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Плечко А. Календарна обрядовість (Благовіщення, Здвиження та Покрова) у землеробстві жителів Середнього
Полісся; кількість бібліографічних джерел – 10; мова українська.
Анотація. Стаття відображає результати лінгвістичного дослідження автором сучасного стану звичаєво-обрядової культури Середнього Полісся у календарних святах – Благовіщенні, Здвиженні та Покрові. На основі експедиційних матеріалів, зібраних в одному з архаїчних регіонів Славії – Поліссі, здійснено системний опис традиційних середньополіських уявлень про календарно-побутову обрядовість у землеробстві на Благовіщення, Здвиження та Покрову;
визначено основні мотиви, що вплинули на формування культурних текстів середньополіських уявлень відповідної
тематики. Методи дослідження зумовлені специфікою діалектних текстів, які потребують системного опису матеріалу,
зібраного експедиційним методом опитування респондентів.
У середньополіській традиції Благовіщення пов’язане з віруванням про Господнє благословіння землі на майбутній урожай, Здвиження – зі «здвиженням», «закриттям» землі на зиму, сезонними змінами у житті змій та вужів,
Покрова – із переходом до зими, тому до Покрови завершувалися основні сільськогосподарські роботи в садах та на
полях. У розвідці виокремлено низку заборон, пов’язаних із календарними датами в житті поліщуків: до Благовіщення
заборонено працювати на полі, виконувати певні дії із землею; на Здвиження заборонено ходити до лісу, працювати на
городі, виконувати будь-яку роботу. У календарно-обрядовій діяльності поліщуків виявлено низку мотивів, пов’язаних
із землею, як-от: мотив пробудження землі, мотив здвиження землі, мотив закриття землі, мотив покриття землі покровом. Встановлено, що календарна обрядовість продовжує відігравати важливу роль у землеробстві поліщуків, хоча і
спостерігається поступова відмова від традицій минулого, поєднання сучасних підходів з усталеними традиціями сільського господарства. Зібраний матеріал відображає лише фрагментарні знання про календарно-побутову обрядовість,
тож системне вивчення подібних вірувань залишається актуальним у сучасному мовознавстві.
Ключові слова: календарно-побутова обрядовість, середньополіські вірування, Благовіщення, Здвиження, Покрова, мотиви.

Постановка проблеми. В аграрній діяльності
наших пращурів календарно-побутова обрядовість
займала та продовжує займати далеко не останнє
місце. Спробуємо дослідити символіку та значення
окремих аграрних обрядодій, пов’язаних із трьома
особливими календарними датами: Благовіщенням,
Здвиженням та Покровою в середньополіських говірках.
Аналіз досліджень. Народний календар та
пов’язана з ним обрядовість часто стають об’єктом
дослідження науковців. Етнограф Воропай О. видає
нарис народно-календарних звичаїв українського
народу [Воропай 1958]. Ю. Пуківський досліджував обрядово-звичаєвий супровід відзначення свята Благовіщення на території Волині та локальну
специфіку Великодньої обрядовості українців у
Східній Бойківщині [Пуківський 2015, Пуківський
2010]. Дослідниця Н. Стішова приділила увагу
звичаєво-обрядовій культурі Слобожанщини в календарних святах осіннього циклу, а М. Тиводар
– циклу весняних скотарських свят, обрядам та віруванням населення Українських Карпат [Стішова
2011, с. 305–313; Тиводар 1990]. Об’єктом вивчення науковців ставали аграрні та хліборобські мотиви в календарній обрядовості як поліщуків, так і
українців загалом [Кутельмах 1995; Конопка 2015].
Символіку обрядодій, пов’язаних із народним календарем, вивчали й представники закордонних
лінгвістичних шкіл, зокрема Московська етнолінг-

вістична школа. Так, Т. Агапкіна проаналізувала
міфопоетичні основи слов’янського народного
календаря, зокрема весняно-літній цикл та весняну обрядовість Полісся, обрядовість та символіку
свята Покрови [СДЭС 2009, с. 127–128]. Поліський
народний календар був об’єктом уваги С. Толстої,
обрядовість Благовіщення описала М. Толстая,
Здвиження (Воздвижение) – Г. Кабакова в етнолінгвістичному словнику «Славянские древности»
[Толстая 2005; СДЭС 1995, с. 182–188; с. 400–402].
Етносимволіку свят Благовіщення, Здвиження, Покрови в українській народній культурі систематизував та описав В. Жайворонок [Жайворонок 2006,
с. 40–41; с. 241–242; с. 463].
