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Вербальні та невербальні репрезентанти теми добробуту в середньополіському весняному 

обрядовому тексті 
 

У статті розглянуто структуру та семантику обрядових дій першого вигону худоби та великоднього 
періоду; досліджено міфологічні мотиви, які лежать в основі постання вербальних та невербальних 

репрезентантів теми добробуту в середньополіському весняному обрядовому тексті; з’ясовано культурну 
семантику деяких назв обрядових дій та предметів через встановлення їх взаємозв’язку з одиницями 

акціонального, реалемного, агентивного, атрибутивного, локативного, темпорального планів змісту та 
плану станів, почуттів, процесів, явищ, уявлень тощо. 

   
Дослідження середньополіського обрядового тексту весняного циклу як семіотичної цілісності 

передбачає виділення тем плану змісту, які його формують, що полегшує встановлення семантики 
вербальних і невербальних одиниць, окремих елементів народного календаря та з’ясування їх походження, 
витоків формування та розвитку. Семантичну єдність календарної обрядовості, зокрема весняної, 
зумовлюють міфологічні уявлення, які лежать в основі творення єдиної картини світу. 

Значна кількість весняних обрядів спрямована на забезпечення родинного добробуту, який насамперед 
залежав від врожаю; від здоров’я та приплоду худоби; від постійного, закріпленого за окремими 
календарними датами виконання обрядів сакралізації побутових реалій, які набували символічного значення 
в процесі їх використання; від виконання заборон як передумови залучення до святкової благодаті; від 
обміну позитивною святковою енергетикою за допомогою вербальних та невербальних засобів тощо. Тому 
серед тем плану змісту, які вибудовують цілісний культурний текст весняного календарного періоду, 
представлена тема добробуту, сформована різноплановими вербальними та невербальними одиницями. 

Тема добробуту тісно пов’язана з темою плодючості, оскільки достаток та матеріально-побутове 
забезпечення селян насамперед залежало від урожаю. Здоров’я, приплід худоби також були важливою 
ланкою в організації добробуту селянина. Так, важливе значення у складі весняної обрядовості має обряд 
першого вигону худоби на пасовище, який  найчастіше здійснювали на свято Юрія (6 травня). За народними 
легендами, цей святий охороняє худобу, допомагає пастухам або карає їх за провини, а також панує над 
вовками, розподіляє між ними їжу та вказує, яку тварину вони можуть з’їсти [1: 155; 2: 130].  

Дослідження обрядовості першого вигону худоби у контексті вивчення всього юріївського циклу 
весняних календарних обрядів та пов’язаного з ним фольклору здійснила Г. Шаповалова, у складі весняної 
обрядовості Полісся – Т. Агапкіна. Окремо поліському обряду першого вигону худоби присвячені роботи 
Г. Плотникової. Актуальним залишається дослідження середньополіської обрядовості усього календарного 
циклу як цілісної системи та його окремих елементів, встановлення взаємозв’язків позамовних компонентів 
із мовною номінацією. 

Мета статті – розглянути вербальні та різнопланові невербальні одиниці, які репрезентують тему 
добробуту в середньополіському весняному обрядовому тексті, встановити взаємозв’язок між ними та 
з’ясувати їх культурну семантику.  

