра – «городчик», «горщик»; макогін – «хлопчик», «горобчик» 
(«Маленький хлопчик плиг у горщик та й гарчить»; «Вбіг горобчик 
у городчик та й гарчить»; «Вскочив хлопчик у городчик і гарчить» 
(Кіровоградщина) [117, с. 254]. Подібне семіотичне осмислення 
притаманне й парам деяких інших господарських предметів, наприклад 
«ступа+чупир» – «Мамине ся роздявило, татине ся наставило» 

 Микола Теліженко. Маковея. 
Папір, витинання. Черкаси. 1999 
[217, с. 90]

 1. Автор невідомий. Макогін. Дерево, столярство, 64,6х10,2 см. Лихачівка, Полтавська область. 
Середина ХХ століття. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
КН-21918 / Д-998. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
2. Автор невідомий. Макогін. Дерево, столярство, 69,2х6,8 см. Опішне, Полтавська область. 
Середина ХХ століття. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
НД-9075. Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

1 2
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(Ушицький повіт) [398, с. 316]. 
Подібний натяк, побудований на 
аналогії з еротичними взаєми-
нами, зашифрований і в базарній 
приказці гончарів: «Макітра – 
як тарахкоче, бо вона до вас 
хоче!» [161, арк. 21зв. польового 
щоденника]

Отже, як випливає з 
поданих вище загадок, усі вони 
прикметні еротичним змістом, 
який замаскований під певний 
господарський процес, у даному випадку – приготування продуктів 
харчування. Макітра й макогін у народних загадках постають сталими 
образами-евфемізмами, що виникли за умов існуючого в суспільстві 
табу на публічне вживання термінології сексуальної тематики. 
Тому в українському еротичному фольклорі, до якого належать  
і цитовані загадки, макітра уособлює жіночий статевий орган, макогін 
– чоловічий статевий орган, а мак – чоловіче сім’я, що запліднює 
посудину, в результаті чого й народжується нова субстанція (нове 
життя). Зернятко маку осмислювалося як окрема людина, зокрема 
чоловік. Про це йдеться й у загадках: «Тичка, на тичці капличка 
повна людей» (Ушицький повіт); «Під одним ковпаком сімсот 
мужиків» (Кам’янецький повіт); «Чернець-молодець пішов в землю, 
червону шапочку найшов і наверх вийшов» (Ушицький повіт) [398, 
с. 309, 311].

Михайло Красиков звертав увагу, що й у весільних піснях 
співається про те, як макогін (фалічний символ) виносять сватачам 

 «Купава». 
Олександрія, Кіровоградська область. 2012. 

Фото Віталія Попкова (Олександрія), 
експоноване на ІІІ Національному фотоконкурсі 

«Гончарні ВІЗІЇ країни». 
Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному. 
Публікується вперше
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 1. Автор невідомий. Ринка. Глина, полива, гончарний круг, 
ліплення, 14,8х19,9 см. Цвітне, Кіровоградська область. 
1940-ві – 1950-ті. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-12301 / К-11802. 
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
2. Автор невідомий. Ринка. Глина, полива, дріт, гончарний круг, 
ліплення, ритування, проколювання, вдавлювання,  
24,5х40,7х31 см. Опішне, Полтавська губернія.  
Перша чверть ХХ століття. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, КН-22193 / К-19748.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
3. Іван Чабанов. Ринка. Глина, полива, дріт,  
гончарний круг, ліплення, ритування,  
12,5х22,5 см. Валки, Харківська область.  
1950-ті. Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному, НД-73.  
Фото Тараса Пошивайла

 «Танцюють усі (гончар Сергій Радько)».  
Опішне, Полтавська область. 23.11.2011. 

Фото Юрка Пошивайла (Опішне), 
експоноване на ІІІ Національному 

фотоконкурсі «Гончарні ВІЗІЇ країни». 
Національний музей-заповідник 

українського гончарства в Опішному. 
Публікується вперше

1 2
3
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на знак незгоди дівчини йти заміж, а про жениха-невдаху казали, 
що він «облизав макогін», або «піймав облизня» [380, с. 79].  
На переконання вченого, глечик, ринка* й макітра були стійкими 
метафорами-порівняннями для означення жіночого статевого 
органу [див. також: 161, с. 238], а тому вставляння весільного гільця  
в глечик на семіотичному рівні було символічною імітацією коїтусу. 
«Багатство еротичної фантазії українців, – зазначав він, – 
здається, просто невичерпне: адже майже все може нагадувати 
коїтус». Для ілюстрації цього твердження вчений подав і гончарську 
приспівку, про яку вже йшла мова в підрозділі «Етнокультурна 
модель ремісницького фольклору»:

«Гончар, мате, гончар, мате,
Треба йому трохи дати:
Сюди тер, туди тер.
Та й наробив макітер» [див.: 380, с. 79].
На відміну від загадок, у прислів’ях і приказках макітра згадується 

рідше, аніж у загадках, хоча й там проглядається жіноче начало, яке 
поєднується з чоловічим (макогін). Серед фольклорних записів Григорія 
Ількевича, здійснених у Галичині, є приказка, яка виявляє верховенство 
жінки в сім’ї, а також виступає поетичним символом статевого акту: 
«Там макогон блудить, де макітра рядить» [56, с. 91]. Слова 
«макітра» й похідні назви цього посуду («макортет»,  «макартет», 
«макотерть») [277, с. 139], як і термін «макогін», мають споріднену 
основу – «мак», що відображало їх безпосереднє функціональне 
призначення – терти мак. Основною життєвою місією чоловіка  
й жінки є продовження роду через народження дітей. Символічною 
ілюстрацією шляху реалізації цього покликання в гончарній культрі 
українців став процес тертя маку, що набув у малих жанрах фольклору 
еротичного семіотичного статусу.

*В українських загадках ринка стало асоціюється з «панною», 
«бабкою» («Сидить бабка на припічку, а дай їсти – вона кричить»; «Сидить панна  
на припічку та й говорить по-німецьки») (ринка й масло) [117, с. 194]
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3.2.2.3. Приїзд у село гончаря як весільне знамення.  
За українськими фольклорними матеріалами, приїзд гончаря в село 
неоднозначно сприймався жіночою частиною різних населених 
пунктів. Так, у селі Виблі Чернігівського повіту на межі ХІХ–ХХ століть 
зважали на повір’я: «Як на Покрову проїде по селу ганчар, буде 
багато веселлів, а як дьогтяр, то будуть дівки сидіти ще рік» 
[78, с. 22]. Подібним чином ставилися до гончарів і в Радомишльському 
районі Житомирської області. Щоправда, у третій чверті ХХ століття 
там гончар уже не віщував весілля, а поставав немовби матеріальним 
забезпеченням підготовки до церемонії одруження й ведення власного 
господарства: «Як диўчына зострэнэ горшчана, – це добрэ, потому 
што ей трэба збирацця на свое хазяйство – купить горшки»  
[361, с. 45].

Християнська релігія намагалася суворо регламентувати 
періоди сексуальної, а отже, й весільної активності віруючих і в 
цьому прив’язувалася до тих чи інших релігійних свят, постів тощо. 
Заборонялося мати подружню близькість, як і одружуватися, під 
час постів. Тому піковими в плані сексуально-весільної активності 
були зимовий період від Різдва до березня, та вересень–жовтень до 
Покрови. На ці два періоди в Україні припадали сезони масових весіль. 
Передовсім до них і приурочували свої торговельні мандри гончарі.  
За польовими матеріалами Павла Чубинського, у Старокостянти-
нівському повіті в лютому «муж «до жінки бертається»,  
т.е. начинает ее больше любить» [399, с. 7]. Проте найбільшою 
весільною активністю був позначений осінній період, що знайшло 
відображення і в приказках: «Після Михайла хоч і за шкандибайла», 
«Святая Покрівочка, покрий мині головоньку, хоч ганчіркою 
(тряпкою), аби не зоставалась дівкою», «До Дмитра дівка хитра, 
а по Дмитру хоч за старця, аби не остаться» [399, с. 256; 281,  
с. 397, 398]. Вважалося, що вже після Другої Пречистої (21 вересня) 
можна було засилати сватів.

У поширенні подібних прикмет були зацікавлені, насамперед, 
самі гончарі, оскільки вони були спрямовані на заохочення населення 
купувати гончарні вироби напередодні тих чи інших релігійних або 
сімейних свят, а особливо ж перед традиційними сезонами масових 
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 Олександр Скиргелло. 
Приїзд гончаря. 1896. 

Автотипія Ед. Гоппе в журналі 
«Всемирная иллюстрация»,  

№ 1439, титул  
[371, с. 233]

 Гончарі продають глиняні вироби біля реального училища. 
Ізюм, Харківська губернія. 1880-ті – 1895. Автор фото невідомий [113, с. 309]

весіль. Це твердження випливає зі свідчення Лідії Шульгиної про те, 
що в бубнівських гончарів «найлучча продаж череп’я від першої та 
від другої Пречистої; на Покрова; на Дмитра, на Івана Боголосова; 
на Чесного Хреста; найбільше тра того череп’я під госінь – коли 
празники заходять та ще коли зачинают весілля справляти… 
Після Різдва теж багато возять, є весілля…» [408, с. 171].
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Для порівняння зазначу, що в Пінському районі Брестської 
області Білорусі на початку 1980-х років дівчата дуалістично 
ставилися до приїзду гончаря. Одні з них запевняли учасників Поліської 
етнолінгвістичної експедиції АН СРСР, що це негативно впливає на 
можливість одруження: «Лиш бы я побачыла воўка ў хаты, нижэ 
горшэчника пэрэд собой»; «Як дивка горшэчника ўстрэтит, так 
замуж нэ пўйдэ». Тим часом інші стверджували, що «як горшэчнык 
(приедет в деревню…), будэ вэсэлле» [361, с. 45]. Так само негативно 
ставилися у Воронезькій губернії, де вірили: «Если мужик везет по 
улице горшки, то на той улице не будет свадьбы» [361, с. 45].  
За особистими спостерженнями Андрія Топоркова, «в д.Рудня 
(Гомельская обл., Чечерский р-н) девушки крали у горшечника 
посуду и били ее: «Погоршник еде, деўка украде горшок. Украдут 

 Сергій Васильківський. 
Ярмарок у Полтаві (фрагмент). 
Полотно, олія. Харків. 1902
[340, № 36]
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 Феодосій Гуменюк. Свята Покрова. 
Папір, акварель. 1980-ті – початок 1990-х 

[122, с. 125]

 Глиняні вироби з Опішного на ярмарку в Полтаві. 
Листівка №74 із серії «Малоросійські типи» [231]

тады деўки, горшки бьют,  
А для чяго вже? Наверно, штоб 
замуж вышла в этом году».  
В находящейся по соседству 
д.Нисимковичи полагали, что 
девушек не будут брать замуж, 
если горшечник проедет по селу во время святок: «Погоршник еде 
по деревне. Хто покупае, а деўка воруе. Это шоб замуж пойтить. 
Было указано время кали продавать горшки. Это я забыла, чи 
в пост было. Которое время если проеде пагоршник, не будут 
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девок замуж брать. А после 
это время – так добре. Дажэ 
горшки били, шоб не продаваў»; 
«Як у каляды… погоршчик еде, 
деўки стерегуть. Яны должны 
горшок украсть, побить. А то 
замуж никто не будет брать. 
Шоб не сидели деўки как горшки. 
Бегають тадысь табуном деўки, 
шоб горшок украсть.. А другие 

на другой улицэ схопятся, там горщки побьють. Ох, не любять 
погоршчика этого» [361, с. 45-46]. Як випливає з цитованого 
тексту бувальщини, приїзд гончаря з посудом у село в піст або в час 
релігійного свята сприймали негативно, оскільки ця подія немовби 
унеможливлювала очікувані весілля. Напевно, існували вірування, 
що крадіжка горщика в гончаря, сприятиме швидшому одруженню 
дівчини. Тому в бувальщинах так часто трапляється мотив крадіжки 
молодими дівчатами посуду в гончаря [див.: підрозділ «Мотив 
покарання гончарем кривдників (гончар-чарівник)»]. Причому 
крадену посудину треба було неодмінно розбити («шоб не сидели 
деўки как горшки»). Інша мотивація крадіжок була в одружених 
жінок. Нерідко це робили тоді, коли посудина була необхідна для 
ритуальних дій, передовсім для ворожіння.

Також відомі крадіжки посуду в гончарів з метою їх використання 
в магічній практиці, пов’язаній з викликанням дощу. Такі звичаї 
найбільшого поширення набули в Українському Поліссі. Микита  
й Світлана Толсті такі свідчення записали в Житомирській  

 Микола Пимоненко. Дівчина з тиквою. 
Поштова листівка з репродукцією твору художника. 
Початок ХХ століття. 
Колекція правнука художника М. Грузова. 
Будинок-музей Миколи Пимоненка в Малютянці 
Київської області [216, с. 21]
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 Микола Пимоненко. На ярмарку. Гончарний ряд. 
Полотно, олія. Київ. 1910 [238]

і Чернігівській областях: «Почти везде отмечается, что горшки 
должны быть крадеными: либо у соседей, либо у инородцев, либо 
у гончаров… «Кідали глечики і горшкі крадени у гончарів, кідала 
вдова. Коли ідуть гончарі, вдова краде глечик чи горщок і кідає 
в колодязь в тому дворі, коло чийого двору вкрала» [356, с. 104]. 
Подібні звичаї також зафіксовано в Білоруському Поліссі [див.: 356, 
с. 104-105].

Таким чином, метафоризація була одним із основних шляхів 
трансляції знаковості глиняних виробів у власне поетичне слово. 
Символіка образів і мотивів, запозичених із гончарної культури,  
у малих формах фольклору функціонує на кількох рівнях: на рівні 
кодифікації правил поводження з глиняним посудом (народні прикмети, 
застереження), на рівні персоніфікації (прислів’я, приказки, загадки), 
статевої (ґенітальної) символіки (еротичні загадки, застереження, 
приказки, прикмети), на рівні язичницьких вірувань і магічної практики, 
християнських реалій (прикмети, замовляння, ворожіння, загадки) 
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і навіть на рівні стереотипів міжетнічних стосунків. Описані рівні 
метафорично-метонімійної трансформації матеріального об’єкта і його 
вербального відповідника дозволяють, по-перше, стверджувати про 
значну роль гончарства в повсякденній культурі населення України 
ХІХ–ХХ століть, а по-друге, робить очевидним той факт, що в основі 
всіх важливих компонентів культури лежить єдина універсальна 
система значень. 

Гончарні вироби, конструктивні частини посуду в прислів’ях, 
приказках, загадках традиційно постають образним відображенням 
людини, наділені родо-статевими ознаками, уособлюють різні органи 
й частини тіла, вербально «проходять» усі основні життєві цикли 
людини і «відчувань», а персоніфікація предметів господарського 
начиння будується на зіставленні й уподібненні. 

 Продаж глиняних виробів на ярмарку. Зіньків, Полтавська губернія. 1909. 
Фото Никанора Онацького. З альбому Івана Гончара «Україна й українці». 
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» [368, арк. 6]
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 3.3. ЗНАКОВА РЕАЛЬНІСТЬ КЕРАМІКИ
В КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІЙ ТВОРЧОСТІ

Фольклор супроводжував усі найважливіші цикли річної 
календарної обрядовості. Тому саме за збереженими 

творами усної народної творчості нерідко тільки й можна відтворити ту 
чи іншу конкретику народних звичаїв і обрядів, їх смислове наповнення, 
світоглядні уявлення виконавців, символіку застосовуваних атрибутів. 
У реконструкції традиційно-побутової культури минулих століть 
важлива роль відводиться поетичним згадкам про глиняні вироби, 
які фігурують майже в усіх різновидах календарно-обрядового 
фольклору (колядки, щедрівки, веснянки, пісні купальські, троїцькі, 
русальні, петрівчанські, жниварські, приспівки, що виконувалися 
під час полільницьких, гребовицьких чи косарських робіт, тощо). 
У кожному циклі річного календаря вони виконували різні функції, 
залежно від того, якою була мета 
госпо дарського чи ритуального 
дійства. Відповідно й роль 
глиня ного посуду варіювалася 
від побутових місткостей для 
збері гання чи приготування 
продук тів, пасивних атрибутів 
ритуального дійства до своєрідної 
жертви вищим силам природи, 
божествам, семіотичних пред-
метів, які уособлювали певні дії, 
явища, допомагали досягнути 
сподіваної мети [див.: 266,  
с. 235-262; 275, с. 147-156; 276, 
с. 258-266].

 Микола Пимоненко. Біля джерела. 
Полотно, олія. Київ. Початок ХХ століття. 

Листівка №25. Видавництво «Рассвет». Київ. 
Початок ХХ століття. Національний музей-заповідник 

українського гончарства в Опішному [див. також: 381]



342

Марія Пошивайло      ГОНЧАРНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

У статусі головного чинника відправлення жертвоприношення 
землі чи божеству кераміка найбільш широко представлена  
у веснянках і в різдвяній обрядовості. Тим часом глиняні вироби 
як атрибути ворожіння найбільш рясно фігурують в обрядовості 
свята Андрія Первозванного (13 грудня). У фольклорі інших циклів 
календарної обрядовості гончарні вироби трапляються лише 
епізодично й лише як предмети домашнього побуту чи означення 
жіночого господарства, або як місткості для певних продуктів. Різне 
смислове навантаження на кераміку в обрядовому фольклорному 
тексті значною мірою пов’язане з чоловічим і жіночим ґендером та 
віковим статусом учасників ритуалів. Так, гончарні миски, черепки 
як створені гончарем предмети, насичені енергією Божої творчості  
й вогню, найбільш наявні у дівоцьких ритуалах ворожіння типу 

 Головні самобутні форми гончарних виробів Полтавської губернії. Полтава. 1903. 
Фото Івана Зарецького. Російський етнографічний музей у Санкт-Петербурзі [247, с. 148-149]
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«годування – задобрювання» із циклу широко відомих у всіх 
слов’ян гіластичних обрядів, спрямованих на уласкавлення духів-
опікунів. Вони ж правлять за обов’язкові атрибути в сакральних за 
своїм характером ворожіннях, магічних діях аграрного й любовного 
характеру, які безпосередньо можуть вплинути на життя, а значить, 
і долю людини. З магічною функцією гончарні вироби («новенький 
горщик», «полив’яний горщик»), яка пояснюється їх зв’язком з вогнем 
гончарного горна, в якому випалювалися вироби, і ототожнюється 
з магічною силою вогню, води, землі, – фігурують у дитячих іграх-
закличках ритуального «годування дощу».

Такий семіотичний статус глиняних виробів випливав зі 
світоглядного осмислення ролі гончаря як земного спадкоємця Бога-
творця всього сущого на землі, як жерця вогню, та з незаперечного 
факту, що головними дійовими особами весняної обрядовості були 

 Володимир Маковський. Свято в Малоросії.  
Полотно, олія. 1880-ті [193]
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дівчата, які шукали своїх обранців долі й готувалися стати дружинами 
(пор.: «Уже дівочки, весна прийшла, – Котора дурна – заміж 
пішла») [84, с. 83]. Зрозуміло, що вже змалечку матері привчали їх 
до «жіночої» домашньої роботи. Отже, глиняний посуд з дитинства 
входив у їхнє повсякденне й сакральне життя як важливий компонент 
реалізації їхнього жіночого призначення.

 3.3.1. Веснянки

Весною значно активізовувалася торговельна діяльність 
гончарів. Вони починали інтенсивно їздити по близьких і далеких 
селах, містечках і містах, пропонуючи місцевим мешканцям свої 
вироби. Весняний приїзд гончаря до певної міри знаменував собою 
новий сезон у домашній господарській діяльності: жінки купували 
нові горщики, глечики (для корів, які починали давати більше 
молока), пасківники (для випікання великоднього хліба) тощо. Це 
також символізувало відродження життя після зимової стагнації й 
уповільненого ритму повсякденного життя українського селянина. 
Гончар в уявленні населення пов’язувався з вогнем, який він 
використовував для випалювання своїх виробів. Так само весна в 
народній свідомості уособлювала зростання сонячної енергії, 
збільшення світлового дня. Тобто, як сонце було символом плодючості 
й життєдайної енергії, так і випалені у вогні вироби поставали втіленням 
вітальної енергії нового циклу життя. Тому в багатьох веснянках, 
записаних на території України, одним із визначальних мотивів є обряд 
закопування горщика каші як акту жертвоприношення землі і як спосіб 
реалізації любовної магії. З нього починалися всі весняні ритуали. 
Нерідко це робили посередині вулиці, де хотіли, щоб збиралися 
хлопці: «Як починаються веснянки, то в первий раз варять 
горщик каші, виносять на улицю, закопують і пробивають його 
колком» [81, с. 182; див. також: 332]. Дійство супроводжувалося 
гуртовим співом. Дві такі веснянки Василь Милорадович записав  
у Лубенському повіті Полтавської губернії:
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 1. Тимофій Громовий. 
Пасківник. Глина, полива, 

гончарний круг, ритування, 
29,4х26,8 см. 