Мета статті, завдання. Мета статті – проаналізувати та систематизувати сучасний стан побутування календарно-побутової обрядовості в землеробстві жителів Середнього Полісся. Поставлена
мета передбачає виконання таких завдань: проаналізувати та узагальнити матеріали сучасних досліджень про обрядово-звичаєвий супровід відзначення календарних дат Благовіщення, Здвиження та
Покрови; здійснити системний опис традиційних
середньополіських уявлень про календарно-побутову обрядовість у землеробстві на Благовіщення,
Здвиження та Покрову; з’ясувати регіональну специфіку землеробських традицій на основі аналізу
цілісного культурного тексту; визначити основні
мотиви, які формують культурні тексти середньо-
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поліських уявлень про календарно-побутову обрядовість, пов’язану зі святами Благовіщенням, Здвиженням та Покровою.
Методи та методика дослідження. Методи
дослідження зумовлені специфікою діалектних текстів, які потребують системного опису матеріалу,
зібраного експедиційним методом шляхом опитування респондентів. Основу джерельної бази нашої
розвідки становлять польові матеріали, зібрані в 55
населених пунктах Житомирщини, північних частин Київщини та Рівненщини.
Виклад основного матеріалу. Особливістю
календарно-побутової обрядовості є поєднання елементів християнських та язичницьких вірувань. У
селі осінь не обходиться без відзначення Покрови,
а весна – без Благовіщення у поєднанні з аграрними звичаями та обрядами. За поглядами дослідника
К. Кутельмаха, хліборобський характер основних
занять поліщуків наклав чіткий відбиток на звичаї
та обряди, елементи яких ми можемо спостерігати
і сьогодні [Кутельмах 1995, с.191]. Аграрні мотиви
досягають свого апогею у весняно-літньо-осінній
період та поступово згасають (хоча і не згасають
повністю) в зимовий період.
Важливою весняною точкою відліку у народному календарі поліщуків є Благовіщення. Із
цим святом пов’язане повір’я, що саме з цього дня
Господь благословляє землю на майбутній урожай,
подібне вірування зустрічаємо в середньополіській традиції: Госпόд՚ благословúў Благов’éшчен՚:а
і ўс՚у зéмл՚у благословúў (Гш); до Благов’ίшчен՚:а,
пόк’і Госпόд՚ зéмл՚у не благословúў, то не мόна
земл՚ί чеипάт՚ (Мкл). Тому до Благовіщення «земля спить» – 10 н.п. і турбувати її не можна – 53
н.п., у середньополіській говірці фіксуємо: до
Благовйéшчен՚:а земл՚ά спúт՚ (Прж, Рсн, Хрс,
Кхр); бо земл՚ά отдихάйе (РБ); Благов’ίшчен՚:а
трéба дождάтис՚, тод՚ί земл՚ά просипάйеца
(Обл); колúс՚ на Благовйéшчен՚:а булό хόлодно
(Млн); до Благов’ίшчен՚:а ми старάйемса земл՚ί не
орάт, не ч՚іпάт, н՚ίби спúт՚ земл՚ά, отдихάйе до
Благов’ίшчен՚:а (Брст); до Благов’éшчен՚:а борόн՚
Бόже земл՚ί чепάт (Лтк). Поліщуки уточнювали, що
турбувати землю вважалося гріхом: це ж гр՚ешнό
(Птп); до Благовйéшчен՚:а не чепάйут земл՚é, гр՚ẹх,
не ворýшат (ЧВ). Ймовірно така дата в дохристиянські часи стосувалась дня весняного рівнодення, а з
прийняттям християнства підпорядкувалась Благовіщенню. І в такому вигляді вірування дійшли до
сьогодення. Поодиноко поліщуки називають й інше
свято: до Маркό Кл՚ýчника, тоĭ йак зéмл՚у одмикάйе
ў бéрезн՚і, до н՚όго не мόна зéмл՚у не ворушúт՚, не
чипάт՚ (Рдн, Брв) або відзначають цілий тиждень,
у який не можна працювати на городі, у полі: в’ід
Пάск’і до Провод՚ίў (Рсн, Срн, Крч). У цих віруваннях важливе місце відведено заборонам на певні види робіт: городити, лагодити паркан, копати
землю, працювати в городі: до Благовйéшчен՚:а
колúс՚ йάмк’і не копάли, земл՚é не ворýшили, не
с՚éйали (Вшв); ўзúмку екскавάтор копάў зéмл՚у до
Благов’ίшчен՚:а, да коўшéм ту зéмл՚у, а там прάмо
цеп вужόу, гад՚ýк – страхόт՚:е (ЧВ). Порушення
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заборон призводило до засухи: у нас тόже кάжут՚:
«Йак дόўго немά дошчý, то це ўже хтос՚ городúў у
Благов’ίшчен՚:а» (Стр).