У середньополіській весняній обрядовості перший вигін худоби на пасовище найчастіше відбувався на 
свято Юрія, яке в народній свідомості сприймали як п\разн`ік дл`а ху\добиі (н.п. 27); с`в’а\тиĭ \Йуреĭ – це 
ўже д`л`а ху\доб’і (н.п. 28); д`л`а ху\доб’і, обер`і\гайе вон ху\добу (н.п. 21). У поясненнях щодо 
приуроченості цього обрядового акту до свята Юрія переважає мотив забезпечення перебування худоби 
вкупі: На \Йурйа т\реба об’е\зател`но \в’іпустит` на пасо\в’іс`ко ху\добу. Йак\шо н`і – то ху\доба неи 
\буде глеи\д`ет` то\вару, \буде ўте\кат` (н.п. 36). Йак на \Йур`йа \в’іжен`еш, то ху\доба \буде хо\д`іт` 
ўс`а ў\м’еіс`ц`і  (н.п. 38). До \Йурйа вер\б’ічкойу с`в’аш\ченойу виіга\н`айут ху\добу, шоб у \пол`і ху\доба 
од\на д\ругу глеи\д`ела (н.п. 43). Віднесеність цього обрядового акту до свята Юрія зумовлена також 
народними уявленнями про те, що Юрій ключами відкриває землю, випускає теплу росу, яка забезпечує 
плодючість і здоров’я [1: 175; 2: 128; 3: 41; 4: 31]. У середньополіській обрядовій традиції весняний обряд 
першого вигону худоби характеризується варіативністю, зумовленою різними мотивами його постання, 
одним з яких є мотив використання наділеної магічними властивостями юріївської роси, зокрема для 
збільшення кількості молока у корів: На \Йурйа на \росу в’і\вод`ат ху\добу, шоб ба\гато да\вала 
ко\роўка моло\ка. Бо це \Йуреіĭ \росу да\йе ўже, бла\женствуйе і \сонцеим, і ро\сойу, і во\дойу 
(н.п. 18).   

Обряд першого вигону худоби складається з таких основних елементів: обхід худоби перед вигоном, 
биття худоби вербовою гілкою, ритуальне годування, пригощання пастуха та замовляння, які виконували 
для забезпечення захисту худоби від усього негативного, надання необхідних життєвих сил, створення 
сприятливих умов для існування, а в перспективі – сприяння приплоду, а отже, і родинному добробуту. 
Характерною для початку скотарського циклу є міфологізація ознаки перший, яка маркує час та дію, 



виконану на початку й стає символом всього періоду [5: 204]. Основну мету захисту від негативного під час 
обходу худоби реалізовано за допомогою магічних дій із обрядовими реаліями. Так, ритуальне використання 
яйця під час першого вигону худоби відоме в багатьох слов’янських ареалах. За народними уявленнями, 
яйце як символ зародження життя є магічним засобом сприяння ситості, здоров’ю, приплоду худоби. В 
основу уявлень про магічні властивості яйця покладено асоціативне переосмислення форми у вигляді кола 
як символічної захисної межі. Такі уявлення про яйце відображено у звичаях перед першим вигоном худоби 
класти яйце під поріг хліва або у ворота двору, перекачувати яйце перед (під) твариною [6: 127–129]. 
Семантика створення своєрідної захисної межі також відображена в обрядовій дії обходу худоби по колу та 
ритуальному використанні таких обрядових предметів як пояс і замок [1: 160; 6: 120–123, 110–112; 7: 233–
234]: \Переид тим, йак в’і\гон`іли із од\рини ху\добу, \переид по\рогом \ложац` бо\ханочку х\л`ẹба, 
йаĭ\це сиі\ре, но\жа і к\расного \пойаса, шоб \череиз е\ти ко\рова переисту\п’іла (н.п. 15). По\йіли 
с`в’аш\ченойу во\дичкойу \ч’ерез \пойас. За\мочка \ложиеш по тоĭ бок по\рога ў хлеў\йеі і 
зам’і\кайеш, а к\л`уч’іка заб\рала ў кар\ман. Це та\ка бу\ла приік\м’ета, шоб ко\роўка ўже ни\йак’іх 
ў\рокоў [не знала]. За\мочок там ў хлеиў\йе ле\жиіт. Ко\роўка пересту\пиіла, а к\л`уч’ік ў кар\ман`і 
(н.п. 46). Серед магічних предметів, які використовували під час обходу худоби перед вигоном, важливе 
значення мали сіль, великодня свічка та ікона [1: 158–159].  