Малі Будища, Полтавська 
область. 1950-ті – 1960-ті. 

2. Автор невідомий. Пасківник. 
Глина, полива, дріт, гончарний 

круг, ритування, 30,3х25,5 см. 
Опішне, Полтавщина. 1930-ті. 

3. Тимофій Гармаш. Пасківник. 
Глина, гончарний круг, ліплення, 

ритування, лискування, 
димлення, 31х22 см. 

Котельва, Харківська губернія. 
Початок ХХ століття. 

4. Федір Пошивайло. Пасківник. 
Глина, полива, гончарний круг, 

ритування, 26,3х20,5 см. 
Опішне, Полтавщина.  

1920-ті – 1940-ві. 
Національний музей-заповідник 

українського гончарства  
в Опішному, КН-18717 / К-17046 (1), 

КН-21029 / К-19053 (2),  
КН-1194 / К-1158 (3), НД-8194 (4).  

Фото Тараса Пошивайла

 Микола Теліженко. Весна. 
Папір, витинання. Черкаси. 

2006 [217, с. 39]

1

3

2

4
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«На тім кутку в Горнанівці*
Дівки чарівниці,
Закопали горщок каші
Посеред улиці.
Горщок каші, горщок каші
Горщок смородини,
Бодай же ви, сучі дочки,
З ума посходили!
А котра закопала,
Щоб трясця напала,
А котра наварила,
Щоб не говорила»

*Сергій Сватковський, публікуючи цю веснянку в одній зі своїх 
статей, щоб зробити її більш «гончарською», змінив назву кутка «Горнанівка» 
на «Гончарівка» [див.: 314, с. 36]

 «Горщику, а де твоя каша?». Велика Круча, Полтавщина. 22.04.2011.  
Фото Богдана Пошивайла (Київ), експоноване на ІІ Національному  
фотоконкурсі «Гончарні ВІЗІЇ країни». Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному [107, с. 112]
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 Закопування горщика з кашею під час обряду жертвоприношення землі. 
Ірина Іващенко, Оксана Канівець. Опішне, Полтавська область. 

11.06.2014 (1,3, 4); 14.06.2013 (2). Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному. Фото Тараса Пошивайла. Публікуються вперше

 «Гуляння». Центральна Україна. Початок ХХ століття. 
Листівка №17 із серії «Українські типи і краєвиди». 
Видавництво «Рассвет». Київ. 1911 [151]

1 2

3
4
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Або:
«Що на нашій улиці
Дівки чарівниці,
Закопали горщик каші
Посеред улиці.
Горщок каші, 
                    горщок каші
Ще й рака живого,
Щоб на нашій на улиці
Ні духа живого» [220, с. 76-77; 147, с. 198].
Ритуальні дії мали привернути увагу хлопців, заманити їх на 

ту вулицю, де були дівчата на виданні. Щоб забезпечити ритуальну 
чистоту середовища й унеможливити використання «жертви» 
зловорожими силами, горщик з 
кашею ще прибивали дерев’яним 
кілком, про що свідчить опублікована 
Борисом Грінченком веснянка  
з Чернігівської губернії:

«Закопали горщок каші, 
Ще й колком прибили,
Щоб на нашу, та улицю
Парубки ходили» [81, с. 56].

 «Свічка». 
Олександрія, Кіровоградська область. 

2013. Фото Надії Шугурової (Олександрія), 
експоноване на ІV Національному фотоконкурсі 

«Гончарні ВІЗІЇ країни». 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному. Публікується вперше

 Феодосій Гуменюк. Закликання долі. 
Папір, акварель. 1980-ті – початок 1990-х  

[122, с. 16]
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Подібно до весняного ритуалу, 
горщик з кашею («кутею»), покривали 
кни шем і ставили на покуті напередодні 
Різдва («багата кутя», «вилії», «коляди»). 
Над цим горщиком на підвищеному місці 
запалювали свічку [399, с. 263].

Павло Чубинський записав веснянку 
зневажливого змісту, яку співали дівчата 
для тих парубків, яких не хотіли бачити на 
своїй вулиці:

«Да до нас, до нас, парубочок,
До нас, не до кого;
Наваримо горщок жаб,
Для вас, не для кого» [399, с. 182].

 Феодосій Гуменюк. Веснянки. 
Папір, акварель. 1980-ті – початок 1990-х  
[122, с. 67]

 1. Федір Пошивайло. Свічник. 
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, мальовка, 

18,9х13,5 см. Опішне, Полтавщина. 1920-ті – 1930-ті. 
2. Марія Кахнікевич. Свічник. 

Глина, гончарний круг, ліплення, ритування, димлення,  
18,7х10,2 см. Коломия, Івано-Франківська область. 1993. 

Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, КН-13155 / К-12728 (1), КН-7866 / К-7243 (2). 

Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше (2)

1

2
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Подібного дратливого змісту веснянку зафіксували співробіт-
ники Полісько-Волинського народознавчого центру. У ній, на відміну 
від веснянок із центральних регіонів України, фігурує горщик з маком:

«Весна красна,
Що ти нам принесла?
Винесла горщик маку
Хлопцям на голу сраку.
Винесла воротило,
Щоб хлопчиків покрутило» [23, с. 138].
У селі Євминка Остерського повіту, якщо хлопці не звертали 

увагу на дівочий гурт, ті співали сатиричну веснянку, в якій з-поміж 
іншого висміювали безшабашних парубків, які побили «мазниці». 
Мався на увазі невеликий горщик із загнутими назовні вінцями, з двома 
вушками або без них, який використовували для тримання дьогтю  
й часто прив’язували до воза [див.: 277, с. 137]:

«А в тій хижці
Хлопці сиділи,
Хлопці сиділи,
Смолу-дьоготь пили,

 Феодосій Гуменюк. Заклик весни. 
Папір, акварель. 1980-ті – початок 1990-х 
[122, с. 63]

 Феодосій Гуменюк. Веснянки. 
Папір, акварель. 1980-ті – початок 1990-х
[122, с. 59]
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Дьоготь пили,
Мазниці побили,
Собаку лупили,
Ножі поломали,
Зубами тягали» [81, с. 94].
Ще в одній веснянці дівчата залюбки співали про те, як парубки 

принизливо благали:
«Дівчата-небожата!
Дайте лусту хліба, 
Черепочок та сиріватки,

 «Розмова» 
(праворуч – глиняні 

глечик і горщик). 
Центральна Україна. 
Початок ХХ століття. 

Листівка №196  
із серії «Українські типи  

і краєвиди». 
Видавництво «Sztuka». 

Краків. 
Початок ХХ століття. 
Національний музей-

заповідник українського 
гончарства в Опішному

 Мазнички для дьогтю. Зіньківський повіт, Полтавська губернія. 
Початок ХХ століття. Фото Івана Зарецького [367, табл. VI, мал. 53, 54] 
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 «Дівчата». 
Центральна 
Україна. 
Початок 
ХХ століття. 
Листівка №73 
із серії «Українські 
типи і краєвиди». 
Видавництво 
«Рассвет». 
Київ. 1911 
[151]

Щербатої ложки – 
Похлебати сиріватки трошки!» [43, с. 75].
Сарказм лунав не лише на адресу парубків, але й дівчат з 

інших кутків поселення чи й інших сіл, які зазіхали на їхніх парубків. 
Важливо, що головним аргументом, який свідчив про переваги 
виконавців веснянки, була наявність у садибах на їхній вулиці мисок 
і полумисків, які на той час були своєрідним побутовим мірилом 
соціального становища, заможності, достатку:

«Що на нашій да й улонці
Миски й полумиски,
А у тій же Оленовці
Дівки сивовискі» [399, с. 182].
З-поміж мисок і полумисків, особливо акцетувалася увага на 

полив’яних виробах, які були значно дорожчими за терактові, а отже, 
більш промовисто виявляли статки дівчат на виданні. У Ніжинському 
повіті, де збувалися барвисті мальовані миски гончарів Чернігівщини 
й Полтавщини, вони вихвалялися:

«…Ой на нашій на улиці
Полив’яні миски. 
А на чужій на улиці 
Дівки сивовіски» [84, с. 89].
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У веснянці з іншого «гончарського» повіту – Новгород-
Сіверського, щоб привернути увагу слухачів, заінтригувати й 
примусити вийти на вулицю, дівчата співали веснянку, в якій 
інформаційним приводом до участі в гулянні була трагічна подія 
з гончарем, який утопився разом з горщиками. Цей твір також є 
свідченням значної ролі гончарства в економіці й побуті тамтешнього 
населення, а водночас виявляє традиційний спосіб транспортування 
глиняних виробів у зимовий період через річку по кризі:

«Ой вийдіте, стриги, вже попливли криги,
Вийдіте, безштаньки, запейте веснянки!
Їхав гончар льодом, і льод обломився,
Льод обломився, гончар утопився.
Горщики побились, вийшли люде подивились» [84, с. 91].

 Автор невідомий. Миска («полумисок»). 
Глина, полива, гончарний круг, 10х35 см. 

Опішне, Полтавська область. 1960-ті. 
Національний музей-заповідник українського гончарства  

в Опішному, НД-5077. Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше

 Автор невідомий. Миска («проста»). 
Глина, полива, ангоби, гончарний круг, мальовка, 8,4х26,3 см. 

Постав-Мука, Полтавщина. Перша половина ХХ століття. 
Національний музей-заповідник українського гончарства  

в Опішному, ТЗ-31 / 78-07. Фото Тараса Пошивайла.  
Публікується вперше
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 Володимир Маковський. Сильне розчарування  
(у руці дівчини – тиква, на кілку тину – глечик). 
Полотно, олія. 1883. Приватна збірка [318]

 Сергій Світославський. Порожняком. 
Полотно, олія. Київ. 1880-ті. Приватна збірка [317, № 9]
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Також у веснянках Чернігівського повіту згадувалися тарілки 
(«Покочу я тарілочку Хоть по барвіночку…») [84, с. 66].

Вулиця в народних уявленнях була епіцентром молодечих 
емоцій, вірувань, обрядів, чарівництва, бо саме там молодь 
знайомилася, набувала життєвого досвіду спілкування з однолітками 
й представниками іншої статі, закохувалася й розлучалася. Недарма 
й у народних приказках мовиться: «Улиця безумниця – хто по тобі 
ходить», «Нехай гуляє молодь! Більш копи лиха не буде!» [243,  
с. 247: №12560].

 Автор невідомий. Таріль. 
Фаянсова маса, деколь, полива, 4,5х22,5 см. 
Буди, Харківська губернія. Фабрика 
Т-ва М. С. Кузнєцова, №154; 2; 139. 
Початок ХХ століття. 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-8048 / КФ-13. 
Фото Тараса Пошивайла

 Автор форми: Федір Пошивайло; 
автор мальовки: Анастасія Кизименко. Таріль. 

Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
ритування, мальовка, 3,3х25,8 см. 

Опішне, Полтавщина. 1920-ті – 1930-ті. 
Національний музей-заповідник українського 

гончарства в Опішному, КН-14760 / К-14113. 
Фото Тараса Пошивайла.
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 3.3.2. Інші цикли календарно-обрядового фольклору

У більшості циклів календарно-обрядового фольклору глиняні 
вироби згадуються лише як предмети побуту, речі навколишнього 
матеріального світу, формально, антуражно пов’язані з обрядовим 
дійством чи фольклорними сюжетами. Вони не несуть суттєвого 
смислового, змістового, семантичного, символічного навантаження. 
Проте в контексті даного дослідження вони важливі тим, що фіксують 
різні види глиняних виробів, їх функціональне призначення, локальні 
діалектні назви тощо.

У колядках традиційно згадується посуд, на якому господиня 
виставляє пироги. Нерідко йдеться про тарілки кедрові:

«Сам пан хазяйин! Застилай столы тясовые,
Ставляй тарелки кадровые,
Клади пироги пшанишные…» [84, с. 5].

 Гуртовий обід на свято Св. Пантелеймона. Самовиця, Полтавська губернія. 27.07.1895. 
Фото Никанора Онацького. З альбому Івана Гончара «Україна й українці».  
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» [368, арк. 20]
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З гончарних виробів 
у колядках фігурують лише 
глиняні (фаянсові) тарілки 
чи миски: «медок солодок 
на тарелочку» [84, с. 8];  
«а з колосочка – жита 
мисочка» [35, с. 90-91]; «винесли йому миску червінців» [204, с. 69].

На Водохреще господар ставив на покуті в сіно горщик з кашею 
і примовляв: «Скилькы в сёму горшку кутенят, щоб стилькы  
я имив у своим хазяйстви телят, лошат, ягнят, поросят, гусят 
и утят» [218, с. 188]. Отже, і в цьому випадку, як у веснянках, горщик 
з кашею виконував функцію жертвоприношення, за яке очікувалася 
винагорода свійськими тваринами.

На Великдень у селі 
Нижня Сироватка Сумського 
повіту Харківської губернії 
дівчата бралися за руки й 
бігали «кружком» по селу, 
співаючи пісні. В одній 
із них у поетичній формі 
гумористично повідомлялося 
про нестримний апетит 

 Феодосій Гуменюк. Кутя. 
Папір, акварель. 1980-ті – початок 1990-х 

[122, с. 33]

 Феодосій Гуменюк. 
Колядники (парубки колядують).

Папір, акварель. 1990  
[122, с. 12; 383, № 9]
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заміжньої жінки, яка, з-поміж 
іншого, з’їдає горщечок каші:

«Бив мене муж,
Бив, волочив, –
Трясця навчив.
Прив’язав ниткою,
Бив соломинкою, –

Трясця навчив.
Я з того зла
Спати лягла.
Встала ранесенько,
Вмилась білесенько,
Поснідала:

Ззіла вола,
Ще й барана,
Сімдесят поросят,
Чотири пташечки,
Горщечок кашечки,
Ще й голодна!» 
[84, с. 100; 
див. також: 147, 
с. 81].

 Феодосій Гуменюк. Йордань.  
Папір, акварель.  
1980-ті – початок 1990-х  
[122, с. 53]

 Феодосій Гуменюк. Хлопці колядують. 
Папір, акварель. 1980-ті – початок 1990-х  
[122, с. 21]
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 Микола Теліженко. 
Коло Коляди. 

Папір, витинання. 
Черкаси. 2004 

[217, с. 26]

 Святкування 
«Купала».

Папір, графіка. 
Центральна Україна. 

Кінець ХІХ століття 
[113, с. 60]

У купальській пісні, з-поміж аргументів, чому парубок не хоче 
женитися, згадано морочливе домашнє господарство, уособленням 
якого поставала миска:

«Ой у городі мителиця,
Ой чом ти, хлопче, ни женишся?
Ой нащо ж мені женитися,
Усяким ділом журитися:
Ой то ложкою, то мискою,
Ой ще й до року колискою?» [цит. за: 23, с. 145].
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1982 року фольклористи Микола Ткач і Надія Данилевська,  
а 1988 року співробітник Музею гончарства в Опішному Ростислав 
Забашта в с. Шарино Уманського району Черкаської області від Марії 
Макаренко (1927 р. н.), записали петрівчанську пісню, в якій парубок 
везе дівчину до своїх батьків у горщику, який у контексті твору постає 
своєрідною схованкою від сторонніх очей й водночас традиційним 
уособленням одруженої жінки, жіночого первня, жіночого домашнього 
господарства:

«Ой лісом, лісом, доріжкою
хто-то поїхав 
    теліжкою.
А то Іванко 
    на крислаті,
Повіз Ганю й у горняті.
Вилазь ти, Ганю, 
    із горняти,
нехай побачать 
      батько й мати;

 Микола Теліженко. 
Свято Дідуха. 
Папір, витинання. 
Черкаси. 2004 
[217, с. 19]

 Феодосій Гуменюк. Вносять Дідуха. 
Папір, акварель. 1980-ті – початок 1990-х 

[122, с. 27]
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нехай побачать батько 
  й мати,
яку невістку будуть мати.
Ой чи хорошу, чи вродливу,
Ой чи ту Ганю чорнобриву»
[401, с. 19; 116, арк. 57].
Натомість, у петрівчанській 

пісні з Ратнівського району 
Волинсь кої області глиняний виріб 
постає звичайною місткістю для 
ягід, що  вже розширює наші знання 
про способи використання в побуті 
різних видів глиняного посуду:

«Ой ти, зозулько, рябокріса,
Виведь мене з цього ліса.
Як ти полетиш кукаючи,
Я за тобою гукаючи.
Я за тобою гукаючи,
Сині ягодки щипаючи,
Сині ягодки щипаючи.
Сині ягодки в збаночок,
А зелепушки в хвартушок.
Сині ягодки для матьонки,
А зелепушки для свекрухи.

 Опанас Сластьон. Жниці. Полотно, олія.  
Санкт-Петербург. Кінець 1870-х – початок 1880-х. 
Полтавський художній музей імені Миколи Ярошенка  

[39, с. 228]

 Женці. 
Полтавська губернія. Кінець 1890-х.  

За фотографією Книповича [306, с. 139]
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Хочу матьонку 
  поживити,
А свекруху вдавити,
А свекруху вдавити,
Бо хвалилася побити.
Хвалилася побити 
  коцюбою,
Ще й ни самая – 
  удвох з дочкою.
Хвалилася побити 

  вилочками,
Ще й ни самая – з синочками» 
[23, с. 198].

Так само в русальній пісні з Турківського району Львівської 
області йдеться про «два збанки сметанки, скотарям на 
сніданки» [153, с. 39, 105].

 Софія Караффа-Корбут. Жнива. 
Папір, перо, чорнило. Львів. 1946 
[72, с. 90]

 1. Автор невідомий. Барило. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, 34,1х23,9 см. 
Вінницький повіт, Подільська губернія. Кінець ХІХ – початок ХХ століття. 
2. Автор невідомий. Барило. Глина, гончарний круг, ліплення, лискування, димлення, 22,3х23,4х18,5 см. 
Вінницький повіт, Подільська губернія. Початок ХХ століття. 
3. Автор невідомий. Барило. Глина, полива, мотузка, гончарний круг, ритування, 23х16,9 см.  
Євсуг, Старобільський повіт, Харківська губернія. Перша чверть ХХ століття. 
4. Автор невідомий. Барило. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 29,5х26,7 см. 
Вінницький повіт, Подільська губернія. Перша чверть ХХ століття. 
5. Автор невідомий. Барило. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, вирізування, 18,1х23,5 см. 
Полтавська губернія. Перша чверть ХХ століття. 
6. Автор невідомий. Барило. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 24х33 см.  
Постав-Мука, Полтавська губернія. Друга половина ХІХ століття. 
7. Федір Пошивайло. Барило. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, мальовка, 27,2х15,1 см. 
Опішне, Полтавщина. 1920-ті – 1930-ті. 
8. Автор невідомий. Барило. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, писання, 18,1х23,5 см. 
Котельва, Харківська губернія. Перша чверть ХХ століття. 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, КН-12980 / К-12549 (1),  
КН-12313 / К-11814 (2), КН-10329 / К-9549 (3), КН-16293 / К-15423 (4), КН-13961 / К-13459 (5), НД-2265 (6),  
КН-13657 / К-13206 (7), КН-12334 / К-11835 (8). Фото Тараса Пошивайла
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Під час виконання полільницьких, гребовицьких чи косарських 
робіт у м. Борисполі Переяславського повіту дівчата співали приспівку 
про горшковоза Микиту та його дружину Варочку, які їхали селом 
і закликали поселян купувати горщики й миски. У ній знайшли 
відображення традиційні гончарські заклички, з якими ремісники, 
перевізники зверталися до людей. При цьому маємо ще одну вказівку 

 Микола Теліженко. 
Рідна нива. 
Папір, витинання. 
Черкаси. 2006 
[217, с. 40]

 «Обід в полі» (перед женцями – глиняний горщик зі стравою).  
Центральна Україна. Початок ХХ століття. 
Листівка №24 із серії «Українські типи і краєвиди». Видавництво «Рассвет». 1911. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
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про узвичаєний безгрошовий спосіб продажу глиняних виробів  
в обмін на збіжжя:

«Ти, Микито, голомози та й по селу горшки возить
Варочка глухая по горшки гукала:
«По горшки! по горшки! нема хліба й трошки!
По миски! по миски! нема хліба й кришки!» [84, с. 130].
У жниварській пісні з цього ж міста гумористично розповідається, 

як «наша пані»:
«Насипала у риночку,
Поставила на припічку:
Муха прилинула – та й перевернула.
Ой щоб тобі, мухо, розсілося брухо,
Щоб ти не літала й не перевертала!» [84, с. 135].
У варіанті подібної пісні:
«…Наварила горщик каші –
Нам їсти не дала,
Поставила на комині –
Мушечка пролляла.