Водночас респонденти уточнювали, що саме
від цієї календарної дати – Благовіщення можна
було починати польові роботи: Поч’інάл՚і роб’ίт՚
на земл՚é з Благов՚éшчен՚:а (Чрв); пόсл՚е починάли
(Чпв, Дбв); до Благовйéшчен՚:а з՚éмл՚у не ч’іпάл՚і,
пόсл՚е Благовйéшчен՚:а нач՚інάл՚і пόраца кόло земл՚ί
(Мшв).
Назва Благовіщення представлена в середньополіських говірках фонетичними варіантами лексеми: Благовйéшчен՚:а (Прж-Блк, Бвс-ЧВ,
Мдв, Лзн-Дбв, Млн-Крч, Кхр-Яцк, Дрзд) – 26 н.п.,
Благов’éшчен՚:а (Вст-Чрв, Кшн-Уст, Клш, Рсн, Брв)
– 18 н.п., Благов’ίшчен՚:а (Стр, Мкл, Срд, Обл, Птв,
Ржн, Лпк-Чдл, Глн) – 11 н.п., Благов’éшчен՚:е (Тхр)
або уточнюють датою с՚όме кв’ίтн՚а (Птп, Рсн, ХрсМжр, Птв), двάцат՚ пйάте бéрезн՚а (Мдв). Назви заборон земельних робіт у Середньому Поліссі представлені дієсловами: н՚е роб’ίл՚і (Ігн, Тхр); не робúли
(Клш); не ч’іпάл՚і (Вст, Рб, Япл); не копάйемо (Ігн,
Яцк); не город՚ίт (Ігн); не городúт՚ (Пщ, Слц, Япл);
н՚е мόна город՚ίт (Срк); не мόна городúт՚ (Стр,
Мйс); не садúли (РБ, Яцк); не тривόжили (Ржн);
словосполученнями: плόта не город՚ίл՚і (Вст, Прг);
не стάвили плόта (Кшн, Клш, РдУ, Яцк); плόта
не мόна стάв’іт՚ (Бвс, Рдн, Мрн, Дтк, Лпк, Дрзд);
плόта не мόна городúт՚ (Крч); не роб’ίл՚і на з՚емл՚é
(Тх, Рдв); не чипάли зéмл՚у (Стр, Мшв); зеимл՚é не
мόна булό чепάт (Хрс); не ворош’ίл՚і зéмл՚у (Кшн,
Вшв); не ворόшат՚ зеимл՚ί (Рдв); не порόт зéмл՚у
(Мкл); колкά бойάлис՚а постάвит՚ (Срд); стόўпчик՚і
не закόпували (Лзн, Слц); не закόпуĭ стоўпцόў
(РБ, Дтк); йάмк’і не копάли (Вшв); нел՚з՚а ў горόд
ітú (Кхр); не пόралис՚ із зеимлéйу (Чдл); зеимл՚і не
трόгат՚ (Глн). Вірування респондентів представлені й повними реченнями: до Благов՚éшчен՚:а. упас՚ί
Бог стрόйку починάт՚, орάт՚ чи забόра починάт՚
(Жрб); н՚е трéба булό йейé [землі] чепάт՚ (Пщн);
н՚е пор՚ί зéмл՚у до Благов՚éшчен՚:а (Чбн); не мόна
н՚ічόго роб՚ίт՚, не город՚ίт՚, н՚і копάт՚ (Уст, Птв);
зеимл՚ί не чепάт՚ до Благов՚éшчен՚:а, плόта не мόна
стрόйіт՚ од Пάск’і до Провόд, не мόна дάже на
мόгилках хрестú стάвит՚ (Рсн); н՚ічόго не мόна булό
робúт՚ з землéйу (Мйс); не рόбл՚ат՚ н՚ічόго взагал՚ί
на горόд՚і, йакшό полόт՚ – то без сάпк’і рукάм’і
(Срн). Заборони стосувалися багатьох предметів
побуту, окрім розсади: на Благовйéшчен՚:а с՚éйат
рос:άду, шоб вúросла і висάджуват՚ у в’ідкрúтиĭ
грунт (Хрс); тόк՚і розсάду капýсти с՚éйут за ден՚
до Благов’ίшчен՚:а на зол՚ί, шо колúс՚ шмάт՚:е прάли
(Брст). Специфікою сучасних середньополіських
вірувань є порівняння обрядодій Благовіщення із
традиціями півдня України: на п’ίўдн՚і Укрάйни
інάкше (Жрб); там на Вкрάін՚е вонú не ждут՚, а ми
і зάре не копάйемо (Ігн); але тúйе тéплийе крайά
тож рόбл՚ат ўсе (Бвс); там стайé рάн՚ше веиснά і
вонú с՚ίйут і όр՚ут (ЧВ); а п’ίўден՚ н՚ікόли не жде
Благов’ίшчен՚:а (Клш); на Укрάін՚е не дúўл՚аца
на Благов՚éшчен՚:а, бо там тепл՚інά, а ми ждем,
дотрúмувалис՚ (Хрс); а по п’іўдéнн:их област՚άх не
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ждут, це ми ждéмо Благов’ίшчен՚:а (Обл).