Основним обрядовим предметом у ритуалі першого вигону худоби на пасовище була освячена у Вербну 
неділю вербова гілка: вер\ба, вер\б’інка, с`в’а\та вер\ба, вер\б’ічка с`в’аш\чена як своєрідне джерело 
життєдайної сили природи та інструмент її передачі худобі. Майже у всіх слов’ян відомий ритуальний 
припис повертати цю гілку в оселю чи хлів, щоб сприяти поверненню худоби додому, уникнути втрат у 
стаді, зберегти худобу від нечистої сили [6: 133]. У Білорусі вербову гілку нерідко втикали в стіну, дах 
хлівів, а в деяких районах України разом з вербою втикали й свічки, щоб відганяти нечисту силу та відьом 
[1: 161–162]. Отже, здавна вірили, що освячена верба може зберегти худобу від різних нещасть. Символічне 
биття худоби вербовою гілкою є основним елементом середньополіського обряду першого вигону худоби 
на пасовище: В’іга\н`айут \перш’іĭ де\н`ок ху\добу на \пашу \тойу вер\бойу (н.п. 2). Ко\рову \першиĭ 
раз на \пашу вер\бойу вига\н`айут (н.п. 4). Ху\добу в’іга\н`айут` тиім \дубч’іком, тиі\йейу 
вер\б’інкойу (н.п. 5). Вига\н`ал`і ху\добу вер\бойу, \бил`і ко\рову (н.п. 6). Т\реба ко\рову в’іга\н`ат на 
\пашу то\йейу вер\бойу (н.п. 8). В’іга\н`айут` на \ул`іцу, і паш\ла ко\рова, бе\рут` вер\бу, вер\бойу йе 
в’іга\н`айут` (н.п. 27). В’і\гонеиш на \пашу ху\добу, бе\реш с`в’а\ту вер\бу (н.п. 28). До \Йурйа 
вер\б’ічкойу с`в’аш\ченойу виіга\н`айут ху\добу, шоб у \пол`і ху\доба од\на д\ругу глеи\д`ела (н.п. 43). 
\Йур`ійа. Це о\б’ічно в’іга\н`айут ко\роўк’і на \пашу. Вер\биічкойу прага\н`айут ко\роўку (н.п. 46).  

Із традиційними функціями забезпечення багатства, добробуту, удачі в господарстві та приплоду худоби 
пов’язане магічне значення хліба в ритуалах першого вигону [6: 123–124]. Хліб використовували під час 
обходу худоби як основний елемент в обряді ритуального годування худоби [1: 157–158]. Магічні дії з 
хлібом під час першого вигону худоби, відомі в різних слов’янських регіонах, досить різноманітні. Так, на 
Поліссі, перед вигоном худобі дають шматочок паски, випечені на Середохрестя хрестики (печиво у вигляді 
хреста), також шматок хліба беруть із собою на пасовище та пригощають хлібом пастухів тощо. Звичай 
обходити навколо череди з хлібом-сіллю, частуючи ним худобу, перед першим вигоном на пашу відомий 
також у росіян та литовців [8: 36]. У день Юрія під час першого вигону худоби існував звичай пекти 
зображення тварин як магічний обряд збереження й примноження худоби [9: 39]. У середньополіській 
культурній традиції поширений звичай перед першим вигоном годувати худобу обрядовим печивом у 
вигляді хрестика, випеченим на четвертому тижні Великого посту: Х\рестик’і та\к’ійе с х\л`ẹба, як 
ко\рову вига\н`айут, да\йут` ко\ров’і (н.п. 5). Х\рестик’і пеик\ли, три х\рестик’і, п\риісне \т`істо. 
Йак ко\рову вига\н`айеш – то да\йеш ко\ровиі, шоб \йеіла (н.п. 7). У \середу пек\л`і п’іро\гиі, к\лал`і 
о\д`ін на одно\го – х\р`есци. Т\реба ко\рову за\пасуват` іс циім п’ірож\ком (н.п. 8). Вип’і\кайуц` 
х\решч’ікоў триі. То\вар поч’і\найуц` [виганяти перший раз на пашу] – то х\решч’іка бе\руц` (н.п. 14). 
Йак\шо в’і\гон`іл`і ху\добу на \пашу \тоже б’е\руц` за со\бойу хл`еб у \в’ігл`ад`і хреис\та (н.п. 15). 
Пек\лиі  хрес\тиі, п’ек\лиі х\рестиік’і та\к’ійе. Б\ралиі йо\го і да\валиі ко\ров’і, йак в’іга\н`айем 
\перв’іĭ раз (н.п. 16). На Х\рес`ц`і, Сереидо\пос`ц`:е хреис\ти пеик\ли, су\ш’іли, то\же ху\доб’і 
[давали]. І йак в’і\ход`іт ко\роўка \перш’іĭ раз ў \поле [давали], ў \хат`і роз\мочуват неи да\йут, на 
\пашу ў во\д`ẹ розмо\ч’іт, даĭ йеĭ [корові], шоб во\на \з`ẹла. Йе то\д`ẹ неи за\ч’еп’іт ние\чого, неи 
пага\н`ука, неи  ху\доб’іна (н.п. 18). Х\рес`ц`і, Сереид\пос`ц`е – то ў нас х\рес`ц`ік’і п’ек\лиі. Да ўже йак 
ко\рову в’іга\н`айут`, то уже да\йут` ко\ров’і, шоб ко\рова не \б’іласа да шоб до \хатиі ĭшла 
(н.п. 21). Йак ко\рову в’іга\н`айут вес\нойу ў \п’ерв’іĭ д`ен`, то б’е\рут` вер\б’ічку с`в’а\ч’ену, то\го 
х\рес`т`іка ко\роўц`і од:а\йут, шоб \добре бу\ло благопо\луч’ійе (н.п. 23). В’іга\н`айут` на \ул`іцу, і 
паш\ла ко\рова, х\рес`ц`іка то\го, шо пек\лиі, в’і\гон`ат`, да\йут` ко\роўц`і (н.п. 27). Х\ресц`ік’і у 
\середу п’ек\л`і. Йак вига\н`айеш ху\добу – то да\вал`і ху\доб’і \тийе х\рес`ц`ік’і (н.п. 28). Ху\добу 
за\пасувал`і с тиім х\рес`ц`іком (н.п. 29). Х\рес`ц`і, Х\ресна сереи`\да. Вип’е\кали х\рес`ц`ік’і. Йак 
в’іга\н`алиі ху\добу \п’ервиĭ раз на \пашу, да\вали ко\роўц`і (н.п. 36). [Хрестики] ко\ровам да\вали, йак 
ви\гонил`і на \пашу (н.п. 39). Х\рестикиі пек\лиі іс \т`істечка. Ху\доб’і да\вал`иі, йак в’іга\н`алиі на 
\пашу (н.п. 46). 