 «Спочивок»: молодь на лузі під час перепочинку після обіду  
(праворуч стоять два глечики й миска). Центральна Україна. Початок ХХ століття.  
Листівка №3 із серії «Українські типи і краєвиди». Видавництво «Рассвет». Київ.  
Початок ХХ століття. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
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Бодай тебе, мушечко,
Розполонило,
Як ти молодих жнієчок
З голоду поморила» [147, с. 445].
Жнива також не обходилися й без іншого посуду, в якому 

приносили в поле харчі для поновлення сили трударів, – барила  
й збанка:

«Жєли ми жито на ниви,
Нам горилойка в барили.
Жєли ми жито на ланку,
Нам горилойка у збанку» [23, с. 210].
Як випливає з поданих вище прикладів, фольклорні твори містять 

лише поодинокі згадки про глиняні вироби, які в більшості випадків 
не несуть ніякого семіотичного навантаження. Вони вплітаються  
в сюжетну архітектуру фольклорної поезії як антураж, покликаний 
означити традиційні вітальні потреби учасників обрядових дійств.

 

 3.3.3. Заклички

Глиняні вироби були головними атрибутами і в сезонних 
фольклорних ритуалізованих дитячих іграх. Окрім розігрування 
суто функціонального призначення (посуд для приготування їжі, 
ємність для зберігання продуктів), вони нерідко набували функції 
ритуальних предметів, включених у контекст традиційної календарної 

 Автор невідомий. 
Ринка з тулійкою. 

Глина, полива, гончарний круг, ліплення, 
ритування, 6,8х16,8х12,5 см. 

Рівненський повіт, Волинська губернія. 
Початок ХХ століття. 

Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, 

КН-12317 / К-11818. 
Фото Тараса Пошивайла
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обрядовості. Прикладом такого осмислення є дитячі ігри-заклинання, 
ігри-заклички, спрямовані на зміну негативного стану довколишнього 
природного середовища, а саме – на викликання чи припинення дощу. 
Загалом фольклорно-ігрові заклички сягають своїми коренями ще 
первісних уявлень давнього населення України, пов’язаних з вірою 
в надприродні сили й можливість впливу на них через відправлення 
ритуалів жертвоприношення. Микита Толстой і Світлана Толстая, 
досліджуючи язичницький обряд викликання дощу в слов’янських 
народів, прийшли до висновку, що «найімовірніше, саме зв’язком 
з вогнем пояснюється функція гончарних виробів (горщиків, 
глечиків і т. п.), черепиці й цегли в поліських і південнослов’янських 
ритуалах викликання дощу… Як продукт випалювання, ці вироби 
немовби належали до світу вогню й несли в собі, завдяки цьому, 
притаманну вогню магічну силу, що знищує, заперечує воду й дощ. 
Так само й черепичники, яким у південних слов’ян приписується 
магія викликання посухи, і гончарі трактуються в народній 
свідомості як жерці вогню, яким вогонь передає свою владу над 
опадами…» [356, с. 116].

До ХІХ століття, коли були записані дитячі заклички / звернення 
до дощу, давні язичницькі ритуали дорослих із вербальним звертанням 
до божества, спрямовані на регулювання вологості землі, зберігалися 
лише у формі пережиткових явищ*, різновидом яких були дитячі 
фольклорні розваги. Фактично, дорослі заклинальні формули з 
часом трансформувалися в дитячі заклички. Таким чином діти теж 
долучалися до забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності 
сільської громади, успадковували прадавні знання й вірування предків, 
переконувалися в спроможності людини позитивно впливати на 
несприятливі природні явища.

*У Чернігівщині етнолінгвісти зафіксували випадки вкидання 
в колодязь горщиків, наповнених борщем, що теж мало характер 
жертвоприношення з метою викликання дощу: «В хозяйки, в якоі в дворі 
є колодязь, сусідки крали борщ з горщиком. Цей крадений горщик з борщем 
вкидали в колодязь цієй ж хозяйки. Хозяйка вимушена виливати з криниці воду, 
загрязнену борщем. У після цього вечером уже йшов дощ» [356, с. 104]
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Усі «дощові» заклинання /заклички починалися з традиційної 
вербальної закличної формули, що відповідала очікуваному кінцевому 
результату: «Іди, іди дощику» або ж: «Не йди, не йди дощику». 
Прикметою прохальних закличок є повторення слів: наголошення 
на певній очікуваній дії («іди, іди»; «не йди, не йди», «перестань, 
перестань»), або називання того явища, до якого зверталися  
з благанням («дощику, дощику»).

Вважалося, що лише співу було недостатньо для досягнення 
мети, а тому діти розігрували театралізовану сценку ритуального 

 Микола Теліженко. 
Віяло. 
Папір, витинання. 
Черкаси. 2003 
[217, с. 43]

 Микола Теліженко. 
Поклоніння. 
Папір, витинання. 
Черкаси. 2005 
[217, с. 31]
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 1. П. К. Смаглюк. Черепиця. Глина, відтиск у формі, 4,7х38,5х23,5 см. 
Брусівка, Старобільський повіт, Харківська губернія.  
Початок ХХ століття. 
2. Автор невідомий. Черепиця. Глина, відтиск у формі, 5,5х36,5х21,9 см. 
Слов’янськ, Ізюмський повіт, Харківська губернія.  
Початок ХХ століття. 
3. Іван Оначко. Цегла. Глина, формування, штамп, 2,6х11,2х19,5 см. 
Опішне, Полтавська губернія. Початок ХХ століття. 
4. Пилип М’якоступ. Цегла. Глина, формування, штамп, 3х10,9х21 см. 
Опішне, Полтавська губернія. Початок ХХ століття. 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
КН-9609 / К-8936 (1), НД-7222 (2), НД-4413 (3), НД-1538 (4).  
Фото Тараса Пошивайла

1

2

3

4

«годування дощу». Вони підносили до неба борщ у горщику  
й наспівували:

«Дощику, дощику
Зварю тобі борщику.
Мені каша, тобі борщ,
Щоб ішов густіший дощ» 
[356, с .104; див. також: 412, с. 110].
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АБО:
«Дощику, дощику,
Наваримо борщику
У зеленому горщику;
Поставимо на горі,
Виїдять комарі;
Останеться трошки,
Виїдять мошки;
Останеться капля,
Виїсть цапля;
Останеться кришка,
Виїсть мишка» [118, с. 334].
Згадування в заклинальних віршах представників верхнього, 

середнього й нижнього світів (птахів, комах, повзунів тощо) також 
було своєрідним жертвоприношенням духам неба, землі й підземелля, 
які мали допомогти в отриманні / припиненні дощу. У деяких варіантах 
фольклорних заклинань дощові хмари порівнювали з яйцем, яке 
тріскалося (тобто хмари розхо дилися), і з’являлося сонце: 

«Дощику, дощику,
Наваримо борщику
У зеленому горщику;
Яйце вкине,
Яйце трісне,
Сонце блисне,
Ключик, замочок,
Шовковий платочок» 
[118, с. 334].
В українському дитячому ігровому фольклорі, у віршах-

заклинаннях нерідко деталізується, яким мав бути горщик, а саме – 
новим («у новенькому горщику»), зеленим («у зеленому горщику») 

 Автор невідомий. Горщик.  
Глина, полива, гончарний круг, 15,3х16,8 см.  

Сумщина. 1920-ті – 1950-ті. 
Національний музей-заповідник українського  

гончарства в Опішному, № КН-13847 / К-13383.  
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше
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 Оксана Куліш. Іди, іди дощику, зварю тобі 
борщику в трипільському горщику. Холодний 
батик, натуральний шовк, фарби. Черкаси. 2007. 
Твір І Міжнародного молодіжного гончарського 
фестивалю «Опішне–2007». Художньо-етнографічний 
музей Державної спеціалізованої художньої  
школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв  
у Опішному» імені Василя Кричевського. 
Публікується вперше

або полив’яним («в полив’янім горщику»). Вибір нового горщика був 
пов’язаний з уявленнями про ритуальну чистоту, а отже, й магічну силу 
глиняного посуду, щойно виготовленого, який ще не був у вжитку:

«Дощику, дощику! Зварю тобі борщику
в новенькому горщику, поставлю на дубочку:
дубочок схитнувся, а дощик линувся – цебром, відром,
дійничкою, над нашою пашничкою» 
[196, с. 471; 243, с. 7: № 330].
АБО:
 «Дощику, зварю тобі борщику
В новенькому горщику,
Та поставлю на дуби,
Щоб виїли голуби!»  [96, 1907, с. 105].
Ще більшою магічною силою наділяли горщик, облитий поливою, 

склоподібне покриття якого асоціювалося з небесною вологою: 
«Дощику, дощику,
Зварю тобі борщику,
В полив’янім горщику…» [412, с. 110; див. також: 356, с. 104].

АБО:
«Не йди, не йди, дощику,
Наваримо борщику
В поливанім горщику…» 
[102, с. 597].
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Особливо ефективним за впливом на природні явища уявлявся 
посуд, покритий зеленою поливою. І не лише тому, що він був мало 
поширеним із-за дороговизни сировини й необхідності повторного 
випалювання, але й з огляду на те, що, за народними уявленнями, 
«магічний зв’язок обраного кольору з рослинністю підсилював 
ритуальну дію жертовної страви» [276, с. 287-288; 295]:

«Іди, іди, дощику,
Зварю тобі борщику
В зеленому горщику.
Цебром, відром, цебрицею,
Зо всякою пашницею» [399, с. 107].
АБО:
«Іди, іди, дощику,
Зварю тобі борщику
В зеленому горщику:
Сікни, рубни, дійницею,
Холодною водицею» [243, с. 7: № 330].

 Приготування випічки на ярмарку; діти граються поруч матерів.  
Центральна Україна. Початок ХХ століття. Листівка №8323 із серії «Типи Малоросії».  
Видавництво «Гранберг, G.K.A.». Стокгольм. Початок ХХ століття [151]
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 1. Автор невідомий. Горщик. Глина, полива, дріт, гончарний круг, ліплення, 12,6х15,2 см. 
Коломия, Східна Галичина. Кінець ХІХ – початок ХХ століття. 
2. Автор невідомий. Горщик. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, 13,8х14,3 см. 
Опішне, Полтавська область. Третя чверть ХХ століття.
3. Автор невідомий. Горщик. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, 15,4х16х14,3 см. 
Полонне, Новоград-Волинський повіт, Волинська губернія. Друга чверть ХХ століття. 
4. Автор невідомий. Горщик. Глина, полива, гончарний круг, ритування, 12,3х14,5 см. 
Кіровоградська область. Середина ХХ століття. 
5. Автор невідомий. Горщик. Глина, полива, гончарний круг, ліплення, 19,1х21,2 см. 
Полонне, Новоград-Волинський повіт, Волинська губернія. Друга чверть ХХ століття. 

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, № КН-13830 / К-13366 (1),  
КН-15755 / К-14986 (2), КН-12841 / К-12410 (3), КН-20117 / К-18429 (4), КН-12978 / К-12547 (5).  
Фото Тараса Пошивайла

1
3

2
4

5
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Так само зверталися до дощу з проханням зупинитися,  
а віддякою був борщик у зеленому або в полив’яному горщику:

«Дощику, дощику,
Зварю тобі борщику
В зеленому горщику, 
Тільки не йди» [243, с. 7: № 330].
АБО:
«Не йди, не йди дощику, 
Наваримо борщику
В поливанім горщику,
Поставимо на горі:
Напийтеся, комарі!
Поставим на вербі – 
Вип’ють вороб’ї,
Перестань, перестань!» [102, с. 597].
Ще обіцяли зварити страву в маленькому горщику, що свідчить 

про ритуальну індиферентність до розміру посудини, а отже, й до 
обсягу принесеної в жертву страви:

 «Коло хати». Центральна Україна. Початок ХХ століття. 
Листівка №21 із серії «Українські типи і краєвиди». Видавництво «Рассвет». 
Київ. 1911 [151]
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«Дощику, дощику,
Дам тобі борщику
В маленькому горщику:
Тобі борщ мені каша» [243, с. 7: № 330].
Важливішими були символічні ознаки («новий», «зелений», 

«полив’яний»), через які асоціативно встановлювався зв’язок  
з очікуваною подією чи явищем.

У другій половині 1880-х років Петро Іванов записав гру 
«Шкопирть», поширену в Куп’янському повіті Харківської губернії.  
У ній теж засвідчено особливий сакральний статус страви  
в полив’яному горщику. Гравець, який закинув палицю найдалі, 
тер палицями всіх гравців спину того учасника, чия палиця впала 
найближче. При цьому приказував: «Сморщику, сморщику! 
Звари мені борщику, в полив’янім горщику!», а тоді питав:  
«Чи почухати, чи побити?». Той, хто лежав ниць, повинен був 
вгадати, кому належить палиця, якою торкалися його спини. Лежачий 
називав імена гравців, їм роздавали палиці й гру починали знову  
[137, с. 20]. Прохання переможця «зварити борщику в полив’янім 

 «Літній ранок». Центральна Україна. Початок ХХ століття. 
Листівка №164 із серії «Українські типи і краєвиди». Видавництво «Рассвет». 
Київ. 1911 [151]
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горщику» було таким же процесом задобрювання, як і в грі 
заклинання дощу, тільки вже спрямованим не до надприродних сил, 
а до однолітка гравців. У цій рольовій трансформації ритуального 
обряду від звернення до божества до промовляння до дитини / підлітка 
наочно виявився процес історичної нівеляції, своєрідної десакралізації 
прадавніх світоглядних уявлень, перетворення їх ритуальних 
дій на формулу «відкупного», «задобрювального» спілкування з 
представниками своєї етнічної групи, з односельцями, з однолітками.

Дощ в ігрових заклинаннях поставав немовби живою істотою, 
з якою діти встановлювали обрядовий контакт. Вони ніскільки не 
зважали на те, що, як зазначав Павло Чубинський, «старі обманюють 
дітей, що як цю співати дощеві, то більший піде» [399, с. 107]. 
Тому вони були переповнені радісними емоціями, переживаннями, 
бажанням задобрити всі природні створіння, які живляться небесною 
вологою. Заклинання вселяли в дітей віру в їхню спроможність 
досягати певної мети, переконували, що вони – творці власного 
добробуту.

 Дітвора біля вітряка. Центральна Україна. Початок ХХ століття. 
Листівка №26 із серії «Малоросійські типи» [200]
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Отже, пов’язана з календарною обрядовістю дитяча 
фольклорно-ігрова культура українців – це багатий матеріал для 
пізнання не лише світу дитинства, але й «дорослого» життя. Через гру 
формується менталітет, набувається життєво-необхідний досвід, який 
згодом постає обов’язковою складовою соціалізованої особистості. 
Подальше вивчення українського дитячого ігрового фольклору на 
предмет відображення в ньому гончарної культури дозволить ще 
глибше пізнати історико-культурні традиції українців, джерела 
формування їх етнічної самобутності.

 3.3.4. Замовляння

Складовою частиною календарно-обрядового фольклору є й 
магічні формули ворожіння, у тому числі й замовляння. Багато з них 
сягають своїми коренями язичницької давнини, коли люди намагалися 
передбачити час настання й можливі наслідки певних подій, явищ, 
а отже, зробити їх більш контрольованими, використати у власних 
інтересах чи всієї громади. Наприклад, у Святий вечір прагнули 

 Феодосій Гуменюк. 
Свята вечеря. 

Папір, акварель. 
1980-ті – початок 1990-х 

[122, с. 31]
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дізнатися про те, хто коли помре. Для цього, «когда поедят кутью, 
ложки складывают в миску дном вверх и ставят на «покуття». 
Чья ложка перевернется, тот умрет» [104, с. 21]. Як видно, миска 
поставала полем реалізації певних магічних дій.

Для того, щоб посуд набув сакрального значення, його 
необхідно було виготовити за певними правилами, а згодом, так само 
регламентовано купити, здійснюючи магічні дії. Вважалося, що магічну 
силу глиняних виробів можна було скерувати на свою користь. Тому 
вони й ставали предметами календарних магічних практик і ритуалів. 

Посуд треба було виготовити за спеціальною технологічною 
процедурою, дотримуючись умов ритуальної чистоти, послуговуючись 
різними пересторогами й заборонами. Передовсім, це стосувалося 
молочного посуду, виготовлення якого в річному виробничому циклі 
мало сезонний характер. Зокрема, глечиків найбільше виготовляли  
з початком весни, що було пов’язано з початком отелення корів, а також 
у Петрівку, перед жнивами [276, с. 176-177]. Тому магічні вірування, 
якими супроводжувалися виготовлення, продаж і застовування цих 
виробів, були одним із різновидів традиційної календарної обрядовості. 
Вони втілювалися в словесні магічні формули, які з покоління  
в покоління передавалися жінками – користувачами цих предметів. 
Наприклад, у с. Бубнівці (Поділля), за свідченням Лідії Шульгиної:

• «Ладущики на молоко треба робить у підповні, коли місяць 
у підповні, тоді будут ладущики повні сметани»;

• «Щоб повні були ладущики, треба їх натще робить»;

 Три основні 
форми бубнівських 
«гладущиків  
на молоко». 
Бубнівка, 
Тульчинська округа. 
1929 [408, с. 148, 187]
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• «Ладущики треба робить у суботу, то вони на спрат 
добрі: тямущий ганчар робит ладущики, якої небудь аби суботи»;

• «Іще добре робить первої суботи первого місяця; як настав 
місяць, то у перву суботу на первому місяці було практикуємо,  
й в таких ладущиках завжди повно»;

• «До дня, щоб ще сонце не сходило, наробит тих ладущиків 
на молоко, то буде спрат, масло буде, сир буде»;

• «Горня на сметану заказуют, то з самого того слимаку, 
що збирається з пальців, тоді, бач, буде так сметану збирати» 
[408, с. 167, 168].

Отже, для виготовлення магічного посуду, гончарі мали 
сформувати його: 1) до схід сонця, 2) натщесерце, 3) коли місяць  
у підповні, 4) у будь-яку суботу, а краще в першу суботу  на першому 
місяці. При цьому гончар мав до схід сонця набрати води і з нею 
замісити глей для виготовлення посуду. Цей утаємничений процес 
також мав супроводжуватися певними формулами-замовляннями: 
«Прийде до керниці і каже: я прийшов по воду, ладущики робити 
на сир, на сметану, на масло; …Коли робит ладущика, каже: 
роблю ладущика на сир, на сметану, на масло» [408, с. 167]. Жінки 
вірили, що в посудині, виготовленій за ритуалізованими правилами, 
завжи буде багато сметани, сиру, масла. «А коли-небудь роблений 
гладущик, то мала польза з нього, не буде в йому сметани ніколи» 
[408, с. 167]. За таку магічну посудину жінки платили значно більшу 

 Микола Бутович. Відьма доїть корову. 
Суха голка. Львів. 1944 [382, с. 204]
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суму. «Як нова субота, – розповідала гончариха, – дорожче платят 
– аби нової суботи й рано роблений» [408, с. 168].

Фольклорні магічні формули, які застосовуються для 
виготовлення магічного посуду, як і в заклинаннях дощу, дуже прості: 
«прийшов робити» чи «роблю ладущика на сир, на сметану, 
на масло» [408, с. 167]. І в цьому полягає їхня особливість: через 
неускладнені словами фрази, через лаконізм висловлювання, через 
чітке окреслення бажання лежить найкоротший шлях до очікуваного 
результату. Все інше покладається на чітке виконання ритуально 
осмислених і змодельованих у концепцію дій.

Подані вище правила стосувалися виготовлення глиняного 
посуду, функціо нальним призначенням якого було приготування або 
ж збері гання молочних продук тів. Тим часом учені зафіксу вали й 
особливо складну ритуалізовану практику форму  вання спеціальних 
гончар них виробів для застосування винятково в магічній практиці 
(«до чарівництва», «до корів»). Таким чином гончарі виготов ляли 
горщики (горнятка) «на відлів» і покришки до них: «На відлів горщика 
робити, треба руки у середину держати, й круга під себе, не 
туди торкати ногами, а під себе, й руки треба вивертати, так 
ніби навиворіт» [408, с. 168].

 Феодосій Гуменюк. Купала. 
Папір, акварель. 1980-ті – початок 1990-х 
[122, с. 107]
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*У народі вірили, немовби в ніч на Івана Купала розцвітає червоно-
вогняний цвіт папороті, який можна було зібрати за допомогою «горщика 
на відлів». За народними переказами, записаними Павлом Чубинським, хто 
стане його власником, буде знати все, що діється в світі, відкриватиме 
одним доторком усі замки і знаходитиме заховані скарби. Так, один чоловік 
ліг біля папороті заночувати. Опівночі цвіт потрапив до його «постолів». 
Нічого не відаючи про це, той встав і пішов. «Дорогой встречается с ним 
старый жид. Жид стал просить мужика продать ему «постоли», указывая на 
свои окровавленные босые ноги. Мужик, не зная, что в постолах папоротник, 
согласился продать их за целую «камзу» денег, снял «постоли» и отдал. Вслед затем 
жид захохотал и исчез, «постоли» остались у мужика, а вместо денег оказались 
черепки…» [399, с. 197-198]. Як виявилося, то чорт надурив чоловіка

Вважали, що виготовлені за всіма магічними правилами 
«горщики на відлів» були придатні «святити ножа сім год,  
і той ніж у новий горщик покласти, і, кажут, такий горщик… 
дуже до папороті здатний, як папороть цвіте»* [408, с. 168].