Мотивували заборону працювати на землі засухою, відсутністю дощів, а отже неврожаєм, це
підтверджують результати нашого опитування:
не мόжна роб՚ίт՚, бо засýха бýде, хворόби бýдут՚
прихόдит՚, рост՚ί н՚ічόго не бýде (Вст); булά зάсуха,
то роз՚ібрάли плόта, сказали, шо це чéрез вас зάсуха
(Жрб); бо йак засýха, то вúт՚агнут՚ плόта (Клш).
Порушників цих неписаних законів чекало покарання односельчан (знімали плота, колоди, стовби):
ходúли та роск’ідάл՚і плотú, шоб вúкликати дошч
(Пщ); до Благов՚éшчен՚:а, кол՚іс՚ закопάйут пал՚ά,
то мужчúни ідýт та вив՚ертάйут йіх (Птп); хто
начнé городúт՚, то розгорόжуйут՚ (Чпв); а хто
постάвиў плόта, то йак засýха прúĭде – вúвернул՚і
тогό плόта, бо загородúў дошч (Блк); зн՚імάйут՚
плόта (Уст, РжВ, Кхр); йак загородúў до Провόд
од Велúкодн՚а, то вик՚ідάли тόго плόта і стоўбú,
бо посýха (ЧВ); вик’ідάли і розбирάли плόта,
йак засýха (Срд); йак булά сýша, то викόпували
стόўпчик՚і томý, хто закопάў до с՚в՚άта (Лзн);
стоўпú вит՚άгували (Слц); трéба йогό або посапάт՚
плόта, або стоўпú подн՚άт՚, або плόта розб՚ірат,
йак засýха (Мйс); йак зάсуха, то булú так՚ί бабú, шо
вик’ідάли тίі плотú, розберýт йіх (Срн); зн՚імάли
л՚éтом, йакшό засýха, тогό плόта (Дтк); тепéр
розк՚ідάйут՚ плόта, йак засýха (Лпк, Брст); ламάли
плόта, йакшό постάвиў рάн՚ше (Глн).
Поливання водою: ход՚ίл՚і пол՚івάт՚ крόсна,
йакшό булά засýха (Пщ); йак постάв’іли да засýха,
то зн՚імάйут՚ плόта, вит՚агάйут՚ колк՚ί да л՚:ут
тудú вόду (Кшн); йеднόго стоўпά трéба подкопάт՚
і водú подл՚άт՚, шоб п’ішόў дошч (Мдв); ходúли
розб’ірάли плόта, у стόўб’ік’і заливάли вόду і
стάвили плόта назάд (Рдн, РдУ).
Використання води та свяченого маку: йак хто
загородúў, то страшнά сýша, ідýт՚ і викόпуйут՚ у
н՚όго т՚і кάдк’і, шоб пошόў дошч або сúплат՚ мак
у дéвйат՚ кринúц՚ (Мкл); на колк’ί сúпали св’ачéний
мак (Срд).
У середньополіських віруваннях про Благовіщення можемо виокремити мотив пробудження
землі.
Інформанти звертають увагу, що в сучасній
традиції поліщуки поступово відмовляються від дотримання заборони садити город у цю календарну
дату: а зάре на Благов’éшч’ен՚:е картόпл՚у сάд՚ат
(Тх); тепéр не гл՚ад՚άт՚ (Рдв); а дéхто не чекάйе
зάре (ЧВ); до Благов’éшч’ен՚:а не робúли, а зάре
рόбл՚ат՚ на земл՚é (Клш); але зάре не дотрúмуйуц՚а
(Обл, Птв, Млн); тепéр не слýхайут՚, зάре не
поз՚ірάйут՚ (Глн, Дрзд).