Серед значної кількості ритуальних дій, які виконували в перший день вигону худоби, значне місце 
посідали обряди пригощання пастуха, від якого залежало здоров’я, витривалість худоби, і який мав її 



оберігати: Йак у меи\не од\на ко\роўка – то йа беи\ру х\л`ẹба од\р`ẹжу, д’вẹ йа\йечк’і замо\тайу – \ето 
пасту\ху. \Первиǐ раз поч’і\найе (н.п. 14). У багатьох народів пастухам приписували особливі, незрозумілі 
для простої людини якості, звідси намагання задобрити, пригостити, не образити [10: 94]. Велике значення 
цей ритуал мав на Поліссі, про що свідчить зафіксований на цій території докладний опис дій під час 
обдаровування пастухів [11: 335–340]. Звичай пригощати пастуха яйцями, салом або готовою яєчнею 
поширений не тільки на Поліссі, але й у багатьох інших слов’янських регіонах, що пов’язано з магічним 
значенням яйця як символу плодючості, збереження життя тощо [11: 337]. 

Обрядові дії першого вигону худоби супроводжували своєрідними магічними звертаннями: “І\дз`і, 
ко\рово, ў \череиду ро\гамиі, а доу\дому – но\гамиі” (н.п. 15). Так, відомий досить різноманітний 
репертуар закликань, із якими перший раз виганяли в поле худобу: прості ласкаві звертання до худоби, 
молитовні звертання (найчастіше до Юрія) з проханнями зберегти худобу [12: 19].  