Виготовлення посудини неприродним способом, тобто 
вивертаючи руки й під себе рухаючи ногами, у народних уявленнях 
порушувало усталені правила, звички, а отже, мало породити виріб 
з іншими властивостями й упливом на людей, окремі предмети чи 
природні явища. Такі ритуальні антидії могли погано позначитися на 
тому, хто їх виконував. Тому не всі гончарі бралися за подібну роботу: 
«Ганчари бояться робити на відлів, бо то може вадити – буває 
руки виверне або покрутит, чи так що, боронь боже, трапиться. 
Хто зна на що воно, через це опасуються робити» [408, с. 169].

Після ритуалізованого виготовлення глиняного посуду 
наступним етапом його сакралізації мали стати магічні формули-
замовляння, які гончарі (гончарівни) виголошували в процесі продажу. 
Невеликі репліки виробників мали утвердити покупців у вірі в особливі 
властивості тих чи інших виробів, які сприятимуть побільшенню 
харчових припасів. Чимало таких фольклорних примовок, народжених 
у стихії ярмарково-базарної торгівлі в Східній Галичині, записав 1988 
року Сергій Радько:
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•Гончар приповідав на базарі для покупців:
«Бережіть баби, мої кухарі,
мої горшки доброї глини, –
сметани до половини,
і сира аж до дна,
а сироватки ніц нема» 
[Мар’ян Бакусевич, 1931 р. н., Гавареччина; 
286, арк. 5зв. польового щоденника].

•Інший гончар примовляв:
«Беріть, беріть, 
бо то з такої глини,
що сира до половини, 

 Василь Омеляненко. На ярмарок. 
Глина, ангоби, гончарний круг, ліплення, 
мальовка, 22,3х45,5х24 см. 
Опішне, Полтавська область. 1989. 
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-6467 / К-4227. 
Фото Тараса Пошивайла. Публікується вперше

 Олександра Селюченко. На ярмарок. 
Глина, полива, ліплення, проколювання, 

ритування, 15,4х20,2х9,4 см. 
Опішне, Полтавська область. 

1970-ті. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному,  

КН-3331 / К-3885. Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше
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 Микола Пимоненко. 
Дівчата ворожать. 

Ескіз до картини 
«Ворожіння». 

Полотно, олія. 
Малютянка, Київська 

губернія. 1893. 
Національний художній 

музей України 
[216, с. 46] 

сметани аж до дна, 
а сироватки ніц нема» 
[Мар’ян Бакусевич, Гавареччина; 
286, арк. 6 польового щоденника].

•«Вонтур-край – з круга пхай, а ти дядько гроші дай» 
[Степан Гарбузинський, Гавареччина; 286, арк. 10 польового 
щоденника].

•«Як продавали на базарі. На дірку: «Буде тік. Будь тихо, 
або я до села втік» [Мар’ян Бакусевич, Гавареччина;  
286, арк. 5зв. польового щоденника].

Гелена Ксьонжик зі Шпиколос пригадувала, що на базарі гончарі 
заохочували покупців ще так:

•Коли продавали макітри: 
 � «Беріть макітру: будете мак терти, крупу 

упалати [упалити?], голову мити і дитину 
купати!» [286, с. 5, арк. 18, арк. 21 польового 
щоденника].

 � «Макітра – як тарахкоче, бо вона до вас хоче!»  
[286, арк. 21зв. польового щоденника].
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• Коли продавали збанки: 
«Доти сметани, доки 
гончарові руки стане,  
а сиру до дна, а сироватки 
ніц нема!» 
[286, арк. 21 польового 
щоденника].

 Тамтешні гончарі на базарі 
причитали: «Таке воно є – так 
ганчір жіє» [Павло Киркало; 286, 
арк. 20 польового щоденника].

Ремісники намагалися робити добротним і відповідним 
соціальним запитам не лише ритуальний посуд, а й речі повсякденного 
вжитку. Цим вони прагнули мінімізувати дорікання покупців, які нерідко 
супроводжувалися відвертими прокляттями. 1912 року Микола Іонов 

 Микола Пимоненко. Святочне ворожіння. 
Полотно, олія. Малютянка, Київська губернія. 
1888. Російський музей у Санкт-Петербурзі  
[216, с. 44]

 Феодосій Гуменюк. 
Ворожіння. 
Папір, акварель. 
1980-ті – початок 1990-х 
[122, с. 15]
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за матеріалами польового обстеження гончарного промислу Київської 
губернії повідомляв, що на півночі Радомисльського повіту він записав 
нарікання молодого гончаря: «Стидно на базары їздить», говорил 
он, «бабы как увидять – ругаются: «чтоб ты и сам так лопнул, 
как твои горшки», – а я чем виноват – ничего из этой глины не 
сделаешь» [142, с. 7].

На практиці, атрибутами ворожіння могли бути не тільки 
спеціально виготовлені посудини, а й інші гончарні вироби, головним 
чином миски й горщики. Власне, ворожінням займалися як спеціально 
підготовлені люди (обслуговування сторонніх), так і пересічні 
громадяни у випадках, коли хотіли дізнатися про перипетії власної долі. 
Якщо в першому випадку особливості ворожіння утаємничувалися, то 
в другому – рецепти вгадування майбутнього були загальновідомими. 
Вважалося, що ворожити треба було в певні календарні дні, залежно 
від положення місяця чи сонця, години, дня чи календарного місяця. 
Ворожінням супроводжувалися майже всі обряди, передовсім 
пов’язані з господарською й любовною магією.

У кожному календарному році піковим моментом побуто-
вого ворожіння був вечір напередодні свята Андрія Перво званного 
(народна назва – «Калита»), яке християнська церква відзначає  

 Феодосій Гуменюк. 
Андрія, дівчата ворожать. 

Папір, акварель. 
1980-ті – початок 1990-х 

[122, с. 19]
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13 грудня. У ніч з 12 на 13 грудня дівчата з’ясовували свою майбутню 
долю. До запровадження в Україні християнства на цей час припадало 
язичницьке свято, що супроводжувалося магічними ритуалами 
аграрного й любовного характеру. Фактично воно було продовженням 
молодіжних вулиць, де дівчата й хлопці шукали свою подружню пару.

Найперше дівчат цікавило, чи знайдуть вони свого коханого 
хлопця, чи вийдуть заміж, чи народять дитину тощо. Для отримання 
відповіді на свої запитання, вони проводили певні маніпуляції  
з предметами, матеріалами, які мали знаковий семіотичний статус. 
Так, у м. Шумськ Кременецького повіту дівчата «ходят к реке и 
чрез прорубь вытаскивают со дна что попадется: если девушка 
вынет кусок кожи, то ее муж будет сапожником, если кусок 
черепка – «гончарь», и т.п.» [399, с. 262]. Як випливає з цього 
ворожіння, результат праці будь-якого ремісника постає символічним 
уособленням його професії. Зокрема, побутовим і сакральним 
маркером гончарської професії, за народними фольклорними 
уявленнями, був черепок, тобто фрагмент випаленої, спеціально 
обробленої глини. Фактично це вже був освоєний людиною й 
технологічно завершений матеріал, який пройшов шлях від щойно 
видобутої сировини, через магічне структурне перетворення, в іншу 
іпостась, з іншими властивостями. У цьому він уподібнювався до 
еволюційної трансформації біологічної форми (дівчинкадівчина
молодицяжінка) й символізував готовність дівчини стати жінкою 
(дружиною), можливість набути іншого статусу чи реалізувати певні 
бажання.

 Автор невідомий. Фрагмент посуду. 
Глина, ангоби, гончарний круг, 
писання, 6,5х15,5 см. 
Опішне, Полтавська губернія. 
Кінець ХІХ – початок ХХ століття. 
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному,  
НД-5133. 
Фото Тараса Пошивайла. 
Публікується вперше
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Високий сакральний ста-
тус черепка, який у народних 
віруваннях уособлював не тільки 
гончарську професію, власне 
гончаря, але також і штучно 
створений матеріал, насичений 
енергією Божої творчості й 
вогню, дозволяв обходитися ним, 
не залучаючи до ворожіння цілі 
гончарні виироби. Тому в тому ж 
місті Шумськ дівчата «топят воск и олово в черепке и выливают на 
воду. Если воск примет в воде подобие венца, то девушка выйдет 
замуж» [399, с. 260].

Особливий магічний статус у звичаях ворожіння, окрім черепка, 
мали глиняні миски, які використовували як місткість для води,  
а заодно, і як образ дзеркала, в якому можна було прочитати свою 
долю, чи засіб приховування певних предметів, наділених знаковими 
функціями:

• «Посадят «півня в діжу» и поставят на «покуті», на полу 
поставят миску с водой, и тут же посыплют кучки проса, ржи, 
гречихи. Если петух из «діжи» кинется на зерно, жених будет 
славный хозяин, если к воде, пьяница» [399, с. 261];

• У селі Ковароги Дубенського повіту: «Кладут секретно под 
разные миски кольцо, чепец и куклу. Девица, поднявшая миску  
с кольцом или чепцом выйдет замуж, а с куклой – родит ребенка» 
[399, с. 260];

• У селі Мокрани Новоград-Волинського повіту: «Носят из 
ручья воду, наливают в миску и пускают на воду небольшие 

 «Пам’ять». 
Опішне, Полтавська область. 16.02.2008. 

Фото Юрка Пошивайла (Опішне),  
експоноване на ІІ Національному фотоконкурсі 

«Гончарні ВІЗІЇ країни». 
Національний музей-заповідник українського 

гончарства в Опішному [107, с. 158]
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восковые свечи, приклеенные к скорлупам ореха. Если свеча 
девушки столкнется со свечей «парубка», то значит они 
обвенчаются. По окончании гадания воду выливают обратно  
в ручей» [399, с. 259-260].

В окремих процедурах ворожіння миску заміняла чашка  
з водою, як, наприклад, у селі Карповець Житомирського повіту:  
«В чашку с водою впускают свои кольца и заставляют парубков 
вынимать их оттуда губами; девица, кольцо которой вынет 
парубок, выйдет за него замуж» [399, с. 260].

Михайло Драгоманов опублікував записані Іваном Манжурою 
в Харківській губернії любовні магічні дії, спрямовані на отримання 
прихильності дівчини. Зокрема, для того, «щоб дівчина любила, то 
озьми купи на базарі новий горшик, шо запросе те й давай, та 
наверни в йому дірочок, посади кажана і постав в муравник та 
тікай, шоб не чув його свисту, бо як почуєш, то оглухнеш. Та як 
муравиі обточать – між тими кісточками буде вилка і крючечок, 
то як хочеш, шоб любила, зачепи крючком, а як вже обридне, то 
пхни вилками» [104, с. 34]. У цьому випадку вимагалося купити новий 

 «Ворожіння на Андрія». Київ. 13.12.2010. Фото Катерини Качур (Київ), 
експоноване на ІІ Національному фотоконкурсі «Гончарні ВІЗІЇ країни». 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному [107, с. 154]
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 Іван Їжакевич. 
Гадання під Новий рік. 
Київ. 1893 
[49, с. 354] 

горщик, щоб таким чином забезпечити його ритуальну чистоту, і при 
цьому не торгуватися, щоб не позбутися його первісних магічних 
властивостей, набутих у процесі створення. 

Тієї ж мети можна було досягнути, послуговуючись іншими 
засобами, а саме – цеглою: «Коли хочеш засватать дівчину, виломи 
в її хаті з груби кирпичину і держи в кишені» [104, с. 20]. Цеглина 
як матеріал, що пройшов через вогонь горна й постійно витримує 
високу температуру печі, символічно-тотемістично мала забезпечити 
підтримання вогню кохання в хлопця й магічно передатися коханій 
дівчині.

Таким чином, вдалося з’ясувати, що кераміка у фольклорних 
текстах відігравала роль етнічного маркера, через який встановлювався 
символічний зв’язок між індивідумом, певною соціальною чи 
громадською групою людей з локальними традиціями та етнічною 
культурою загалом. У кожному жанрі фольклору, проаналізованому 
в третьому розділі, глиняні вироби виконували різні функції, що 
зумовлювалося як специфікою функціонування тих чи інших творів 

усної народної творчості, так і 
колом осіб, у середовищі яких 
вони творилися.

Для досягнення бажаної 
мети символічні обрядові дій-
ства упривілейовують велику 
кількість атрибутів гончарних, 
які, вважалося,  мають магічну 
силу, – від побутових місткостей 
для зберігання чи приготу-
вання продуктів, пасивних 
атрибутів ритуального дійства  
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до ритуального посуду як ритуального вмістилища, символічного 
уособлення людини, символу космогонічних знань етносу.

У статусі головного чинника ритуальних дій – відправлення 
жертвоприношення землі, божеству чи в любовній магії – кераміка 
найбільш широко представлена у веснянках (з Полтавщини, 
Чернігівщини, Волині), є обов’язковим ритуальним атрибутом 
дівочих ворожінь, обрядодій свята Андрія Первозванного. Натомість, 
у пісенному репертуарі до інших календарно-обрядових циклів 
чи господарських ритуалів (колядки, пісні купальські, русальні, 
петрівчанські, жниварські, приспівки, що виконувалися під час 
полільницьких, гребовицьких чи косарських робіт) звернення до 
гончарської тематики й виробів з глини мають традиціоналістський 
характер, коли конкретний матеріал використовується в якості 
атрибута чи ілюстрації – нерідко жартівливої – повсякденного побуту 
та звичаїв населення.

 Софія Калайда. І стелилась доля українським степом. 
Папір, акрил, гуаш, туш, темпера, маркер. Полтава. 2015. 
Твір ІХ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю «Опішне–2015». 
Художньо-етнографічний музей Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату 
І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського. Публікується вперше
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 Валентина Любицька. Ми силу п'ємо з народної криниці. 
Папір, гуаш. Полтава. 2015. 

Твір IХ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю 
«Опішне–2015». Художньо-етнографічний музей 

Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату 
І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» 

імені Василя Кричевського. 
Публікується вперше 
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Обрана концепція гончарного коду в українському фольклорі, 
у контексті науково-методологічних напрацювань ХХ–

ХХІ століть, уможливлює розгляд обраного корпусу вербальних  
і позавербальних текстів народної творчості в історичній перспективі 
на трьох етапних рівнях осмислення ролі й місця гончарства, гончарів 
і глиняних виробів в українському фольклорі – деміургічному, 
демонологічному, ремісницькому. 

Доведено, що смислотворчими чинниками, які здійснюють 
інтеграцію символічного окреслення моделі світу через розповіді 
про виникнення різних елементів світобудови, є космогонізм 
гончарювання, який у головних мотивах міфологічних легенд українців 
– ліплення людини, ліплення народів, дуалістичне першотворення – 
проступає через системний зв’язок знаків реальних, акціональних, 
умовних. Народні світоглядні уявлення про створення світу й перших 
людей з глини чітко локалізують ці події на території України через 
апелювання тамтешнього населення до етновизначальних традиційних 

 Олена Скалянська. Стародавнє ремесло єднає душі та серця. Папір, витинання. Суми. 2013.  
Твір VІІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю «Опішне–2013».  
Художньо-етнографічний музей Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського. Публікується вперше
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господарських занять нашої країни – хліборобства й гончарства,  
а самé «первісне» рукомесництво Бога-деміурга мислиться як 
сотворіння в рамках двох ритуалів: творення світу й виготовлення 
речей.

На прикладі аналізу іншого фольклорного жанру – бувальщин 
– показано високий рівень акумуляції традиційних уявлень 
негончарського середовища про рукомесника як людину, наділену 
надприродними здібностями, чарівника, котрий постає своєрідним 
посередником між світом живих і світом мертвих, між небом і землею, 
між Богом, святими і людьми. Підтверджено, що гончарські бувальщини 
інформаційно, релігійно, прагматично, утилітарно та семантично 
пов’язані з демонологічним рівнем народних уявлень і знаходять свою 
жанрову функцію у відображенні базових смислових полів, що стають 
дзеркалом етнічних ментальних стереотипів про людей, наділених 
надприродними можливостями, та сферу їхньої виробничої діяльності, 
до якої належить гончарство, у чому переконують фольклорні сюжети, 
мотиви, персонажі, функції.

Прикладом неординарних шляхів інтеграції фольклору в 
гончарську культуру є ремісницький фольклор гончарів. Методичний 
підхід та загальна схема змістово-формальних і функціональних 
закономірностей такого жанрового явища, як ремісницькі, зокрема 
гончарські, пісні й наступності їх жанрового розвитку, ставить 
ще одне актуальне питання – жанрової ідентифікації фольклору 
гончарів як історично сформованої та реалізованої у творах системи 
змістових, функціональних і виконавських принципів. Наголошені 
важливі ознаки своєрідності специфічного жанрового явища:  
по-перше, його творення й побутування особливо в середовищі 
гончарів, їхніх родин чи гончарних осередків, по-друге, відображення 
у ньому реалістичних знань самих майстрів та їхнього оточення про 
специфіку, переваги й ризики творчої діяльності, по-третє, прийняття 
власної професійної адресності, корпоративності, майстрової 
ментальності, яка трансформувалася в конкретність і ситуативність 
зображення звичаїв гончарського ремесла, умов життя й праці 
гончарських спілок, утвердження особливого соціального статусу 
гончаря-майстра в середовищі традиційної культури. 
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Інформаційна складова фольклорних ігрових текстів містить 
основні відомості про гончарну культуру України. Упродовж 
тривалого історичного розвитку дитячий ігровий фольклор наповнився 
численними сюжетами, запозиченими з «дорослої» гончарної культури. 
У них виявлялися особливості жіночого й чоловічого начал у сімейному 
побуті, специфічні сфери розподілу родинних обов’язків між чоловіком 
і жінкою. Якщо для дітей уведення у світ дорослих реалізовувалося, 
насамперед, через символічно-ігрові маніпуляції з глиняними 
виробами, то для підлітків узагальнюючим символом інтегрування  
в доросле життя слугувала вже сама глина. Вона набувала значення не 
як матеріальна річ, а, головним чином, як ритуальна субстанція.

З дидактичного погляду семіотику гончарних виробів  
у колискових піснях і забавлянках визначено як складний світоглядний 
комплекс моделювання різних життєвих ситуацій, закладання підвалин 
етнічних стереотипів поведінки, національного характеру, критеріїв 

 Юлія Шостак. 
Безмежність творчості. 
Папір, фломастер, гелева ручка. 
Полтава. 2009. 
Твір ІІІ Міжнародного молодіжного 
гончарського фестивалю «Опішне–2009». 
Художньо-етнографічний музей 
Державної спеціалізованої художньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
«Колегіум мистецтв у Опішному» 
імені Василя Кричевського. 
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прекрасного – світогляду кожного наступного покоління українців. 
Цьому допомагало й використання діалектної гончарної лексики.

 У малих жанрах фольклору кераміка має універсальний 
характер, охоплює різні сфери життєдіяльності соціуму. В широкому 
асортименті гончарних виробів у прислів’ях, приказках, загадках, 
прикметах символічно й реалістично закодовується інформація  
й програма духовно-практичного осягнення світу в завершеній єдності 
тексту через персоніфікацію – антропоморфну (уподібнення людині, 
перенесення людських властивостей на предмети і явища неживої 
природи, небесні тіла, тварин і рослини), зооморфну – та ґенітальну 
символіку глиняного посуду. 

Встановлено, що функції й символіка глиняних виробів 
у календарно-обрядовому фольклорі узалежнюються метою 
господарського чи ритуального дійства, а їх роль варіюється від 
побутового змісту й пасивності атрибутів у ритуальному дійстві 
до семіотичності предметів – своєрідної жертви вищим силам 
природи й божествам. У статусі головного чинника відправлення 
жертвоприношення землі чи божеству кераміка найбільш широко 
представлена у веснянках і в різдвяній обрядовості. Натомість  
у фольклорі інших циклів календарної обрядовості гончарні вироби 
трапляються лише епізодично як предмети домашнього побуту чи 
означення жіночого господарства, або як предмети навколишнього 
матеріального світу, формально, антуражно пов’язані з обрядовим 
дійством чи фольклорними сюжетами. Вони не несуть суттєвого 
змістового, семантичного, образного, символічного навантаження. 

Як показало дослідження сезонних фольклорних ритуалізованих 
дитячих ігор (ігри-заклинання, ігри-заклички), глиняні вироби 
як головні атрибути розігрування набували функції ритуальних 
предметів, включених у контекст традиційної календарної обрядовості 
(викликання чи припинення дощу). 