Календарна обрядовість осіннього циклу має
чи не найбільшу кількість церковних свят, які наклали свій відбиток на звичаєво-обрядову культуру
та традиції українців: Головосік, Різдво Богородиці,
Здвиження (Чесний хрест), Покрова, Дмитра, Михайла, Пилипівка та ін. У загальнослов’янських народних віруваннях свято Здвиження пов’язували із
«здвиженням», закриттям землі на зиму, сезонною
зміною (на зміну теплу – літу приходить холод –
зима), «здвиженням» гадів: змій, вужів, які збира-

ються в одному місці і ховаються на зиму під землю. Здвиження сприймалось слов’янами як межа,
закінчення сільськогосподарської діяльності в саду,
у полі. В українській традиції існувало повір՚я, що
в день Здвиження не слід починати будь-яку справу,
бо вона закінчиться невдачею.
Розглянемо середньополіські вірування про
свято Здвиження. Назва цього свята в середньопо
ліській традиції представлена лексемою: Здв’ίже
н՚:а (Вст, Гш, Ігн-Птп, Чбн, Чрв, Блк, Прг, Рдв,
Уст, Хрс, Срн, Яцк, Дрзд) – 16 н.п. та її фонетичними варіантами Здвúжен՚:а (Стр, Прж, Срд, Мжр,
Дбв, Птв, Ржн, Кхр, Мрн, Дтк, Брст) – 11 н.п.;
Здв’ίжен՚:е (Крс, Прж, Вшв); словосполученням
с՚вάто Животвор՚άшчего Хрестά (Мдв); Чéсниĭ
хрест (Крч, Яцк).
Це свято поліщуки пов’язували з такими віруваннями:
Здвиження землі (6 н.п): земл՚ά здв’ігάйеца
(Жрб); земл՚ά зсувάйеца (Жрб); це Госпόд՚ здв’ігάйе
зéмлу (Птп); зеимл՚ά закрúйеца (Мкл, Слц);
закривάйеца на зúму (Хрс).
Скупчення вужів, гадюк в одному місці (49 н.п.): вуж’ί зб’ірάйуца у вόрох, бо з՚емл՚ά
бýд՚е пр՚іймат՚ йіх до сéбе (Вст); вуж’ί, гад՚ýк’і
в нόри залάз՚ат՚, гад՚:é назб’ίруйеца і земл՚ά йіх
у свойé лόно приймάйе, вонά здв’ігάйеца (Жрб);
зб’ірάйуца кýпам’і (Ігн, Пщ, Птп, Срк); вужé,
гад՚ýк’і випоўзάйут՚ в кол՚цό, ўс՚е схόд՚аца ўкýп’е
(Крс); вужé сάме здв’ігάйуца ус՚е (Птп); у тоĭ д՚ен՚
зб՚ірάйуца вонú до кýч’і, хавάйуца на з՚ίму (Тх); у
кýчк’і зб’ірάйуца (Чбн); усе гάдство зб’ірάйеца,
готýйеца в з՚éмл՚у вхόд՚ит՚ (Чрв, РБ, Дтк, Лпк); це
йіх ден՚ на Здвúжен՚:а, вони збирάйуца (Прж); ўс՚і
гάди ухόд՚ат՚ на зúму ў спл՚άчку (Чпв); вс՚а пόган՚
тод՚é зб՚ерάйеца, шоб ул՚ίзти ў зéмл՚у (Блк, Брв,
Глн); пόган՚, гάди клубόчаца і ĭдут՚ ў зéмл՚у (Кшн);
зб’ірάйуца тúйе на Здв’ίжен՚:а да бýдут՚ ухόдит՚
в зéмл՚у, хавάйуца (Прг); багάто гάдост՚і ў кýч’і,
ворохάм’і л՚ежάт по л՚éсу (Уст); вужόў і гад՚ýч’:а у
л՚éс՚е (Бвс, Лтк); вуж՚ί, гад՚ýк՚і зб’ірάйуца в клубк’ί,
прάмо цеп йіх і хавάйуца ў зéмл՚у (ЧВ); ў кýбла
зб’іра́йуца гад՚ýк’і (Клш, Слц); пόган՚ схόдица
ў клубк’ί до свéйі зимú (Мдв); ўс՚άка гάдост՚
зб’ірάйеца рάзом ў кýпи, вилάзит՚ із земл՚é і хавάйеца
ў зéмл՚у (Рсн, Млн); ў цеĭ ден՚ вонú (вужé і гад՚ýк՚і)
залάз՚ат՚ ў зéмл՚у (Срд, Обл); гад злάзица в кýчу,
зб’ірάйеца і ў свойί нόри ĭде (Лзн, Кхр); гад՚ýк՚і ўс’е
хавάйуца у нόри (Хрс, Япл); гад՚ýке, вужé – ус՚а ц՚а
гάдост՚ схόдиц՚а в однé м’ίсце (Мжр, Ржн); ўсей гад
здвúгуйец՚а у йάми (Вшв, Птв); вужé, гад՚ýк’і соб’ί
шукάйут՚ пристάнишча (Дбв); злάз՚ац՚а ў кýбла
(Мйс, Рдн); здвиг іде ў кýбла, ў нόри зб’ірάйуца,
вужόў пόўно, трéба йім встúгнути п’ітú ў зéмл՚у
(Срн); то йіх остάн՚:іĭ ден՚ зб’ірάйуца ў кýбла (кýпи)
(Яцк, Чдл); вужé, гад՚ýк՚і клубкάм՚і зб’ірάйуца, бо
вонú в зéмлу ĭдут (Дрзд).