Отже, у середньополіських обрядових текстах тема добробуту (мотив тваринництва) реалізована в таких 
одиницях: 

– акціонального плану: перший вигін худоби на пасовище – ‘ритуальне випроводжання худоби перший 
раз після зими на пасовище’; символічне биття худоби вербовою гілкою – ‘залучення худоби до 
життєдайної сили природи’; покласти перед порогом хліб, яйце, ніж, червоний пояс, замок – ‘обрядова дія, 
спрямована на захист худоби від усього негативного’; годування худоби обрядовим печивом – ‘обрядова дія, 
спрямована на забезпечення здоров’я, приплоду худоби’; пригощання пастуха – ‘символічне задобрювання 
людини, яка повинна оберігати худобу’; 

– реалемного плану: вербова гілка – ‘обрядовий предмет, яким виганяють худобу перший раз на 
пасовище’; хліб, яйце, ніж, червоний пояс, замок – ‘обрядові предмети-обереги, які кладуть перед порогом, 
щоб через них переступила худоба, ідучи перший раз на пасовище’; хліб, яйця – ‘обрядова їжа, якою 
пригощають пастуха’; обрядове печиво – ‘обрядова їжа, якою годують худобу перед першим вигоном’; роса 
– ‘обрядова реалія, цілющі властивості якої використовують під час першого вигону худоби на поле’; 

– атрибутивного плану: перший вигін – ‘ознака, яка зумовлює необхідність виконання обрядових дій’; 
юрїївська роса –  ‘ознака, яка вказує на магічні властивості обрядової реалії’; вербова гілка – ‘тс’; свячена 
вода – ‘тс’; червоний пояс – ‘тс’; 

– агентивного плану: пастухи – ‘персонажі обряду першого вигону’; худоба – ‘тс’; 
– локативного плану: поріг – ‘місце, де використовують обрядові предмети-обереги для створення 

символічної захисної межі’; поле – ‘місце, куди виганяють худобу перший раз на пасовище’; 
– темпорального плану: на Юрія – ‘період першого вигону худоби’; зранку – ‘частина доби, коли 

виганяють худобу’; 
–  плану станів, почуттів, процесів, явищ, уявлень тощо: уявлення про благословенну росу, яка 

з’являється на Юрія. 
Усі ці різнопланові невербальні одиниці в обрядовому тексті функціонують поряд із вербальними, часто 

зумовлюючи їх культурну семантику. Тому встановлення значення та семантичної структури таких назв 
обрядових предметів як хрести, хрестики, хресци, хліб у вигляді хреста – ‘обрядове печиво, випечене на 
четвертому тижні Великого посту, яке використовують, зокрема, в обрядах першого вигону худоби на 
пасовище’; верба, вербинка, свята верба, вербичка священна – ‘освячена на Вербну неділю вербова 
гілка, якою виганяють перший раз худобу на пасовище’ та назв обрядових дій: виганяти худобу на Юрія, 
виганяти худобу на пашу, виганяти худобу вербою, випускати худобу на пасовисько, запасувати корову на 
Юрія, виводити (виганяти) худобу на росу можливе лише за умов виокремлення невербальних компонентів 
обрядових текстів та з’ясування міфологічних уявлень, на основі яких вони сформовані. 

Тема добробуту лежить в основі постання значної кількості вірувань, пов’язаних із Великодніми 
святами. За народним повір’ям, у цей період відкриваються ворота до раю. Здавна вірили в те, що, хто 
помре на Великодньому тижні, обов’язково потрапить до раю, стане святим [3: 86; 13: 42]. Одна з найбільш 
поширених заборон Великодньої ночі – заборона спати цієї ночі – відома майже у всіх східнослов’янських 
ареалах, найчастіше мотивується християнськими поглядами: спати грішно, бо цієї ночі воскрес Ісус 
Христос тощо. У середньополіській обрядовій традиції заборона спати у Великодню ніч побутує поряд із 
забороною вимикати світло, розстеляти ліжко, значна кількість інформаторів указує на необхідність 
наповнення хати світлом, запалення вогню. Інтерпретації цієї заборони мають християнську основу: бо в 
церкві йде служба; щоб не пропустити, коли Ісуса Христа будуть будити [батюшка вперше скаже: 
“Христос Воскрес”]; бо Ісус Христос воскрес та загальнополіську народну основу, пов’язану з мотивом 
удачі, успіхів у пошуках влітку яєць диких птахів, у збиранні грибів: Заборо\на`лос`, н`е с\пал`і. [Цілу ніч 
горить свічка]. Ко\л`іс` \бат`ко \каже – „Н`е сп’і – до \качкиі \наǐдеш, \д`ік’ійе” (н.п. 14). Ўноч н`е 
с\пал`і. Хто неи \буде спат – то, \каже, збеи\ре ба\гато гриі\боў, ку\б’елца вивер\тат` \буде, йі\йец 
(н.п. 29). Ўс`а\ношна. Ка\зал`і, шо хто на Ўс`у\ношну н`е \буд`е спат`, то йак пожеи\не то\вар у л`ес – 
з\наĭде \качку (н.п. 38) [14: 74; 15: 304]. На заході Полісся заборону спати цієї ночі, просто лягати в ліжко 
або розстеляти його, відповідно до магічної асоціації, пояснюють тим, що у господаря можуть полягти 
посіви [14: 74], такі інтерпретації заборони поширені й на Закарпатті [16: 238]. Виконання цих заборон 
сприяло залученню всіх людей до великодньої благодаті, навіть тих, хто не йшов у цю ніч до церкви. А 
невиконання заборон сприймали як гріх, як передумову втрати свого щастя: неи \можна у Вели\код`н`у н`іч 
спат` – гр`іх, т\реба і\ти до \церквиі, \можеш ш\час`ц`а сво\йе прос\пат` (н.п. 24). Мотив талану та 