Оскільки важливою структурною й семантичною складовою 
календарно-обрядового фольклору є магічні формули ворожіння 
й замовляння, то глиняні вироби, магічну силу яких, вважалося, 
можна було скерувати на свою користь, часто ставали предметом 
магічних практик і ритуалів. Таким побутовим і сакральним маркером 
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гончарської професії, за народними фольклорними уявленнями, був 
черепок, тобто фрагмент випаленої, спеціально обробленої глини, 
а також глиняні миски, які використовували і як місткість для води, 
і як образ дзеркала, в якому можна було «прочитати» свою долю, 
або як засіб приховування певних предметів, наділених знаковими 
функціями.

Підсумком дослідження гончарного коду в українському 
фольклорі, інтерсеміотичних аспектів гончарства як завершеного 
фольклорного тексту, актуалізованого на рівні не лише формальних, 
а й семантичних та навіть жанротворчих процесів, стало з’ясування 
численних важливих аспектів духовного життя традиційного 
суспільства, зокрема, світоглядних і соціокультурних вимірів творчої 
діяльності людини та речового оформлення культури, зреалізованих 
у фольклорному тексті, а також динаміки та механізмів передавання 
смислів у традиції. 

 Богдан Ткачик. Частина диптиха «Вічна мелодія». 
Картон, темпера. Тернопіль. 1997 [222, с. 52]
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Дослідження присвячене вивченню гончарного коду 
українського фольклору, зокрема інтерсеміотичному 

аналізу творів усної словесності з елементами й сюжетами 
гончарської тематики як культурних текстів; реконструкції міфо-
ритуальних і семіотичних функцій гончарства і глиняних виробів, 
світоглядних уявлень про гончарів за фольклорними текстами; показу 
комплексного, багатоаспектного представлення гончарства в різних 
жанрах українського фольклору. Уперше досліджено гончарство  
й глиняні вироби як засіб суспільної комунікації на загально-
державному, регіональному й локальному рівнях; проаналізовано 
словесну творчість самих гончарів та актуалізовано проблему 
збирання й наукового вивчення професійного, насамперед 
ремісницького фольклору. 

Виділено три основні етапи в історії накопичення та вивчення 
гончарського фольклору: І – накопичувальний (1841–1929),  
ІІ – стагнаційний (1930–1990), III – керамофольклористичний (1991–
донині). В українському фольклорі виділено 3 етапні рівні осмислення 
ролі й місця гончарства, гончарів і глиняних виробів: 1) деміургічний, 
2) демонологічний, 3) професійний. В основі більшості космогонічно-
антропогонічних текстів українського фольклору лежать біблійні 
легенди. Їх головними мотивами є: 1) ліплення людини, 2) створення 
Адама і Єви, 3) дуалістичне першотворення, 4) невдалі спроби 
ліплення людини, 5) ліплення народів. Найдавніший пласт світоглядних 
уявлень корінного населення України, що відображав язичницьку 
концепцію походження довкілля й людини, в цьому жанрі усної 
народної творчості не зберігся. Він зник під впливом тисячолітнього 
домінування на українських землях християнства.

Інший фольклорний жанр – бувальщини – акумулював у собі 
традиційні уявлення негончарського середовища про гончаря як 
людину, наділену надприродними здібностями, чарівника, котрий 
постає своєрідним посередником між світом живих і світом мертвих, 

АНОТАЦІЯ
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між небом і землею, між Богом, святими і людьми. Провідними 
мотивами гончарських бувальщин є: 1) дорога як межа «свого»  
й «чужого», 2) цвинтар як демонологічний локус, 3) зустрічі гончаря 
з упирем (яритником), 4) взаємини гончаря з чортом, 5) гончаря  
й вовкулаки, 6) зустрічі гончаря з християнськими святими, 7) зустрічі 
гончаря з солдатом/козаками, 8) покарання гончарем кривдників 
(гончар-чарівник), 9) гончаря-знахаря. 

Професійний фольклор, який творився й побутував у середовищі 
гончарів, їхніх родин чи гончарних осередків, був відображенням 
реалістичних знань самих майстрів та їхнього оточення про певні 
особливості, переваги й ризики творчої діяльності, економічну 
спроможність ремесла, сприйняття його місцевим населенням. 
Авторами більшості гончарських пісень були жінки чи доньки 
гончарів, унаслідок чого в них домінує жіноче начало. За ареалом 
поширення – це локальний фольклор, призначений для обігу в певному 
професійному середовищі. Вивчення професійного (ремісницького) 
фольклору й донині залишається актуальним завданням української 
фольклористики.

Специфікою малих жанрів гончарського фольклору є 
моделювання семіотичних функцій глиняних виробів, установлення 
правил поводження з гончарним посудом і символічне втілення 
світоглядних уявлень про його персоніфікацію й генітальну символіку. 

Інформаційна складова фольклорних ігрових текстів містить 
основні відомості про гончарну культуру України. Упродовж тривалого 
історичного розвитку дитячий ігровий фольклор «наповнився» 
численними сюжетами, запозиченими з «дорослої» гончарної культури. 
Непоодинокими були сюжети наслідування побутового використання 
глиняних виробів, наділення їх надприродними властивостями як вияв 
прадавньої фетишизації предметів. Якщо для дітей уведення у світ 
дорослих реалізовувалося, насамперед, через маніпуляції з глиняними 
виробами, то для підлітків узагальнюючим символом інтегрування  
в доросле життя слугувала вже сама глина. Вона набувала значення 
не як матеріальна річ, а, головним чином, як ритуальна субстанція. 
Гончарні вироби, окрім свого прямого призначення, через згадки 
їх назв у фольклорних творах, слугували символічним мірилом для 
пояснення речей довколишнього світу. 
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Згадування в колискових піснях глиняних виробів було 
поширеним дидактичним прийомом усної народної творчості. 
Горщик і миска постають провідними мотивами, за допомогою яких 
моделюються повчальні житейські ситуації в багатьох колискових  
і забавлянках.

У календарно-обрядовому фольклорі українців глиняні 
вироби були передовсім важливими атрибутами, які забезпечували 
виконавцям ритуальних дій досягнення поставленої мети. Завдяки їм 
досягалася ритуальна чистота середовища, здійснювалися символічні 
жертвоприношення, вгадували майбутню долю. 

Дослідження показало, що гончарський фольклор потребує 
подальших наукових студій, у тому числі в польових умовах. 
Нагальність реалізації цього завдання зумовлена неухильним 
занепадом гончарного промислу в Україні, зникненням гончарних 
осередків, скороченням чисельності народних майстрів-гончарів, 
політичними й економічними чинниками, які інтенсивно нівелюють 
етнічну культуру українців.
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The given research is devoted to intersemiotic study of Ukrainian 
folklore with elements and motifs on pottery topics as a cultural 

text; and to reconstruction of mythological, ritual and semiotic functions 
of pottery and earthenware, as well as world outlook beliefs on potters in 
folklore texts. The work aims to display a complex and multidimensional 
representation of pottery in various genres of Ukrainian folklore. The 
author studies potters and pottery as a means of social communication on 
national, regional and local levels; analyses verbal creativity of potters and 
underlines the problem of collecting and scientific study of professional 
handicraft folklore for the first time in Ukrainian science.

The research defines three main stages in the history of collecting and 
studying of folk pottery: I – accumulation (1841–1929), II – stagnation 
(1930–1990), III – keramofolklorystic (1991–for this day). Three 
landmark levels of understanding the role and place of pottery, potters 
and clay products are determined in Ukrainian folklore: 1) demiurgic, 
2) demonological, 3) professional. Biblical legends lay down the basis 
of most cosmological and anthropogonic Ukrainian folklore texts. Their 
main motifs are: 1) modeling of a human being, 2) creation of Adam 
and Eve, 3) dualistic initial creation, 4) failure to model a human being, 
5) modeling of peoples. The ancient layer of philosophical ideas of the 
indigenous population of Ukraine on pagan concept of the origin of man 
and nature has not been preserved in this genre of folklore. It has vanished 
under the influence of millennial domination of Christianity on the territory 
of present Ukraine.

Another folk genre – bylytsi – has accumulated traditional non-pottery 
environment beliefs on a potter as a person endowed with supernatural 
powers, a magician who appears a kind of intermediary between the 
worlds of alive and dead, between heaven and earth, between God, saints 
and ordinary people. The leading motifs of the pottery bylytsi are: 1) road 
as a border between «our» and «alien», 2) cemetery as a demonological 

SUMMARY
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locus, 3) potter’s meeting with upyr (vampire), 4) potter’s meeting with 
devil, 5) potter and a ghoul, 6) potter’s meeting with Christian saints,  
7) potter’s meeting with soldier / Kozaks, 8) potter’s punishment of his 
offenders (potter-sorcerer), 9) potter-healer.

Professional folklore was created and functioned among potters 
and their families or in pottery centers. It was a reflection of realistic 
knowledge of craftsmen and their environment on certain peculiarities, 
benefits and risks of their creative activity, economic capacity of the craft, 
and its perception by the local population. According to extension area 
– it’s a local kind of folklore, intended for circulation within professional 
environment. Studying of professional (craftsmanship) folklore remains 
relevant in Ukrainian folklore until today.

Pottery is universal in small genres of folklore, covering different 
spheres of society activities. In a wide range of earthenware in proverbs, 
sayings, riddles, and signs the information and program of spiritual 
and practical understanding of the world is being symbolically and 
realistically encoded in completed unity of text through personalizations-
anthropomorphic (associations with human body, transferring human 
characteristics to inanimate objects and nature phenomena, heavenly 
objects, animals and plants), zoomorphic and genital symbolism and 
crockery.

Informational component of folk game texts contains basic 
information about the pottery culture of Ukraine. For a long historical 
period the development of children's game folklore was «filled in» with 
numerous stories borrowed from «adult» pottery culture. If children were 
engaged in the adult world mainly through manipulation with pottery 
objects, teenagers were integrated into adulthood through the general 
symbol of clay. It was perverted not a material thing, but mainly as a ritual 
substance. Clay items, in addition to their direct functions, served as  
a symbolic measure in explanation of objects of the surrounding world by 
mentioning their names in folklore.

Naming earthenware in lullabies was a common didactic technique 
of oral folklore. A pot and a bowl became major motifs which helped to 
model instructive everyday situations in many lullabies and zabavlyanky.

In calendar and ceremonial folklore the Ukrainian earthenware was 
primarily important attribute that provided success to performers of ritual 
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activities. Due to them ritual purity of environment was obtained, as well 
as symbolic sacrifices were carried out and future was predicted.

The given research has showed that pottery folklore requires further 
scientific studies, including field expeditions. Timeliness of this task 
implementation is caused by a steady decline of pottery in Ukraine, 
disappearance of pottery centers, reduction in number of folk artists-
potters, by challenging political and economic factors that intensely 
diminish the ethnic Ukrainian culture. 

 Ніна Комар. Крізь лінії доріг і лінії річок. Папір, гуаш. Полтава. 2011. 
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Калайда Софія 390
Калашниковы Г. А. и А. М. 408
Калиновский Григорий 408
Канівець Оксана 347
Капиніс Іван 253
Караффа-Корбут Софія 23, 277, 

362, 403
Карунна Ольга 4, 464
Карцев А. А. 416
Кахнікевич Марія 349
Качкан Володимир 55, 409
Качур Катерина 64, 68, 388
Квасневська Катерина 17
Квітка Климентій 207, 273
Кецало Зеновій 24, 164, 405
Кизименко Анастасія 355
Кирило 304
Киркало Павло 224, 384
Киркач Л. Д. 424
Кирчів Роман 13, 27, 45, 401, 

409, 421 
Киршбаум В. 426
Кисела Й. 288, 289
Киссин А. В. 410
Китриш Михайло 24, 80, 86, 

129, 448
Кияновська Любов 206, 409
Кілессо Юрій 414
Клімовіч І. 402
Книпович 271, 317, 361
Кобзар Леонід 157
Коваленко Оксана 409
Козьмин А. В. 404
Колесниченко Г. І. 96, 409
Колесса Філарет 5, 26, 31, 53, 

208, 209, 210, 214, 238, 273, 
409, 427

Коломийченко Ф. 409
Кольберг Оскар 134
Комар Ніна 434
Компанцева Наталя 79, 85
Конюшенко Світлана 405
Копаниця Любов 5, 13, 26, 409
Корж Н. Л. 409
Корнійчук Валерій 204, 409
Король Дмитро 56
Корчак-Новицький Н. Т. 413
Корякіна Раїса 11
Косач-Борисова Ізидора 197
Косач-Кривинюк Ольга 212
Косачі 197
Косач Ольга (Пчілка Олена) 196, 

197, 202, 206, 208
Косенко Олександр 448
Косміна Т. В. 403, 406, 412, 413 
Костомаров Микола 61,  

409, 426
Костюк Володимир 410
Котенко Вікторія 310
Котляревська Марія 289
Котляревський І. П. 421
Коць М. П. 425
Коцюбинський Михайло 413
Кравченко В. Г. 123
Кравченко  

(Шинкарев П. М.) 426
Кравченко Ярослав 410
Кравчук Марія 11
Крамський Іван 231
Красиков Михайло 225, 325, 

331, 424
Крачковский Ю. Ф. 410
Кривинюки 427
Кримський Агатангел 83, 410
Кричевський Василь 17, 23, 24, 

26, 28, 59, 63, 72, 75, 78, 123, 
128, 162, 168, 170, 171, 178, 
180, 182, 183, 190, 193, 234, 
242-244, 255, 274, 294, 297, 
371, 390, 391, 392, 394, 397, 
420, 428, 431, 434, 441, 448, 
449, 451, 455, 464

Кричевський Федір 23, 327
Кричевські 420, 456
Круглянский К. К. 408
Крюков В. К. 410
Ксьонжик Гелена 130, 237, 383
Кузеля Зенон 405, 410
Кузнєцов М. С. 355

Куліш Оксана 243, 371
Куліш П. О. 415
Кульчицька Олена 23, 250
Купер’ян (Купріян) 31, 36, 196, 

197, 198, 200, 202-210, 212, 
213, 224, 235, 238, 239, 409, 
415, 425

Куркач Л. Д. 424
Куртенэ-де-Бодуэн И. А. 418
Кухта Надія 410

Лабащук Оксана 40, 410
Лаврентьєва Аріна 441
Лагутенко Ольга 410
Ланг Адольф 19
Лановик Зоряна 38, 238,  410
Лановик Мар’яна 27, 38,  

238, 410
Лащук Юрій 448
Лебедева В. Е. 410
Лебедєв Георгій 293
Лебіщак Юрко 448, 455
Левинський Володимир 71
Леві-Брюль Люсьєн 61, 410
Леві-Строс Клод 61, 410, 411
Левкієвська Олена 19, 39, 40, 

401, 411, 414
Левченко М. М. 411
Левченко Петро 23, 201, 416
Левчук Я. М. 411
Леся Українка 197, 206, 207, 

212, 424, 427
Лисенко Микола 21, 31, 53, 196, 

197, 203, 208, 210, 213, 214, 
406, 411, 418

Лисенко Сергій 30, 411
Литвиненко Світлана 411
Литвинова-Бартош П. 411
Ліндфорс Федір 252
Лінней Карл 97
Літвіненко Аліна 328
Лозинський Тарас 408
Лопухова Надія 24, 280
Лосєв Олексій 61, 411
Лотман Ю. М. 18, 411, 412
Лубенець Антон 256
Лугова Зінаїда 11
Любицька Валентина 391
Людкевич Станіслав 203, 425
Люта Тетяна 82
Люцифер 86
Ляна Стрипіяна 202
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Мадара-Бурхан 106
Мapoзаў А. У. 414
Мазур Іван 313
Майстренко Іван 448
Майстренко Яків 448
Макаренко Марія 360
Маковський Володимир 147, 

175, 246, 343, 354, 412
Максим 198, 200
Максимович Михайло 228, 273, 

412, 421
Максимов Сергій 257, 412
Малаш Л. А. 405
Малинка Олександр 21, 47, 179, 

403, 412
Мамонтов А. И. 288
Мамчур Франц 412
Манжура Іван 21, 46, 47, 100, 

125, 151, 179, 273, 388, 
412, 414

Маркевич Г. И. 403
Маркевич Н. А. 412
Маркович О. В. 45, 415, 425
Марко Вовчок 425
Марр Н. Я. 410
Мартинова А. Н. 412
Мартинович Порфирій 21, 47, 

154, 179, 200, 202, 210, 211, 
213, 221, 412, 413

Марусов П. 413
Марченко М. Г. 406
Матвієнко Ніна 329
Мелетинський Єлеазар 60, 

413, 414
Мельник Анатолій 420
Мельник Олександр 408
Мельничук Ігор 222, 413
Мельничук Лідія 222, 230, 413
Менчиц Володимир 46, 83, 191
Метка Людмила 229, 413,  

459, 462
Микита 364, 365
Милашка 157
Милорадович Василь 21, 44, 47, 

124, 344, 413, 414
Мироненко Надія 63, 294
Михаїл 94, 141, 142, 185, 334
Мишанич С. В. 424
Мищенко Лідія 212, 427
Міщанин Віктор 91, 461
Міщенко В. 464
Міщенко Григорій 413

Міщенко Фросина 229, 230, 232, 
233, 235, 236

Могильченко М. 110, 414
Мойсей 409
Мостовицький 100
Мощенко Костянтин 448
Мр. Г. 405
Мрлиан Рудольф 421
М’якоступ Пилип 369

Набгольц 124, 145, 320, 426
Нановський Я. Й. 414
Нарбут Георгій 14, 23, 188, 414
Наумовська Олеся 26
Неймайр Мельхиор 415
Неклюдова М. С. 404
Ненадавец А. М. 414
Несен Ірина 415
Нечуй-Левицький Іван 448
Никольский В. К. 410
Нитченки 212
Нитченко Дмитро 411
Новицький Яків 46 
Номис Матвій 21, 45, 415
Ноник Е. С. 413
Ночовник Остап 448
Нумі Торум 105

Овчаренко Людмила 459,463
Огієвська І. В. 413, 420
Огієнко Іван 52, 61, 298, 413, 414
Олеся 197
Омеляненко Василь 382, 448
Онацький Никанор 120, 131, 

211, 262, 265, 281, 340, 356
Оначко Іван 369
Оначко Яків 104
Орленко Алла 28
Орлов А. В. 407
Островський А. Б. 411
Откович В. П. 424
Ошуркевич О. 416

П. П. 418
Павленко Іван 53, 156, 419
Павленко Наталя 425
Павленко Оксана 24, 104, 274, 

276, 287, 410
Павло 97, 101, 143, 146, 148
Павлович О. М. 112, 122, 159, 

180, 181, 199, 223,  234, 
254, 293

Павлюк Степан 5, 26, 405, 408, 
412, 415, 460

Падалка Федір 117, 118
Падалка Яків 282
Пазяк Михайло 52, 418, 424
Пайдун Грицько 194, 419
Пальченко Марія 320
Панасюк Галина 4, 464
Пантелеймон 356
Панченко А. А. 404
Панькевич Юліан 24, 191, 414
Папуша І. 410
Парамонов Андрей 425
Парандовський Ян 415
Парунь 200
Пауль Олександр 289
Педь Гаврило 215
Первозванний Андрій 342, 

385, 390
Перевальський В. 401
Пересипкіна Дарина 297
Пермяков Г. Л. 415
Перун 38, 62, 459, 461
Петро 74, 97, 98, 100, 101, 143, 

146, 147, 148, 149, 197
Петрухин В. Я. 399, 414
Пещерева Е. М. 416
Пимоненко Микола 23, 231, 

338, 339, 341, 383, 384, 
413, 464

Пічка Павло 326
Плачинда Сергій 102, 416
Побожій С. І. 422
Позен Леонід 448
Покровський Єгор 21, 49, 250, 

260, 416
Пономарьов А. П. 403, 406, 

412, 413
Попков Віталій 77, 106, 304, 

306, 331
Попова Лидия 416
Попович М. В. 416
Поросний Василь 448
Потебня Олександр 61, 416
Пошивайли 10, 450, 453
Пошивайло Богдан 10, 25, 94, 