Відбувається суд над вужами та зміями: сýдниĭ
ден՚ йίхн՚іĭ (Срк); це йίхн՚іĭ ден՚, в них теж йе
свойά ійерάрх’ійа. Йίхн՚іĭ цар питάйе: «Шо ти на
зеимл՚ί робúў чи н՚ікόго не кусάў?». А йак запод՚ίйаў
комýс՚ шкόду, нάв՚іт՚ дит՚ά зл՚акάў вуж у хάт՚і,
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то вихόдиш назάд на повéрхн՚у і повúнен бýти
знúшчениĭ: чи машúна переĭіде чи замéрзне (Срд).
Подібне повір’я побутує в західноукраїнських віруваннях [СДЭС 1995, с. 400].
Заборони: ходити до лісу: то на Здв’ίжен՚:а
н՚ел՚з՚ά ходúт՚ у л՚ес (Вст, Крс, Пщ, Птп, Кхр); у л՚ес
н՚е мόна ход՚іт (Чбн, Кшн, Рсн, РБ) у л՚ес не мόжна
(Рдв, Бвс, Мкл, Срд, Мжр, Мрн, Лпк, Брст, Чдл);
борόн՚ Бόже у л՚ес (Срн); працювати на городі, у
полі: на Здв’ίжен՚:а не копάл՚і зеимл՚е, не воруш՚ίл՚і,
бо це велúке с՚вάто (Блк, Кшн), мотивуючи: пошлά
сеистрά на Здв’ίж’ен՚:а мόркву копάт в горόд та
порнýла вужόў вόрох. Страхот՚:е (Уст); будь-яку
роботу виконувати: н՚ічόго не робúт՚ (Мрн). Зрідка пояснювали заборони: бо хто пόĭде по грибú
у цеĭ ден՚, то шче і пόган՚ принесе (Кшн); пошлά
ж’ίнка на Здв’ίжен՚:а у л՚ес, набрάла гάрних гр՚ібόў
да пр՚ін՚еслά, постάв’іла дόма, в хάт՚і, а вонú
повилάз՚іл՚і ус՚е вужάм’і (Рдв).
Поодиноко фіксували поєднання елементів
християнських та язичницьких вірувань: восен՚ί не
мόна в л՚іс ходúт՚, бо гад՚:é зб’ірάйеца ў йάми, то
Здвúжен՚:а Бόжого Хр՚естά (Стр); це ж не гад՚ýче
с՚вάто, це с՚вάто Живόтвор՚άшчего Хрестά (Мдв).
У середньополіських віруваннях про Здвиження виокремимо мотив здвиження землі.
Свято Покрови в народній традиції українців
відіграє важливу роль. Його пов’язують із Покровом Пресвятої Діви Марії, Покровою – покровителькою шлюбів, українського козацтва тощо. У календарно-обрядовій традиції це свято знаменувало
перехід до зими, тому до Покрови слід було завершити основні польові роботи.
