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ВСТУП

Усі традиційні культури світу у своїй сутності є гли-
боко символічними. Не є винятком у цьому й укра-

їнська культура. Предмет, ритуал, міф, обряд, традиція – 
шлях постання символічно насичених дійств і реалій, які, 
удоско налюючись у процесі поступування людського су-
спільства, завдяки окремим символам із часом перетворю-
ються в магічно- символічні акти. Проте значення одинич-
ного символу- об’єкта при цьому не зменшується, часто він 
стає у культурі наскрізним, полісемантичним. Власне, аналіз 
окремих таких багатозначних символів і став метою створен-
ня цього посібника, аби показати їхню вагомість та способи 
декодування прихованих смислів.

У «мові символів» заховані духовні скарби народу. Вважає-
мо, що сьогодні суспільство як ніколи потребує розуміння 
своєї національної ідентичності, свого етнічного «Я». А таке 
розуміння може з’явитися тільки за умови знання свого 
корін ня, історичного минулого, засвоєння духовного спадку 
минулих поколінь. Усвідомлення того, що такі, на перший по-
гляд, буденні реалії, як хліб, дорога, ворота, перехрестя, вінок 
або вшанування померлих тощо є наскрізно-символічними, 
а іноді, за переконанням предків, і символічно-магічними, 

напов нює наше життя неперехідним змістом, робить його 
багатшим, цікавішим. 

Як відомо, культ предків у всіх культурах світу є одним із 
найбільш символічно наповнених і найкраще збережених, 
можливо, завдяки своїй таємничості та не доконечній пізна-
ваності. В українській культурі також відображено постійний 
символічно-містичний, незримий зв’язок із померлими, які 
за належного ставлення до них здатні позитивно впливати 
на буття живих, допомагаючи в різних ситуаціях, впливаючи 
на їхній добробут, забезпечуючи душевний спокій.

Нині можемо назвати окремі видання з поясненням сим-
воліки нашої культури, які вийшли вже після здобуття неза-
лежності України та є досить цінними. Вони мають в основ-
ному словниково-довідниковий характер. Це колективне 
науково-популярне видання під загальною редакцією Олени 
Таланчук «100 найвідоміших образів української міфології» 
(Київ, 2002); «Словник символів української культури» (Київ, 
2002); словник-довідник «Українська фольклористика», 
який уклав Михайло Чорнопиский (Тернопіль, 2008); «Сим-
воли українського фольклору» Миколи Дмитренка (Київ, 
2011) та інші. Проте окремі символи в силу своєї значущості 
та наскрізності потребують глибшого осмислення та прикла-
дової бази. Адже національна символіка містить у собі стійкі 
генетичні закодовані смисли, що визначають риси етнічної 
ментальності й на які не здатні вплинути загалом згубні для 
народної культури сучасні глобалізаційні процеси, оскільки 
навіть такі явища «не спроможні стерти специфіку етнічно 
маркованої ментальності між людьми чи бодай втрутитися 
в перекодування національно змодельованих та глибинно 
архети пізованих психоестетичних процесів сприйняття дійс-
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ності» (Я. Гарасим). Фольклорну свідомість, наскрізь прони-
зану символами, М. Дмитренко назвав «ментально-культур-
ною матрицею» народу, оскільки визначає фольклор із його 
полісемантичною символікою «універсальним символьно- 
ідеальним засобом формування духовного світу особистості, 
її морально-естетичного розвитку, психологічної самодо-
статності та суспільної стабільності» (М. Дмитренко).

Пізнання народної культури та її символіки, навіть тран-
сформоване в авторські твори, особливо літературні, загалом 
спрямоване на збереження кожної окремої нації та людства 
як поліетнічної цілокупності. Зникнення з карти світу бо-
дай найменш чисельного народу та його культури – вели-
чезна втрата для всього людства. Світ символів зберігає в 
собі інфор мацію про сакральний світогляд етносу на тому 
чи тому етапі його розвитку. Зрозуміло, що вивчення таких 
символів – невичерпний процес, який сьогодні знаходиться в 
полі зору науковців. Маю надію, що розділи цього посібника 
стануть дещицею до колективної справи. 

Жанна Янковська

Розділ І.  
 

СИМВОЛІКА ХЛІБА  
В ОБРЯДОВІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ

Тема символіки хліба є надзвичайно об’ємною і багато-
площинною. Дотримуючись логічної послідовності викладу 
матеріалу, звернемося до символу хліба в широкому розумін-
ні – від збіжжя до різних форм випічки, які використовували 
в календарних обрядах як найдавніші його символічні вияви.

Українські народні звичаї та обряди надзвичайно багаті 
на різноманітні символи. Серед численних обрядово-звичає-
вих символів особливо привертає увагу образ хліба. Можна 
стверджувати навіть, що домінантним символом в україн-
ській календарній та родинній обрядовості (та супровідних 
фольклорних текстах) є хліб як основа хліборобської нації, як 
її духовна і моральна цінність. Хліб для нашого народу був і 
залишається не лише категорією виміру добробуту. Він здав-
на був для українців мірилом духовності, людськості, внут-
рішньої культури, моральної чистоти, совісті. Хліб – це знак 
самого життя; його обожнюють, до нього звертаються, як до 
живої істоти, з ним поводяться бережно.

Через символ хліба можна простежити цілісність націо-
нального світогляду, що існує в глибинній культурній тра-
диції і всеохопності світоглядного мислення кожного етно-
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