99, 251, 329, 346
Пошивайло Гаврило 174,  

224, 248
Пошивайло Ігор 4, 13, 20, 26, 36, 

37, 54, 61, 303, 416, 417, 464
Пошивайло Людмила 312
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Пошивайло Марія 2, 4, 6-10,  
12-16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 
82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 
98, 99, 100, 102, 104, 106, 
108, 110, 112, 114, 116, 118, 
120, 122, 124, 126, 128, 130, 
132, 134, 136, 138, 140, 141, 
142, 144, 146, 148, 150, 152, 
154, 156, 158, 160, 162, 164, 
166, 168, 170, 172, 174, 176, 
178, 180, 182, 184, 186, 188, 
190, 192, 194, 196, 198, 200, 
202, 204, 206, 208, 210, 212, 
214, 216, 218, 220, 222, 224, 
226, 228, 230, 232, 234, 236, 
238, 240, 242, 244, 246, 248, 
250, 252, 254, 256, 258, 260, 
262, 264, 266, 268, 270, 272, 
274, 276, 278, 280, 282, 284, 
286, 288, 290, 292, 294, 296, 
298, 300, 302, 304, 306, 308, 
310, 312, 314, 316, 318, 320, 
322, 324, 326, 328, 330, 332, 
334, 336, 338, 340, 342, 344, 
346, 348, 350, 352, 354, 356, 
358, 360, 362, 364, 366, 368, 
370, 372, 374, 376, 378, 380, 
382, 384, 386, 388, 390, 392, 
394, 396, 398, 400, 402, 404, 
406, 408, 410, 412, 414,  
416-420, 422, 424, 426, 428, 
430, 432, 434, 448, 450, 452, 
454, 456, 458, 460, 462, 464

Пошивайло Микола 448
Пошивайло Ничипір 224
Пошивайло Оксана 74
Пошивайло Олесь 13, 20, 21, 25, 

34, 35, 54, 71, 88, 118, 121, 
129, 134, 137, 160, 163, 165, 
167, 190, 197, 224, 235, 269, 
305, 310, 326, 405, 410, 411, 
415-418, 421, 462, 464

Пошивайло Тарас 25, 80, 81, 
84, 86, 89, 90, 93, 94, 98, 
108, 118, 151, 153, 157, 161, 
165, 236, 253, 256, 262, 268, 
269, 275, 276, 278, 279, 282, 
284, 285, 286, 291, 292, 295, 
301, 305, 308, 310, 313, 319, 

323, 325, 326, 327, 330, 332, 
345, 347, 349, 353, 355, 362, 
366, 369, 370, 373, 382, 386, 
415, 417

Пошивайло Тетяна 25
Пошивайло Федір 285, 326, 345, 

349, 355, 362
Пошивайло Юрко 4, 26, 62, 69, 

258, 304, 307, 332, 387, 415, 
417, 464

Правдюк Олександр 273
Придатко Тамара 414
Прометей 76
Пропп В. Я. 407, 418
Протор’єва Надія 93
Протор’єв Валерій 93
Прусевич Олександр 30, 418
Пуголовок Юрій 310
Пушкін 213
Пчілка Олена (Косач Ольга) 196, 

197, 202, 206, 208, 418

Рабле Франсуа 399
Радько Сергій 130, 132, 222, 

224, 225, 237, 332, 381, 
418, 422

Рахно Костянтин 13, 20, 27, 37, 
38, 54, 114, 131, 134, 157, 
163, 194, 324, 418, 419, 
459, 461

Рибачок Никифор 327
Риженко Яків 162, 168, 183, 448
Рильський Максим 27, 36, 200, 

213, 225, 398, 400, 401, 406, 
408, 409, 415, 416, 419

Ріхтер А. 216
Розвадовський В’ячеслав 463
Роздольський Олександр 73, 85
Роман 237
Романова Одарка 157, 167
Романюк П. Ф. 419
Роот Микола 463
Рубан-Кравченко  

Валентина 420
Руданський Степан 46, 79, 320
Руденко Павло 96
Русов Михайло 21, 30, 44, 49, 50, 

51, 154, 250, 252, 253, 398, 
420, 448

Русов Олександр 203, 252
Русова Софія 252
Рыбаков Б. А. 420

Сабашниковы 399
Савул Т. 125
Савчук Анастасія 193, 412
Саєнки 12, 103, 283, 464
Саєнко Ніна 27, 420
Саєнко Олександр 12, 24, 27, 

103, 283, 420, 464
Салавей Л. М. 414
Самокиш Микола 154, 407, 448
Саннікова О. В. 169
Санько С. 402
Сатана 69, 85
Сатанаїл 80
Сватковський Сергій 158, 

346, 420
Свенціцька В. І. 424
Свешникова Т. Н. 420
Світославський Сергій 23,  

354, 420
Селюченко Олександра 24, 71, 

84, 89, 98, 108, 382, 450, 452
Семен 198
Семенова П. П. 406
Семенов В. П. 420
Семеренський Віктор 404
Сенько Дарина 274
Сердюк Ігор 65
Сердюк Оксана75
Сивак Євдокія 209
Силенко Тарас 329
Симкович Аліна 428
Синиця Дмитро 73
Сімонідес Дорота 41
Скаба А. Д. 418
Скалянська Олена 392
Скаржинская Е. Н. 400
Скиргелло Олександр 159, 

335, 420
Сковорода Григорій 93,  

421, 463
Сколоздра Іван 24, 58, 408
Скорик М. 409
Скуратівський Василь 21, 52, 

136, 143, 179, 421
Сластьон Опанас 23, 361, 448
Смаглюк П. К. 369
Сморж Леонід 134, 421, 450, 454
Сокіл Василь 13, 27, 421, 427
Сокіл-Род 102
Соколова В. К. 421
Соколов Іван 138
Соколов М. 421
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Соколов Матвій 246
Соколов Борис 246, 408, 421
Соколов Юрій 246, 408, 421
Солдатенков К. 398
Соловей Олесь 408
Сотник Марія 59
Спанатій Любов 421
Сташенко Н. Г. 427
Стеблівська Наталя 405, 415
Степан 197
Стороженко М. К. 422
Стрибог 62
Строкань Карина 464
Стурлусон С. 422
Сулима Рох 41
Сумцов Микола 63, 117, 259, 

407, 422
Сухобрус Галина 273
Счасни К. 407, 412, 422

Тайлор Єдвард 61, 422
Танцюра Гнат 31, 209, 210,  

211, 416
Твердохлібов Олександр 30, 46, 

110, 144, 175, 214, 215, 216, 
217, 219, 422

Телеуця Валентина 5, 27, 422
Теліга Олена 420
Теліженко Микола 24, 60, 67, 

101, 120, 137, 144, 174, 
272, 330, 345, 360, 364, 368, 
359, 413

Терешко 198, 200
Терещенко Олександр 21,  

49, 422
Тиблен О. В. 415
Тиміш 300
Титаренко Володимир 161
Титяна 198
Ткайпакомат 74
Ткаченкова А. И. 423
Ткач Микола 360, 406, 426
Ткачик Богдан 24, 73, 396
Толстая Світлана 21, 32, 158, 

179, 338, 367, 421, 423
Толстой Микита 18, 19, 21, 32, 

39, 213, 338, 367, 399,  
421, 423

Топорков Андрій 19, 21, 33, 39, 
124, 336, 423

Топоров Володимир 33,  
407, 424

Топчієнко Іван 160
Трачун Александр 424
Трибінська Настя 281
Трибінський Микола 281
Трипільська Єлизавета 448
Трохим 200
Трубачев О. 424
Тука-пача 106

Федас Йосип 273
Федорук О. К. 425
Федун Андрій 329
Фенікс 449
Фірідам 93
Фіялковський Назар 448
Франко Іван 5, 21, 26, 44, 48, 53, 

63, 203, 206, 312, 400, 401, 
402, 409, 425

Фрезер Джеймс 61, 76, 425
Фриц М. П. 405, 411, 412
Фришберг Л. 406, 411
Фронцкевич Г. Л. 403
Фядосік А. С. 414

Ханко Віталій 425
Ханко Остап 425
Хильковский Аркадий 425
Химиченко Надія 11
Химочка М. Л. 259
Хмелевський Йосип 124,  

247, 270
Ходус І. 402, 409
Хорс 62
Хрипун Тетяна 4, 464
Христогелос Н. 411
Христос Виноградар 148

Цигилик О. І. 425
Ців’ян Тетяна 33, 420, 425

Чабан А. Ю. 410
Чабаненко Розалія 93
Чабанов Іван 332
Чегусова Зоя 414
Чепа А. И. 425
Черемський Петро 404
Чесновський Антон 131
Чирвенко Федір 448
Чопик Г. 402, 409
Чорнописький М. 424
Чорт 83, 99

Чубаліна Маріанна 20, 41, 42
Чубаля Діонізіюш 19, 20,  

40-42, 195
Чубинський  Павло 21, 44, 45, 

63, 81, 88, 136, 188, 273, 
314, 325, 334, 349, 376, 
381, 426

Шаревская Б. 410
Шевченко В. М. 426
Шевченко Григорій 162, 266
Шевченко Євген 413
Шевченко Тарас 5, 10, 11, 15, 16, 

26, 48, 49, 53, 216, 325, 401, 
402, 404, 406, 410, 411, 418, 
422, 426, 427, 448

Шейн Павло 86, 426
Шелемех В. П. 426
Шептицький Андрій 250
Шептунов И. М. 421
Шерер 124, 145, 320, 426
Шеханіна Тетяна 82
Шинкарев (Кравченко)  

П. М. 426
Шібегені-Бурхан 106
Шконда Тетяна 329
Шойфлер Владимир 19
Шостак Юлія 394
Шугурова Надія 348
Шульгина Лідія 21, 31, 32, 53, 

68, 75, 146, 309, 133, 179, 
217-222, 224, 322, 335, 378, 
241, 427

Шумада А. С. 401
Шумейко Юлія 78
Шутак Олеся 209, 427
Шухевич Володимир 21, 30, 48, 

49, 325, 427

Щегельський В. В. 413
Щербак Інна 427
Щербань Анатолій 268, 459
Щукіна 427

Юзвенко В. А. 416
Юрій 52, 84, 140-143, 150
Юхим 160

Яворницький Дмитро 407, 427
Яворский 101
Яким’юк Юрко 68
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Якутович Георгій 24, 186,  
192, 416

Ярошенко Микола 259, 361
Яценко М. Т. 416
Яців Роман 405
Яцюк Володимир 162, 266, 427
***

Adam 8, 432
Czubala Dionizjusz 427
Czubalina Marianna 427
Eva 8, 432
Honchar Ivan 1, 3
Kolberg Oskar 427
Lang Adolf 427

Plicková Ester 427
Poshyvailo Mariia 3
Rahno Konstantin 428
Scheufler Vladimir 428
Simonides Dorota 428
Sulima Roch 428
Zhulynskyi Mykola 8

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 Аріна Лаврентьєва. На цій землі жили ми споконвіку. 
Папір, гуаш. Полтава. 2015. 

Твір IХ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю 
«Опішне–2015». Художньо-етнографічний музей  

Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному»  

імені Василя Кричевського Публікується вперше 



442

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Австрія 203, 222
Австро-Угорщина 181, 226
Адамівка 279
Анатолия 398
АР Крим 81, 82, 84, 90
Астраханська губернія 257
Афины 399
Ахтырский уезд 422

Бар 233
Барбаров 169
Березна 78
Березовський район 190
Біло-Куракіно 309, 426
Білорусь 157, 168, 186, 193, 336, 

399, 402
Білоруське Полісся 39, 339
Більськ 310
Більське, городище 402, 448
Бобровицький район 118
Борзнянський повіт 182, 409
Бориспіль 314, 364
Братислава 421
Брацлавщина 400
Брестська область 190, 336
Брусівка 369
Бубнівка 25, 31, 32, 53, 72, 75, 

96, 111, 133, 146, 160, 161, 
165, 179, 209, 217-220, 222, 
224, 228, 232, 233, 241, 309, 
320, 378, 407, 415, 427

Буди 355
Бучацький повіт 83

В’ятська губернія 256
Валки 332
Варшава 42
Васильків 93
Васищеве 146
Велика Багачка 65
Велика Круча 346
Велике князівство  

Литовсько-Руське 98
Венесуела 190
Вереміївка 109
Виблі 109, 334
Виступовичі 163
Вишевичі 163
Відень 44, 125, 401
Вінниця 413

Вінницька область 118, 209, 
233, 237, 270, 275, 286, 319

Вінницький повіт 72, 79, 362
Вінниччина 268, 319, 320,  

407, 409
Вінніпег 403
Віта-Поштова 282
Волинська губернія 47, 72, 88, 

179, 184, 271, 366, 373, 
403, 412

Волинська область 52, 77, 124, 
137, 305, 313, 319, 361

Волинь 51, 196, 390, 405
Воронезька губернія 110, 152, 

172, 179, 184, 185, 336
Ворскла, річка 131
Восток 398, 404, 413
Восточная Сибирь 414, 419
Восточный Туркестан 398

Гавареччина 130, 132, 133, 222, 
382, 383

Гадяцький повіт 404
Гадяч 197
Гайсинський повіт 182, 217
Гайсинський район 209, 232, 407
Галичина 51, 71, 72, 83, 85, 95, 

100, 105, 106, 130, 209, 288, 
311, 333, 403, 405

Гарадная 169
Гарди 162, 183
Гетьманщина 417
Глинськ 102, 148
Глинське 73 
Глуховский уезд 398
Головківка 286
Гомельська область 164, 169, 

172, 336
Гомельщина 168
Гродна 400
Гродненська губернія 169
Городнянський повіт 140, 182, 252
Грунь 256, 265
Гуцульщина 49, 132, 224, 427

Десна, річка 100
Диканька 257, 293
Дніпровське Лісостепове 

Лівобережжя 458
Дон 110

Донецька область 59, 300
Донщина 215
Драгачев 423
Древняя Русь 398, 420
Дрогобицький повіт 71
Дубенський повіт 387
Дяковичі 172

Екатеринослав 110
Екатеринославская губерния 

409, 412

Євминка 350
Європа 239, 399, 449
Євсуг 362
Єгорівка 109, 116, 125
Єремівка 253

Жерденівка 209
Житковицький район 172
Житомирська область 52, 67, 

163, 164, 334, 338
Житомирський повіт 388
Житомирщина 163
Жовківський район 130
Жорнище 118, 275, 319

Закарпатська область 181
Закарпаття 300, 301
Западно-Русский край 45, 426
Запоріжжя 82
Запорізька Січ 154
Засулля 320
Західна Європа 196, 238
Західна Україна 181, 227, 292
Західне Полісся 399
Звенигородщина 410
Землянка 411
Зіньків 182, 340
Зіньківський повіт 46, 72, 73, 

133, 215, 256, 351
Зіньківський район 268,  

448, 461
Золотоніський повіт 182, 253
Золочівський район 130, 224

Івано-Франківська область 131, 
181, 193, 222, 244, 279, 286, 
310, 313, 349, 406, 418

Ізюм 335
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Ізюмський повіт 369
Індія 282
Іркутська область 87

Кабанье 50, 408, 413
Каліфорнія 74
Калуський повіт 95
Кам’янецький повіт 328, 331
Кам’янець-Подільський 52, 

413, 463
Канів 279
Канівський повіт 72, 87, 93, 

192, 311
Канівський район 422 
Канівщина 277
Карабіївка 275
Каракас 190
Карпати 410, 421
Карповець 388
Катеринославська губернія 

47, 48, 109, 151, 179, 182, 
184, 264

Катеринославщина 185
Катовіце 42
Качин 319
Керелівка (Кирилівка) 162, 266
Київ 10-12, 14, 32, 34-36, 38, 46, 

51, 64, 68, 77, 79, 85, 94, 99, 
103, 104, 119, 127, 138, 145, 
149, 171, 186, 189, 192, 196, 
209, 230, 231, 240, 248, 251, 
260, 274, 276, 280, 283, 287, 
289, 290, 303, 315, 321, 327, 
329, 339, 341, 346, 347, 352, 
354, 365, 374, 375, 388, 389, 
398-406, 408-422,  
424-427, 464

Київська губернія 48, 72, 73, 87, 
93, 179, 216, 265, 266, 311, 
383-385, 408

Київська область 64, 68, 93, 
282, 338

Київщина 249, 301, 405
Кирилівка (Керелівка) 162, 266
Кіблич 209
Кіровоградська область 77, 

106, 304, 306, 319, 326-328, 
331, 332, 348, 373

Кіровоградщина 301, 327, 330
Кобеляцький повіт 113, 123, 

182, 294
Коболчин 115, 313

Ковароги 387
Ковенська губернія 98
Ковернино 133
Ковернинський край 407
Коврай 245, 281
Колодяжна 416
Коломия 222, 349, 373
Коришлівка 226
Косів 131, 132, 151, 222, 250, 

279, 286, 291, 295, 310
Косівський повіт 68, 72
Косівський район 131
Кострома 407
Костромська губернія 133
Котелевський район 310
Котельва 110, 216, 310, 313, 323, 

345, 362
Кошице 288, 289
Краків 315, 351
Краківський повіт 134
Красноярск 419
Кременецький повіт 386
Кременчук 56, 297
Кременчуцький повіт 322
Крым 110
Кубань 50, 256
Куземин 215
Кузьменці 160
Куна 209
Куп’янськ 100
Куп’янський повіт 50, 77, 79, 81, 

91, 97, 116, 117, 125, 127, 
137, 182, 184, 256, 311, 375, 
407, 408, 422

Курахове 59
Кути 131, 222

Лебединський повіт 117, 265
Лельчинський район 164, 168
Ленінград 33, 398, 399, 403, 410, 

416, 423
Липецька область 98
Литовсько-Руське князівство 98
Лихачівка 330
Лівобережна Україна 34, 35, 54, 

227, 322, 417, 420, 448, 459
Літинський повіт 188
Ломжа 135
Лохвицкий уезд 411
Лубенський повіт 47, 158, 253, 

320, 344, 414
Луцьк 399, 404, 405, 416, 427

Луцький повіт 72, 82, 83, 88
Любачівський район 130
Любачівщина 403
Львів 48, 49, 164, 191, 203, 208, 

250, 277, 362, 379, 400-405, 
408, 409, 412, 415, 420, 
425, 427

Львівська область 58, 130, 181, 
222, 224, 362, 406, 418

Мала Павлівка 211
Малі Будища 91, 165, 227, 253, 

278, 295, 308, 323, 326, 345
Малоросія 124, 147, 175, 247, 

343, 372, 420
Малютянка 338, 383, 384
Мартин 289
Маяки 50, 263, 418
Межиріч 117, 422
Микільське 109
Миргород 259
Миргородський район 227, 

276, 295
Михайловка 409
Мінськ 157, 399, 402, 414, 418
Мінська губернія 86, 118
Мінський повіт 118
Міські Млини 133
Могилів 72
Могильов 83
Мозирський район 169
Мокрани 387
Монастирок 216
Москва 39, 97, 124, 145, 288, 

320, 398-402, 404, 406, 407, 
410, 411, 413-425

Мрин 109, 412
Мшанець 74
Мюнхен 401

Надвірна 193, 244
Напорівка 109
Нижній Мирошів 287
Нижні Репаші 290
Нижня Сироватка 357
Никольское 408
Нисимковичи 337
Ніжин 140, 246, 426
Ніжинський повіт 157, 167, 182, 

352, 412
Нова Басань 118
Нова Водолага 256, 301

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
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Новгород-Сіверський повіт 353
Новгородська губернія 257
Нове Село 403
Ново-Астрахань 422
Новоград-Волинський повіт 

373, 387
Ново-Катеринослав 109, 117, 

137, 194
Новомосковськ 109, 151
Новомосковський повіт 182
Новосибирск 414
Ново-Ушицький повіт 268
Нудиже 305
Нью-Дели 404
Нью-Йорк 191, 212, 425

Овруцький район 67, 163
Одеса 203, 401, 424, 409, 411
Олександрійський повіт 190
Олександрія 77, 106, 304, 306, 

328, 331, 348
Оленовка 352
Олешня 122, 157, 158, 160, 163, 

181, 190, 199, 223-234, 252, 
254, 293, 313, 414

Ольгопільський повіт 72
Омск 419
Опішне 2, 4, 5, 10, 11, 16, 17,  

24-28, 37, 53, 59, 62-65, 68, 
69, 71, 72, 74, 75, 77-82, 
84-86, 88-91, 93, 94, 98, 104, 
106, 108, 118-120, 123, 124, 
128-130, 134, 137, 139, 144, 
151, 153, 157, 160-162, 165, 
166, 180, 193, 210, 222, 224, 
225, 227-232, 234, 236, 237, 
242, 244, 248, 251-253, 255, 
256, 258, 260, 262, 268, 269,  
274-276, 278, 279, 282,  
284-286, 288, 291, 292, 294, 
295, 297, 300-302, 304-308, 
310, 312, 313, 315, 319, 321, 
323, 325-328, 330-332, 337, 
345-349, 351, 353, 355, 360, 
362, 364-366, 369-371, 373, 
382, 386-388, 390-392, 394, 
397, 405-407, 409-411,  
415-418, 420, 421, 428, 431, 
434, 441, 447-450, 464

Остерський повіт 350
Острожский уезд 416
Охтирка 131, 214-216

Охтирський повіт 46, 211,  
214, 216

Панопей 76
Перевізци 95
Передняя Азия 398
Переяславський повіт 182, 

314, 364
Петроград 119, 159, 399, 407
Петро-Павловка 423
Пирогово 248
Південна Європа 449
Південь України 263, 264
Підволочиський район 226
Підкарпатська Русь 302
Пінський район 336
Пістинь 291
Пльохів 110
Поділля 31, 32, 51-53, 72, 75, 