Проаналізуємо середньополіські уявлення
про Покрову. Назва свята представлена в середньополіських говірках іменником Покрόва (Гш, Жрб,
Птп, Срк, Тх, Чрв, Стр, Чпв, Блк, Уст, Бвс, Клш, Рсн,
Лзн, РБ, Обл, Птв, Мйс, Рдн, РдУ, Срн, Крч, Кхр,
Мшв, Яцк, Лпк, Брст, Япл, Чдл) – 29 н.п. На жаль,
значна частина інформантів дають негативну відповідь щодо обрядодій, пов’язаних із Покровою (Вст,
Ігн-Пщ, Чбн, Прж, Кшн-Рдв, Лтк, Клш, Мдв, Мкл,
Срд, Слц-ДБВ, Млн, Ржн, Мрн, Дтк, Брв-) – 26
н.п., що вказує на поступову втрату традицій. Поліщуки дотримуються вірувань про те, що до Покрови слід завершувати польові роботи: до Покрόви
старάйуца убрάт՚ і бур՚акú, і ўсе (Птп); до Покрόви
зас՚евάли жúто і хάту прибрάт՚, і горόд – усе до
Покрόви (Бвс); до Покрόви шоб усе ўбрат՚ (Клш,
Мдв); до Покрόви шоб у тéбе ўсе булό заклάдене,

зрόблене (Лзн); до Покрόви шоб картόпл՚і і горόд
поўб’ίраниĭ (Мшв); мотивуючи це тим, що: Покрόва
покрúйе йак не л՚істόм, то сн՚éгом. То старάлис՚а
прибрат՚ (Гш, Жрб); покрийе чи лúст՚ам чи сн՚ίгом
(Птп); бо покрúйе сн՚ίгом чи дошчéм, л՚істόм зéмл՚у
(Срк, Тх, Чрв, РБ); бо покрúйе Покрόва сн՚ίгом
(Чпв); йак прúĭде Покрόва, то покрúйе л՚ίстом чи
сн’éгом. (Блк, Обл); покрúйе чи лúстом чи сн՚ίгом
(Мйс, Рдн, Чдл); казάли: «До пéршойі Покрόви, бо
покрúйе лúстом, а друга Покрόва – мо сн՚ίгом»
(Япл). Також поліщуки вірили, що на Покрову земля закривається, засинає: це Покрόва – тод՚ί зеимл՚ά
закривάйеца (Блк); до Покрόви, томý шо холодά, не
ростé, а трéба убрάт՚ (Стр); земл՚ά засинάйе на
Покрόву (Обл); бо холодά настайýт՚ (РдУ).
Покрова в загальноукраїнській традиції знаменувала початок зимового сезону в скотарському календарі, тому після настання Покрови худобу могли
вже не виганяти на пасовища [СДЭС 2009, с. 127].
У середньополіській традиції цей звичай дещо змінений: Колúс՚ худόба г’ίнула, то пéред Покрόвойу
худόбу с՚в՚ат՚ίл՚і, ўсе с՚елό вивόд՚іл՚і худόбу за с՚елό
і бάт՚ушка вихόд՚іў с՚в՚ат՚ίт՚ (Мшв).
У віруваннях про Покрову відзначаємо мотив
закриття землі, мотив покриття останньої покровом.
У віруваннях поліщуків представлені при
слів’я, пов’язані з Благовіщенням: до Благовйéш
чен՚:а мо не май, алé й сάней не хавάĭ (Блк); до
Благов’éшчен՚:а зимú не лаĭ і санόк не хавάĭ (Брв);
зі Здвиженням: поклад՚éт՚ бйéлен՚ку хýстку,
вонú [гади] вам ск’ίнут՚ серéжк’і. Стάн՚мо да
подивúмос՚а глάўного: в йак’ίх в’ін серéжках (жовті плами на вухах) (Прж); з Покровою: йак приĭдé
Покрόва, то покрúйе л՚ίстом чи сн’éгом (Блк);
приĭшлά Покрόва – зимά готόва (Лзн, Срн).
Висновки. У календарно-обрядовій діяльності поліщуків відзначаємо різні мотиви, пов’язані із
землею: мотив пробудження землі, мотив здвиження землі, мотив закриття землі, мотив покриття
землі покровом. Усі ці мотиви можемо об’єднати в
аграрний мотив. Календарна обрядовість продов
жує відігравати важливу роль у землеробстві поліщуків, хоч і спостерігається поступова відмова від
традицій минулого, накладання сучасних підходів
на вже усталені традиції в сільському господарстві.
Зібраний матеріал відображає лише фрагментарні
знання про календарно-побутову обрядовість, тож
системне вивчення подібних вірувань залишається
актуальним у сучасному мовознавстві.