105, 135, 142, 146, 179, 185, 
191, 249, 266, 268, 275, 285, 
311, 378, 405, 413, 427

Подільська губернія 48, 72, 79, 
81, 85, 149, 161, 165, 179, 
182, 184, 188, 217, 265, 268, 
300, 362, 418

Подунав’я 422
Поздішовце 288, 289
Покуття 44
Полісся 33, 39, 52, 106, 285, 401, 

405, 411, 414, 421, 423
Полонне 373
Полтава 17, 28, 37, 65, 75, 112, 

156, 159, 162, 168, 170, 180, 
183, 242, 247, 328, 336, 337, 
342, 390, 391, 394, 399, 402, 
403, 406, 410, 411, 413, 414, 
419, 424, 431, 434, 441, 458, 
459, 461, 462, 464 

Полтавский уезд 421
Полтавська губернія 46, 47, 68, 

70, 72, 102, 104, 109, 110, 
113, 114, 116, 119, 120, 123-
125, 127, 128, 133, 139, 148, 
158, 172, 178-180, 182, 184, 
207, 215, 227, 234, 245, 247, 
253, 255, 257, 259, 265, 268, 
269, 270, 271, 281, 284, 285, 
294, 295, 308, 310, 317, 320, 
323, 326, 332, 340, 342, 344, 
351, 356, 361, 362, 369, 386, 

399, 400, 403, 406, 407, 411, 
412, 414

Полтавська область 62, 65, 69, 
71, 74, 80, 82, 84-86, 88, 89, 
91, 93, 94, 98, 108, 129, 134, 
153, 165, 227, 236, 253, 258, 
262, 268, 269, 276, 279, 282, 
286, 292, 293, 295, 300, 304, 
305, 307, 310, 312, 330, 332, 
345, 347, 353, 373, 382, 387, 
448, 461

Полтавська округа 295, 308
Полтавщина 10, 46, 50, 51, 105, 

106, 124, 125, 144, 154, 155, 
165, 185, 197, 224, 249, 252, 
253, 266, 268, 269, 277, 278, 
282, 285, 301, 310,  326, 
345, 346, 349, 352, 353, 355, 
362, 390, 398, 404, 409, 419, 
420, 424, 425, 447, 452-457, 
462, 464

Польща 19, 20, 41, 51, 111, 135, 
193, 448

Попівка 227
Постав-Мука 353, 362
Потелич 130
Правобережное Полесье 419
Прага 203
Приангар’я 87, 425
Приднепровье 110
Придніпрянщина 51, 405
Прохори 409
Пряшів 400

Радомисльський повіт 73, 87, 
94, 385

Радомишльський  
район 163, 334

Ратнівський район 77, 124, 361
Решетилівка 109, 116, 123, 125
Ржищів 64, 68
Рівненська область 52, 109, 136, 

158, 179, 184
Рівненський повіт 179, 366
Рівненщина 126, 142
Ріджфільд Парк 136
Ріпки 140
Ріпкинський район 158
Річиця 77
Рожнівка 109
Розвадів 58
Рокита 137, 313, 319
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Романово (Троіцкоє) 98
Роменський повіт 102, 148, 

403, 411
Російська імперія 448
Російська Федерація 24, 75, 98
Росія 15, 19, 50, 87, 179, 193, 

257, 264, 384, 406, 412, 420
Рудня 336

Сагуны 416
Самовиця 356
Сан-Дієго 74
Санкт-Петербург 24, 45, 112, 

116, 117, 122, 133, 154, 158, 
159, 180, 181, 197, 199, 200, 
223, 234, 254, 255, 293, 316, 
320, 342, 361, 384, 403, 
406, 412, 415, 417, 418, 420, 
422, 426

Сарненський район 158
Свидник 400
Северо-Западный край 426
Середнє Подесення 155
Середня Наддніпрянщина 

106, 202
Сибір 193
Симбірська губернія 257
Скалатський повіт 226
Слобідська Україна 256,  

413, 459
Слобода 164
Слобожанщина 106, 398, 424
Слов’янськ 369
Словаччина 226, 287
Смоленська губернія 92
Снятин 253
София 402
Спорово 190
Средняя Азия 398, 416
СРСР 33, 35, 336, 399, 416,  

421, 423
Станіславська область 300
Старе 110
Старі Млини 285
Старобільський повіт 141, 143, 

182, 309, 362, 369
Старокостянтинівський  

повіт 334
Старосамбірський повіт 74, 83
Старосілля 51, 406
Стодоличі 168

Стокгольм 166, 216, 372
Суботів 319
Суми 274, 392
Сумська область 155
Сумський повіт 357
Сумщина 157, 325, 370
Східна Галичина 74, 115, 140, 

151, 227, 237, 250, 284, 288, 
291, 295, 373, 381

Східна Словаччина 288-290, 400
Східний Сибір 87
США 74, 136, 191

Таврия 110
Таврійська губернія 179, 184
Таллинн 411
Тамбов 403, 417
Тарасівка 268
Тарту 407, 411, 415, 424, 425
Тверська губернія 256
Тернопіль 73, 396, 398, 410, 424
Тернопільська область 181, 226
Тернопільщина 225, 268, 319
Тимар 209, 327
Томашівка 282, 319
Тонеж 169
Трипілля 408
Троіцкоє (Романово) 98
Тульська губернія 257
Тульчинська округа 75, 111, 

146, 179, 217-220, 309, 378
Турківський район 362
Тходев 68
Тхорин 66

Угорська Русь 48, 402
Ужгород 302, 428
Україна 1, 2, 4, 5, 10-13, 15, 16, 

19-23, 25-27, 30, 32, 34-36, 
42, 43, 45, 49, 50, 53, 54, 62, 
63, 65, 66, 68, 75, 77, 78, 80, 
88-90, 92, 97, 98, 101, 102, 
106, 111, 124, 126, 132, 135, 
136, 138, 140, 141, 143, 144, 
146, 148, 153, 154, 169, 171, 
172, 175, 176,  185, 186, 189, 
190, 194, 196-198, 200, 202, 
203, 206, 208-210, 213, 216, 
225, 226, 228-230, 239-241, 
249-251, 260, 267, 272, 287, 
288, 292, 298, 301, 317, 329, 

334, 340, 344, 350, 367, 383, 
386, 392, 394, 398, 400-404, 
409-412, 414-418, 420, 421, 
424, 425, 429-431, 447-449, 
450-464

Українська держава 448,  
449, 451

Українська РСР 408, 424
Українське Полісся 33, 39, 54, 

65, 157, 338
Уманський район 319, 360
Умань 282
УРСР 213, 403, 406
Ушицький повіт 80, 85, 328, 

330, 331

Філівці 109, 157, 167

Харків 50, 63, 78, 111, 146, 201, 
252, 294, 336, 397, 404, 407, 
412, 414, 420-422, 424, 425

Харківська губернія 46, 50, 72, 
77, 81, 91, 97, 100, 109, 110, 
116, 117, 125, 127, 137, 141, 
143, 149, 172, 179, 182, 184, 
194, 211, 214, 215, 256, 262, 
265, 309, 311, 313, 335, 345, 
355, 357, 362, 369, 375, 388, 
412, 422, 425

Харківська область 256,  
301, 332

Харківський повіт 91, 131
Харківщина 144, 185, 249, 268
Херсонська губернія 50, 181, 

184, 190, 263, 264, 418
Хмельницька область 279, 319
Хмельницький 420
Хмельниччина 268
Хоменкове 262
Хомутець 276, 295
Хомутинці 79
Хорощанка 82, 88

Цвітне 319, 326, 327, 332
Центральна Європа 449
Центральна Україна 119, 145, 

148, 149, 166, 173, 176, 189, 
230, 232, 252, 260, 261, 263, 
264, 267, 281, 300, 315, 320, 
321, 324, 347, 351, 352, 359, 
364, 365, 372, 374-376
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Череповецький повіт 257
Черкаси 60, 67, 101, 120, 137, 

144, 174, 243, 272, 330, 345, 
359, 360, 364, 368, 371, 410

Черкаська область 279, 282, 
286, 300, 319, 360

Черкащина 301
Чернещино 119
Чернівецька область 181,  

295, 313
Чернівеччина 115
Чернівці 203, 416
Чернігів 47, 110, 203, 403, 404, 

406, 412, 418
Чернігівська губернія 47, 48, 72, 

78, 92, 109, 110, 116, 117, 
122, 140, 141, 149, 155, 157, 
167, 172, 179, 181, 182, 184, 
199, 223-234, 254, 260, 293, 
311, 313, 316, 348, 398, 403, 
404, 412

Чернігівська область 52, 78, 
118, 155, 157, 158, 160, 179, 
190, 279, 313, 319, 339, 422

Чернігівський повіт 100, 182, 
334, 355

Чернігівський район 179
Чернігівщина 49, 50, 130, 156, 

157, 163, 164, 185, 249, 252, 
268, 285, 301, 306, 352, 367, 
390, 409, 411, 414, 418, 420

Чехія 19, 193
Чечерский район 336
Чудель 158

Шавельський повіт 98
Шарино 360
Шатрище 325
Шевченкове 266
Шишаччина 402
Шпиколоси 130, 222, 224, 225, 

237, 383

Шумськ 386, 387

Эстония 411

Ялта 81, 82, 84, 90
Яреськи 178

***

Bratislava 427
Hrvatska 428
Katowice 427
Mohelnice 427
Opishne 3
Poznań 427
Praha 428
Severni Morava 427
Šumperk 427
Ukraine 3, 432-434
Warsawa 427
WrocŁaw 427, 428
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 ІС ТОРИЧНА ДОВІДК А

Нині селище Зіньківського району Полтавської 
області; близько 6 тисяч жителів. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 селище 
включено до «Списку історичних населених місць України». 
Один із наймогутніших і найславетніших центрів культурної 
самобутності українців, загальновизнана столиця 
українського гончарства. 

На території містечка досліджено городище скіфського 
часу «Кардашів вал» (IV–ІІІ ст. до н.е.), городище роменської 
архео логічної культури (VIIІ ст.). Неподалік знаходиться одне 
з найбільших городищ скіфського часу – Більське. 1737 року 
в Опішному утворилася перша в Україні й тривалий час 
найбільша в Російській імперії Опішненська компанія 
селітроварних підприємств. У добу середньовіччя в містечку збудовано розгалужену систему 
підземних ходів, які планується музеєфікувати. 

У ХІХ столітті Опішне стало одним із найбільших і найвизначнішим гончарним осередком 
України. У місцевому гончарстві на початку ХХ століття було зайнято більше тисячі осіб. Вироби 
гончарів продавалися не лише в українських губерніях, а й у багатьох країнах європейського та 
американського континентів. 1894 року в Опішному було відкрито першу в Лівобережній Україні 
земську губернську навчально-показову гончарну майстерню. (Донині зберігся один із будинків 
майстерні, зведений 1916 року за проектом все світньо відомого українського мистця Василя 
Кричевського в стилі українського модерну). Опішне – єдиний в Україні осередок традиційного 
гончарства, де вже більше століття розвивається гончарне шкільництво.

В Опішному функціонували найбільші в Україні гончарний завод «Художній керамік», що 
знаходився в системі «Укрхудожпрому», та гончарний завод «Керамік», підпорядкований «Укоопспілці». 
Завод «Художній керамік», заснований 1929 року, був найстарішим і найзнаменитішим гончарним 
підприємством в Україні. Нині тут діють приватні гончарні художні майстерні відомих українських 
мистців, заслужених майстрів народної творчості України – Михайла Китриша, Василя Омеляненка, 
Миколи Пошивайла та багатьох молодих майстрів кераміки. Дванадцять гончарів стали членами Спілки 
художників України. Творчість 8 гончарів відзначено почесним званням «Заслужений майстер народної 
творчості України», трьох (єдиних з гончарів України!) – Державною премією України імені Тараса 
Шевченка, одного – Всеукраїнською літературно-мистецькою премією імені Івана Нечуя-Левицького. 

Опішненська кераміка стала своєрідним етнічним символом української культури ХХ століття. 
(Найбільш влучно про це сказав, побувавши в Опішному, колишній посол Польщі в Україні Єжи 
Бар: «Я думав, що глину побачу, а побачив народ»). Саме тому усвідомлення україностверджуючого 
покликання Опішного і дбайливе плекання головного дійства в цьому священному куточку України – 
гончарства – мають стати наріжним каменем культурної політики Української Держави.

З гончарством Опішного пов’язана творча доля знаменитих українських мистців: гончарів 
– Федора Чирвенка, Остапа Ночовника, Івана Гладиревського, Василя Поросного; художників-
керамістів – Юрка Лебіщака, Осипа Білоскурського, Петра Вауліна; художників – Василя 
Кричевського, Сергія Васильківського, Миколи Самокиша, Опанаса Сластьона, Єлизавети 
Трипільської, Леоніда Позена; письменників – Андрія Заливчого, Якова Майстренка, Василя 
Вражливого-Штанька, Олександра Косенка, історика літератури Назара Фіялковського; археолога 
Івана Зарецького; етнографів – Віктора Василенка, Михайла Русова, Федора Вовка, Якова Риженка, 
Костянтина Мощенка; керамолога й мистецтвознавця Юрія Лащука; публіциста й політичного діяча 
української діаспори Івана Майстренка.
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Містечко стало місцем проведення Установчого з’їзду Українського керамічного товариства 
(2000). Тут знаходиться постійнодіючий виконавчий орган УКТ – Правління.

В Опішному нині функціонують три заклади державного значення: Національний 
музей-заповідник українського гончарства в Опішному (на пострадянському просторі,  
у країнах Центральної і Південної Європи аналогів немає), Державна спеціалізована художня 
школа-інтернат I-III ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського  
(на пострадянському просторі, в інших країнах Європи аналогів немає), Інститут керамології – 
відділення Інституту народознавства НАН України (на пострадянському просторі аналогів немає). 
Сформувався численний науковий колектив, інтелектуальний потенціал якого в сфері дослідження 
гончарства не має рівних в Україні.

На буревійних шляхах історії містечко не раз дощенту спалювали чужинці,  
але воно, немовби Фенікс із попелу, знову й знову воскресало,  

щоразу постаючи ще потужнішим Осердям Народної Духовності.
Занепали скіфські, праслов’янські городища, завмерло середньовічне козацьке  

містечко, проте не зник на приворсклянських пагорбах Божий Дар Плекання Краси.
У найтрагічніші і найзастійніші часи вогнецвітне мистецтво Опішненських  

Гончарів утверджувало Непоборність Народного Духу.
Нерукотворний Духовний Храм протистояв імперським намаганням  

зруйнувати Генотип Національної Свідомості. 
Інтенсивність нівелювання Основ Етнобуття – прямо пропорційна стану гончарства:  

чим більше воно занепадає, тим помітніше деградує суспільство, 
тим глобальніші катастрофи загрожують планеті.

Та обставина, що Опішне й сьогодні лишається одним із найбільших осередків  
ГОНЧАРСТВА в Україні, виявляє його месіянську роль для Українського Суспільства.  
Саме тому усвідомлення сакрального покликання Опішного і дбайливе плекання  

головного дійства в цьому священному куточку України — ГОНЧАРСТВА —  
поступово стають наріжним каменем культурної Політики Української Держави.

Спрагло припадіть до цього Предковічного джерела Духовності Нації, 
звідки незлічимими струмочками розтікається в широкий світ, 

у батьківські і чужинецькі краї потужна енергетика Космічної Гармонії!
Пізнайте Благодать Спілкування з Предивним Світом Нетлінної Краси! 

Гончарство – індикатор Духовного Здоров’я Нації.
Кожний Гончар – Творець, і чим більше таких Особистостей, тим щільнішу  
світлоносну Ауру Суспільства вони вибудовують, тим потужніше остання  

протистоїть деструктивним космічним силам, Антидуху.
Гончарство – наймогутніша, хоча і найутаємниченіша Твердиня 

Самозбереження Нації, джерело її Поступу.
Як не пригадати тут особливе обожнення гончарства японцями! 

Чи не в цьому одна з передумов становлення й розвитку  
авангардної нації сьогодення?! 

У поруйнованому й сплюндрованому Українському  
Світі утаємничений Духовний Потенціал Опішного  

постає Великоднім Камертоном,  
за яким найтонші почування й діяння  

Українців налаштовуються  
на гармонійний лад
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З дня на день, через літа у віки творить Опішне 
гончарний літопис українського буття.

Таїна його Величі – за сімома замками Історії.
Джерела її Сили – лише для Посвячених у Апостоли Народного Духу. 

Опішне творитиме Україну і хвилюватиме нас доти, доки залишатиметься 
нерозгаданою таїна його наснаги, допоки на сторожі його джерел поставатимуть  

світлоносні гончарі – чарівники-царі неосяжних вершин  
Людського Животворящого Вогню, провідники Космічного Ладу. 

Їхніми заповітними руками Опішне промовляє до Нас 
Великомудрістю Предків. 

Вслухаймося разом!

 

11 березня 1986 року в Опішному, за дорученням Ради Міністрів України, засновано 
Музей гончарства. Через три роки (03.11.1989) прийнято постанову про формування на його базі 
Державного музею-заповідника українського гончарства – етномистецького науково-дослідного і 
культурно-освітнього закладу, національної гончарної скарбниці України. Враховуючи виняткове 
значення музею-заповідника в справі збереження, вивчення й популяризації гончарної спадщини, 
а також його роль у розвитку національно-культурних традицій українського народу, Указом 
Президента України від 29.03.2001 року №220/2001, закладу надано статус національного. 

Діяльність музею-заповідника спрямовано на збирання польових матеріалів, формування 
колекцій, наукове дослідження й популяризацію українського гончарства. У його структурі 
функціонують: Гончарська книгозбірня України, яка має найбільшу в Україні збірку літератури 
з проблем українського та світового гончарства; Національний архів українського гончарства; 
видавництво «Українське Народознавство», яке готує до видання літературу з проблем гончарства 
та українського народознавства, зокрема національний культурологічний щорічник «Українське 

гончарство», національні наукові щорічники «Українська керамологія», «Бібліографія 
українського гончарства», національний науковий часопис «Український керамо-

логічний журнал»; Меморіальні музеї-садиби гончарської родини Пошивайлів, 
гончарки Олександри Селюченко, філософа й колекціонера опішненської 

кераміки Леоніда Сморжа, в яких у недотор каному вигляді збереглися 
інтер’єри жител, предмети побуту, гончарні твори та декоративні 

мальовки, вишивки, народні картини, безліч фотографій та багата 
епістолярна спадщина (листи, щоденники тощо). Найголовніше 
багатство музею – фондова колекція гончарних виробів, на сьогодні 

найбільша в Україні, яка щороку поповнюється.
Музей ініціював проведення в Опішному Всеукраїнських 

симпозіумів монументальної кераміки «Поезія гончарства 
на майданах і парках України», Національних симпозіумів 
гончарства, у результаті яких з’явилася унікальна Національна 

галерея монументальної кераміки, розміщена просто неба; 
Всеукраїнських гончарських фестивалів, Національних конкурсів 

художньої кераміки, Міжнародних і Всеукраїнських науково-
практичних конференцій і семінарів з проблем гончарства, Тижнів 
Національного Гончарного Здвиження, свята Національного Дня 
гончаря
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На базі Науково -дослідного центру українського гончарства Національного музею -
-заповідника українського гончарства в Опішному 2000 року було засновано нову академічну 
наукову установу – Інститут керамології як відділення Інституту народознавства НАН України. 
За короткий проміжок часу, що минув відтоді, Інститут керамології став провідним в Україні  
у галузі керамології, ствердивши пріоритетні позиції України в розвитку цієї новітньої наукової 
дисципліни. Головною метою діяльності Інституту керамології є комплексне вивчення гончарства 
як феномена людської діяльності; проведення фундаментальних наукових досліджень, 
спрямованих на одержання нових знань про закономірності виникнення й розвитку гончарства, 
його роль і місце в традиційно- побутовій і сучасній культурі українців та інших народів світу; 
проведення прикладних наукових досліджень, спрямованих на одержання нових знань про глини 
та вироби з них, їх використання для примноження національного багатства Української Держави. 
Вчені Інституту вивчають гончарство на території України від найдавніших часів до наших днів; 
проводять польові керамологічні, археологічні та лінгвістичні експедиції в різних регіонах країни; 
формують Національний інформаційний банк даних про гончарство, вивчають і узагальнюють 
світові досягнення в галузі керамології.

Нині ведеться підготовка фундаментальної багатотомної енциклопедії «Українське 
гончарство», «Національного словника українських гончарів» та інших наукових праць

 
 

 

1997 року в структурі Державного музею -заповідника українського гончарства в Опішному 
було створено перший і єдиний в Україні подібного типу спеціалізований навчальний мистецький 
заклад – Колегіум мистецтв у Опішному. 04.12.2001 року його було реорганізовано в Спеціалізовану 
художню школу- інтернат І -ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному». З 2004 року –  
це Державна спеціалізована художня школа- інтернат І -ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному», 
підпорядкована Міністерству культури і туризму України. 