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Список обстежених населених пунктів та їх скорочень:
Вст – Виступовичі Овруцького р-ну Житомирської області; Гш – Гошів Овруцького р-ну; Жрб –
Журба (Невгоди) Овруцького р-ну; Ігн – Ігнатпіль Овруцького р-ну; Крс – Красилівка Овруцького р-ну;
Пщ – Пішаниця Овруцького р-ну; Птп – Потаповичі Овруцького р-ну; Срк – Сорокопені Овруцького р-ну;
Тх – Тхорин Овруцького р-ну; Чбн – Чабан Овруцького р-ну; Чрв – Черевки Овруцького р-ну; Стр – Стирти
Черняхівського р-ну; Прж – с. Пиріжки Малинського р-ну; Чпв – Чоповичі Малинського р-ну; Блк – Білокоровичі Олевського р-ну; Кшн – Кишин Олевського р-ну; Прг – Перга Олевського р-ну; Рдв – Радовель
Олевського р-ну; Уст – Устинівка Олевського р-н; Бвс – Бовсуни Лугинського р-н; Лтк – Литкі Лугинського
р-н; ЧВ – Червона Волока Лугинського р-н; Клш – Куліші Ємільчинського р-ну; Мдв – Медведове Ємільчинського р-ну; Мкл – Миколаївка Ємільчинського р-ну; Рсн – Рясне Ємільчинського р-ну; Срд – Середи
Ємільчинського р-ну; Лзн – Лозниця Народицького р-ну; РБ – Рудня Базарська Народицького р-ну; Слц –
Селець Народицького р-ну; Хрс – Христинівка Народицького р-ну; Мжр – Межирічка Радомишльського
р-н; Вшв – Вишевичі Радомишльського р-ну; Дбв – Дубовик Радомишльського р-ну; Обл – Обліткі Радомишльського р-н; Птв – Потіївка Радомишльського р-н; Млн – Мелені Коростенського р-н; Мйс – Мойсіївка Коростенського р-ну; Рдн – Рудня Коростенського р-н; РдУ – Рудня Ушомирська Коростенського
р-н; Срн – Сарновичі Коростенського р-ну; Крч – Курчиця Новоград-Волинського р-н; РжВ – Рижани Володарськ-Волинського р-н; Кхр – Кухарі Іванківського р-н Київської області; Мрн – Мар’янівка Полісь-
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кого р-н; Дтк – Дитяткі Чорнобильського р-ну; Мшв – Машеве Чорнобильського р-ну (зараз переселене в
с. Лукаші Барашівського р-ну); Яцк – Яцковичі Березнівського району Рівненської області; Лпк – Липки
Гощанського району; Брст – Берестя Дубровицького району; Япл – Яполоть Костопільського району; Чдл –
Чудель Сарненського району; Брв – Борове Рокитнянського району; Глн – Глинне Рокитнянського району;
Дрзд – Дроздинь Рокитнянського району.
Calendear Ritualism (Annunciation Day, Holy-Cross Day and the Virgin of Mercy) in Farming
Conducted by the Residents of Middle Polissia

Abstract. The article presents the results of the author’s research on the current state of traditions and rituals of Middle
Polissia in calendar holy days, namely Annunciation Day, Holy-Cross Day and the Virgin of Mercy. The expeditionary
material has been collected in one of the archaic regions of Slavia – Polissia. Based on the material, traditional MiddlePolissia convictions about the calendar and household ritualism in farming at Annunciation Day, Holy-Cross Day and the
Virgin of Mercy have been described. Also, the main motives that influenced the formation of culture texts of Middle-Polissia
convictions in certain subject have been identified. Research methods have been determined by the specific features of dialect
texts that need systematic description of the material collected by the expeditionary method of interviewing respondents.
In Middle-Polissia traditions, Annunciation Day is associated with the conviction about the God’s blessing of land for
future harvest, Holy-Cross Day with “closing” of land for winter, seasonal changes in lives of snakes and grass snakes, and
the Virgin of Mercy is associated with transition to winter, that is why all main agricultural works in gardens and in fields
were finished before the Virgin of Mercy. The research also deals with a number of prohibitions which existed in lives of
Polissia residents and were associated with calendar dates. For example, it is forbidden to work in the field or perform any
actions with land before Annunciation Day; on Holy-Cross Day it is prohibited to go to the forest, work in vegetable plots or
do any kind of work. A number of motives have been found in calendar and ritual activities of Polissia residents, for instance
awakening of land, “closing” of land, and covering of land. It has been found that calendar ritualism still plays an important
role in farming conducted by the Polissia residents. However, there is a gradual departure from the traditions of the past; and
modern approaches are combined with the conventional traditions of agriculture. The material collected reflects only piecewise
knowledge about calendar and household ritualism, therefore systematic research on similar convictions remains relevant in
modern linguistics.
Keywords: calendar and household ritualism, Middle-Polissia convictions, Annunciation Day, Holy-Cross Day and the
Virgin of Mercy, motives.
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