Мета закладу: здобуття загальної середньої освіти, національне художньо -естетичне виховання 
дітей і підлітків, усебічний розвиток їх таланту, природних здібностей; виховання високоосвічених, 
фізично здорових, духовно розкутих і вільних людей, з прагненням до правди, добра і краси, 
здатних на незалежні судження й оцінки, з широким світоглядом, які турбуються про розвиток  
і збереження своєї культури, поважають інші народи; творення гармонійно розвиненої особистості 
з високим культурним потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного, усталеними художніми 
смаками, готовністю до практичної творчої діяльності. Колегіум спеціалізується на опануванні 
гончарства. 

Мистецький заклад став творчою базою Всеукраїнських гончарських фестивалів та 
Міжнародних молодіжних гончарських фестивалів
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ВЕЛЬМИШАНОВНІ ДОБРОДІЇ!

КЕРАМОЛОГИ, ТЕХНОЛОГИ, АРХЕОЛОГИ, ЕТНОГРАФИ,  
ІСТОРИКИ, МИСТЕЦТВОЗНАВЦІ, КУЛЬТУРОЛОГИ,  

ХУДОЖНИКИ, ЖУРНАЛІСТИ, КРАЄЗНАВЦІ,
УСІ, КОМУ НЕ БАЙДУЖИЙ  

ДУХОВНИЙ ПОСТУП УКРАЇНИ!
ГОНЧАРСЬКА КНИГОЗБІРНЯ УКРАЇНИ

ЩИРОСЕРДНО ПРОСИТЬ ВАС НАДСИЛАТИ ЇЙ  
УСІ ВАШІ ПУБЛІКАЦІЇ З ПИТАНЬ ГОНЧАРСТВА

 УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ,
В ОРИГІНАЛАХ ЧИ КСЕРОКОПІЯХ

 
 

 

Усі Ваші публікації, публікації про Вас 
будуть включені до анотованих статей 

«Бібліографії українського гончарства»

Умовою публікації в щорічнику Ваших матеріалів є наявність їх у Гончарській Книгозбірні України 
чи в Національному архіві українського гончарства. При цьому необхідно чітко зазначити джерело 
публікації за такою схемою:

для книг: Автор. – Назва книги. – Місце видання: Видавництво, Рік видання. – 
 Кількість сторінок;

для статей: Автор. Назва статті // Назва періодичного видання (книги), де надрукована стаття.  
 – Місце видання: Видавництво, Рік видання. – №. – Випуск. – Том. – День. – 
 №№ сторінок.

«Бібліографію українського гончарства»  
за 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 роки  

можна замовити за адресою:
Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному, 

вул.Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, 
тел./факс (05353) 42416, 42175;
email: opishnemuseum@ukr.net

Гончарська книгозбірня України,

Вул.Партизанська, 102,  
Опішне, Полтавщина, 38164, Україна;  
тел./факс (05353) 42416, 42475;  
e-mail: opishne-museum@ukr.net
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ПОЛОЖЕННЯ
 про атрибутування глиняних виробів  

експертною комісією Інституту керамології –  
відділення Інституту народознавства 

НАН України
Заявки на атрибутування глиняних виробів приймаються від юридичних і фізичних 

осіб. Для атрибутування глиняних виробів замовник подає заявку та твір, який 
потрібно атрибутувати. 

Кераміка приймається винятково від безпосереднього власника (за дорученням 
юридичної особи). Дирекція Інституту керамології відповідає за зберігання 
отриманих на атрибуцію творів.

Під час передачі кераміки для атрибутування складаються:
– акт на тимчасове зберігання творів із обов’язковим зазначенням назви, 

короткого опису (матеріал, техніка, розміри), історії походження предмета; 
наявних облікових позначень, стану збереження твору;

– договір на атрибутування.
Власники можуть застрахувати свої твори на випадок пошкодження їх під час 

перебування на тимчасовому зберіганні в Інституті керамології.
Твори, передані на тимчасове зберігання для атрибутування, власники забирають 

не пізніше зазначеного в акті терміну тимчасового зберігання предмета, після 
закінчення якого Інститут керамології не несе відповідальності за збереження 
твору.

Оплата атрибутування глиняних виробів проводиться згідно з кошторисом, 
затвердженим дирекцією Інституту керамології. Власник сплачує аванс  
у розмірі 50% від кошторисної вартості атрибутування. За умови припинення 
дії договору на вимогу власника після початку виконання робіт сплачена сума 
авансу не повертається.

Для атрибутування окремих робіт можуть залучатися фахівці інших науково-
дослідних, музейних установ та закладів. Вартість робіт, що виконуватимуться 
ними, враховується в загальному кошторисі атрибутування.

Після проведення атрибутування видається письмовий «Сертифікат про 
результати атрибутування глиняного виробу експертною комісією Інституту 
керамології – відділення Інституту народознавства НАН України» і акт на 
виконані роботи, затверджені директором Інституту керамології.

Один примірник «Сертифіката про результати атрибутування глиняного 
виробу експертною комісією Інституту керамології – відділення Інституту 
народознавства НАН України» зберігається в архіві Інституту керамології.

Інститут керамології, за згодою власника, набуває право використання фотографій 
атрибутованої кераміки та результатів її дослідження в наукових студіях  
і публікаціях своїх співробітників.

Вул.Партизанська, 102, Полтавщина, Опішне, 38164, УКРАЇНА

Тел./факс +38 (05353) 42175
e-mail: ceramology@ukr.net

www.ceramology-inst.gov.ua
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Українська Керамологія:  
Національний науковий щорічник.  За рік 2007.  
Українське гончарство доби козацтва. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.III. – T.1. – 264 с., іл.  
Перший том третьої книги Національного наукового щорічника 
«Українська керамологія» присвячено українському гончарству 
доби козацтва. До нього ввійшли доповіді  Всеукраїнського 
науково-практичного керамологічного семінару «Актуальні питання 
дослідження українського гончарства доби козацтва» та статті 
вітчизняних керамологів, присвячені гончарству ХVI – ХVIII століть. 
Для керамологів, істориків, археологів, етнологів, мистецтво знавців, 
музеологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурною спадщиною 
України

Українська Керамологія:  
Національний науковий щорічник.  За рік 2007.  
Атрибуція кераміки в Україні. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2011. – Кн.III. – T.2. – 376 с., іл.  
У другому томі третьої книги Національного наукового щорічника 
«Українська керамологія» подано матеріали Всеукраїнського 
науково-практичного керамологічного семінару «Сучасні проблеми 
атрибутування керамологічних колекцій в Україні» та статті, присвячені 
тотожній тематиці. 
Для керамологів, істориків, археологів, етнологів, мистецтво знавців, 
музеологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурною спадщиною  
України

Гейко Анатолій.  
Гончарство населення скіфського часу  
Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 248 с., іл.
Монографію присвячено реконструкції гончарства населення 
скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. Здійснено 
огляд історії дослідження поселенських і поховальних пам’яток. Аналіз 
і узагальнення матеріалів, у поєднанні з комплексним застосуванням 
методів техніко-природничих наук, експериментального моделювання, 
етноархеології, дозволили реконструювати технологію виготовлення 
глиняного посуду, з’ясувати його асортименті призначення.
Для керамологів, археологів, істориків, музейних працівників, 
викладачів та вчителів історії, краєзнавців, а також усіх, хто 
цікавиться стародавньою історією України.

КЕРАМОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ 2011–2015

80 грн.

50 грн.

110 грн.
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Метка Людмила.  
Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ  
– першій половині ХХ століття.  
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 240 с., іл.
Монографія є першим комплексним дослідженням гончарства 
Слобідської України другої половини XIX – першої половини XX 
століття. В її основу покладено матеріали, зібрані автором у польових 
керамологічних експедиціях упродовж 2001–2004 років.
Для керамологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців, 
музеєзнавців, усіх, хто цікавиться минувшиною рідного краю.

Овчаренко Людмила.  
Гончарство Макарового Яру (друга половина ХІХ –  
перша половина ХХ століття).  
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 252 с., іл.
Здійснено комплексне керамологічне дослідження гончарства 
крайнього східного гончарного осередку України. Охарактеризовано 
джерела й літературу з питань гончарства в с.Макарів Яр. Відтворено 
історичний розвиток місцевого промислу, з’ясовано причини 
його занепаду. Реконструйовано технологічний процес кустарного 
виробництва глиняних виробів; вивчено їх асортимент, функції, художні 
ознаки та способи збуту. Проаналізовано роль повітового земства у 
розвитку гончарного осередку. Вивчено обставини заснування, аспекти 
діяльності, вплив на промисел місцевої гончарної школи.
Для керамологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців, 
музеєзнавців, усіх, хто цікавиться минувшиною рідного краю.

Щербань Анатолій.
Декор глиняних виробів Лівобережної України  
від неоліту до середньовіччя. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 248 с., іл. 
Монографію присвячено дослідженню декору глиняних виробів 
самобутнього історико-культурного регіону – Лівобережної України 
– впродовж останньої третини VIІ тисячоліття до н.е. – ХIII століття. 
Уперше проаналізовано майже восьмитисячолітню історію декору 
кераміки. Вивчено технологію нанесення декору, особливості елементів 
і композицій орнаментів, висловлено гіпотези щодо їх функцій.
Для керамологів, археологів, істориків, етнологів, мистецтвознавців, 
музейних працівників, краєзнавців, усіх, хто цікавиться мистецькою 
спадщиною давнього населення України.

Рахно Костянтин.  
Перунове полум‘я. Міфологія та обрядовість слов‘янських гончарів. 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 448 с., іл. 
Монографія є першим комплексним дослідженням ролі й місця міфо-
ритуальних аспектів гончарства у традиційній культурі слов’янських 
народів. Уперше в керамології й етнології на підставі аналізу традиційних 
гончарських звичаїв та обрядів виготовлення посуду реконструйовано 
міфопоетичні уявлення слов’ян про процес гончарювання. Виявлено й 
охарактеризовано зв’язок гончарного ремесла з основними образами 
слов’янської міфології, зокрема, з богом грому Перуном, у контексті 
базових структур міфологічної моделі світу.
Для керамологів, етнологів, фольклористів, істориків, релігієзнавців, 
етнолінгвістів, мистецтвознавців і всіх, хто цікавиться міфологією, 
фольклором і традиційною культурою слов’ян.

50 грн.

60 грн.

50 грн.

150 грн.
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ТРЕТЯ Національна виставка-конкурс художньої кераміки  
«КерамПІК у Опішному!» (1 липня – 30 жовтня 2011):  
Альбом-каталог. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2012. – 408 с.: іл.  + DVD 
Про наймасштабнішу мистецьку подію в галузі української художньої 
кераміки 2011 року – ТРЕТЮ Національну виставку-конкурс художньої 
кераміки «КерамПІК у Опішному!». На ній було представлено 
найвидатніші досягнення вітчизняних мистців 2010 – першої 
половини 2011 року. Національні Виставки-Конкурси перетворилися 
в неформальні національні форуми творців української гончарної 
культури, щорічні з´їзди майстрів-гончарів, художників-керамістів, 
керамологів і мистецтвознавців.
У фундаментальному науковому альбомі-каталозі подано відомості 
про учасників і членів Журі, каталог, анотації й концепції експонованих 
творів, фотолітопис подій, прес-бібліографію й багато інших матеріалів, 
важливих для осмислення унікального мистецького явища. Також 
опубліковано аналітичні статті відомих учених, роздуми мистців про 
актуальні питання розвитку сучасної художньої кераміки в Україні 
та світі, художні пошуки й здобутки, дискусійні питання організації й 
проведення Виставки-Конкурсу.
Видання продовжує академічну керамологічну серію «УКРАЇНА 
ГОНЧАРНА», яка знайомить читачів із творчим доробком учасників 
національних керамологічних виставок, конкурсів і симпозіумів.
Додатком до альбому є DVD-диск із відеофільмом про перебіг подій 
Виставки-Конкурсу.
Для художників-керамістів, майстрів-гончарів, керамологів, 
мистецтвознавців, культурологів, етнологів, музеєзнавців, 
краєзнавців, викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, 
керівників художніх галерей і музеїв, кураторів виставок.

Бібліографія українського гончарства. 2008:  
Національний науковий щорічник. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2012. – Вип.10. – 408 с.: іл.   
Національний науковий щорічник охоплює публікації про українське 
гончарство, кераміку, керамологію, які побачили світ в Україні 
2008-го року. Тематичне спрямування матеріалів – археологія, історія, 
етнографія і мистецтво гончарювання. До реєстру включено книги, 
брошури, журнали, буклети, статті, повідомлення, що надійшли до 
Гончарської книгозбірні України та Національного архіву українського 
гончарства Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, а також Керамологічної бібліотеки України й 
Українського керамологічного архівного фонду Інституту керамології 
– відділення Інституту народознавства НАН України. Усі бібліографічні 
позиції мають анотації й суцільну нумерацію, починаючи з першого 
випуску. Подано додаток публікацій 2007 року, огляди й рецензії 
керамологічної літератури, інформацію про нові надходження до 
Гончарської книгозбірні України та Керамологічної бібліотеки України; 
короткі біографії й статті про відомого сучасного художника-кераміста 
Василя Боднарчука та відомого українського вченого, академіка НАН 
України, професора Степана Павлюка; список добродійників.
Для керамологів, етнологів, істориків, археологів, мистецтвознавців, 
краєзнавців, бібліотечних працівників, викладачів і студентів вищих 
навчальних закладів.

160 грн.

80 грн.
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130 грн.Міщанин Віктор. 
Репресивні заходи радянського тоталітарного режиму  
в галузі традиційного гончарства України  
(1930-ті – 1950-ті роки).
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. – 736 с.: іл.
Монографія є першим ґрунтовним дослідженням репресивних заходів 
радянського тоталітарного режиму в галузі традиційного гончарства 
України впродовж 30-х – 50-х років ХХ століття. В основу книги 
покладено архівні документи, літературні й польові джерела, що 
стосуються мешканців гончарної столиці України – містечка Опішного –  
й навколишніх гончарних осередків сучасного Зіньківського району 
Полтавської області. Подано життєписи й матеріали фальсифікованих 
кримінальних справ гончарів, працівників гончарних підприємств, 
працівників і випускників гончарних шкіл, керамолога.
Для керамологів, істориків, музеологів, краєзнавців, усіх, хто 
цікавиться трагічними сторінками в історії України й намагається 
унеможливити їх повторення в майбутньому.

60 грн.

110 грн.

Гейко Анатолій.
Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї. 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. – 176 с.
Монографія є першим спеціалізованим дослідженням ремонту 
глиняного посуду на теренах України й суміжних країн. Керамологічні, 
археологічні й етнографічні джерела дозволили вивчити це унікальне 
явище традиційно-побутової культури від найдавніших часів до 
сьогодення. Комплексно охарактеризовано види ремонтування, 
особливості їх еволюції й причини зникнення, відображення теми у 
фольклорі й художніх творах. У додатках подано практичні поради щодо 
ремонту глиняних виробів.
Для керамологів, археологів, етнологів, істориків, музейних працівників, 
викладачів і вчителів історії, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться 
традиційно-побутовою культурою України.

Рахно Костянтин.
Свистопляска і Ренкавка. Глиняні вироби в традиційно-побутовій 
культурі як джерело формування національної ідентичності 
слов’янських народів. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. – 488 с.
Монографію присвячено календарній обрядовості з використанням 
глиняних виробів у традиційно-побутовій культурі росіян і поляків – 
Свистоплясці та Ренкавці. На підставі широкого кола джерел простежено 
ґенезу й еволюцію цієї обрядовості, первісно пов’язаної з язичницьким 
культом бога грому Перуна й відродженої нині як громадські урочистості. 
Проаналізовано шлях глиняних виробів від культової пластики до 
дитячої іграшки та мистецьких творів, які стали уособленням етнічності, 
фактором збереження локальної й національної ідентичності за доби 
глобалізації.
Для керамологів, етнологів, фольклористів, істориків, релігієзнавців, 
етнолінгвістів, культурологів, мистецтвознавців і всіх, хто цікавиться 
міфологією, фольклором і традиційною культурою слов’ян.

ІНФОРМАЦІЯ
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Марія Пошивайло      ГОНЧАРНИЙ КОД УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

60 грн.

120 грн.

140 грн.Українська керамологія:  
Національний науковий щорічник. За рік 2008:  
Експеримент у сучасній керамології
/ За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла.  
– Опішне: Українське Народознавство, 2013. – Кн.IV. – Т.1. – 592 с.: іл.
В основу чергового тому Національного наукового щорічника «Українська 
керамологія» покладено матеріали Міжнародного науково-практичного 
керамологічного семінару «Експеримент у сучасній керамології: шлях до 
наукової істини чи профанація наукових знань?» (Опішне, Полтавщина, 
28–30.05.2008). Метою його проведення було з’ясування місця й ролі 
експериментів у сучасних керамологічних дослідженнях, виявлення 
позитивних і негативних моментів у використанні їх під час вивчення 
давнього гончарства, впровадження в практику сучасних керамологічних 
студій спеціальних методів дослідження історичної кераміки. У додатках 
подано статті керамологічної проблематики провідних українських  
і російських учених. 
Щорічник присвячено пам’яті видатного керамолога, доктора історичних 
наук, професора Олександра Бобринського (04.08.1930 – 01.10.2010)
Для керамологів, істориків, археологів, етнологів, мистецтвознавців, 
музеологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурною спадщиною 
України та інших країн світу.

Метка Людмила.
Глина й глиняний посуд в українській народній медицині 
(ХІХ – початок ХХІ століття). 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. – 248 с.
Уперше в українській керамології на основі опублікованих джерел  
і польових керамологічних студій з’ясовано специфіку використання 
глини й глиняного посуду в народній медицині українців упродовж ХІХ 
– початку ХХІ століття. Проаналізовано народні способи приготування 
лікарських засобів у глиняному посуді; визначено асортимент посуду 
для проведення лікувальних процедур у домашніх умовах; узагальнено 
відомості про використання глиняного посуду в знахарстві під час 
магічного зцілення від хвороб та в господарських захисних звичаях 
і обрядах, пов’язаних із тваринництвом; досліджено побутування 
глиняних оберегів в українській традиційно-побутовій культурі.
Для керамологів, істориків, етнографів, мистецтвознавців, краєзнавців, 
усіх, хто цікавиться традиційно-побутовою культурою України.

Гейко Анатолій.
Гра «Крем’яхи» як джерело наукових студій. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 320 с.
Монографія є першим комплексним дослідженням української народної 
гри «Крем’яхи», а також подібних ігор народів світу. Керамологічні, 
археологічні, етнографічні та інші джерела дозволили охарактеризувати 
різновиди гри, її еволюцію й причини зникнення, відображення теми 
в мистецтві й художній літературі, вивчити застосування крем’яхів  
у культово-релігійній обрядовості. 
Для керамологів, археологів, істориків, музейних працівників, педагогів, 
краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться традиційно-побутовою 
культурою України та інших країн.



260 грн.Овчаренко Людмила. 
Кам’янець-Подільський осередок гончарної освіти 
в Україні (1905–1933) 
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 1280 с.
Перше в українській керамології комплексне дослідження розвитку 
гончарного шкільництва в місті Кам’янець-Подільський упродовж 
першої третини ХХ століття. За архівними й літературними джерелами, 
польовими матеріалами проаналізовано передумови заснування, 
основні напрямки діяльності, учнівський склад, навчальні програми, 
технологічні аспекти опанування гончарства, етнопедагогічні засади 
функціонування й персоналії викладачів різночасових навчальних 
закладів: Кам’янець-Подільських рисувальних класів (1905–1908); 
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні 
(1908–1919); Кам’янець-Подільської художньо-промислової професійної 
школи імені Григорія Сковороди (1919–1933). 
Відтворено унікальну в межах України систему комплексного 
формування творчого майстра, 'що передбачала практику у виробничих 
майстернях, участь в етнографічних експедиціях і фахових гуртках, 
видавничу, музейну й виставкову діяльність. З’ясовано визначальну 
роль керівників гончарних навчальних закладів в успадкуванні  
й передачі професійних знань (В’ячеслав Розвадовський, Микола Роот, 
Володимир Гагенмейстер). Вивчено трагічні сторінки історії, пов’язані 
зі знищенням російською окупаційною владою цього самобутнього 
осередку збереження, розвитку й популяризації народного мистецтва. 
Опубліковано унікальні архівні й керамологічні матеріали гончарних 
шкіл Кам’янця-Подільського. 
Для керамологів, етнологів, істориків, етнопедагогів, мистецтво-
знавців, культурологів, педагогів і краєзнавців, усіх, хто розвиває 
гончарство як етноідентифікуюче явище національної культури  
й цікавиться художньою спадщиною українців.

ІНФОРМАЦІЯ
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