мотив світла лежить в основі постання народних уявлень про те, що на Великдень відкриваються закопані 
скарби та горять яскравим полум’ям, горить золото [15: 304; 17: 54]. У середньополіських обрядових текстах 
є свідчення про те, що побачити це явище може лише щаслива людина: Го\рат с`\в’ẹч’к’і, де ко\лис` бу\ло 
ў л`у\деĭ \золото, ĭ за\копували у \земл`у – там \буде на Ўс`у\ношну с`\в’ẹч’ка го\рет`. \Золото во\но 
меи\н`айеца, \суш’іц:а, оси\хайе. [Це можуть побачити не всі, а тільки] хто шчас\ливиĭ (н.п. 37). 

Продукти, освячені в церкві під час релігійних свят, у народній свідомості були наділені різними 
магічними властивостями, серед яких була властивість сприяти добробуту окремої людини або родини 
загалом. Так, на Великдень к\ром’е \паск’і і к\рашанок осв’еш\чац` н`ес\л`і ўс`е, шо йес`ц` у ха\з`аĭств’і – 
сиір, см’е\тану, \сало, шоб ўс`е осв’еш\чалос і шоб ўс`е в’е\лоса (н.п. 15). Нерідко набір продуктів, які 
приносили до церкви на освячення, вказував на матеріальне становище родини. На Середньому Поліссі 
освячені великодні продукти вживали в їжу, важливе значення мало вживання першим освяченого яйця, 
рідше – паски; ними годували худобу: окраєць паски з сіллю давали корові, яка отелилася; хліб із свяченою 
сіллю давали корові; шкаралупки від освячених яєць давали курам, щоб неслися тощо, також ці обрядові 
предмети були наділені в народній уяві магічними властивостями захищати від негативного: т\рошк’і 
\паску з\р`ẹзуйемо, остаў\л`айемо \в’ісоко на п’е\че, шоб бу\ла \паска с`в’а\та ў \хат`і (н.п. 11); 
[шкаралупки від освячених яєць] дер\жат`, шоб Гос\под` зашч’іш\чаў нас у\с`іх (н.п. 31); на 
Веи\ликдеин` \паску пек\л`і, прие\носиел`і с \церквиі, кру\гом \хати об\ходиел`і с \пасоч’коĭ, то\д`ẹ 
йеі\д`ат (н.п. 39).  

Тема добробуту (мотиви удачі, здоров’я) у середньополіських обрядових текстах представлена такими 
одиницями: 

– акціонального плану: освячення продуктів – ‘освячення набору продуктів необхідних для 
життєдіяльності людей з метою забезпечення добробуту сім’ї’; споживання освячених продуктів – 
‘намагання використати цілющі властивості освячених продуктів з метою забезпечення здоров’я на весь 
рік’; обмін крашанками із рідними, сусідами – ‘обрядова дія, яку супроводжують побажаннями добра та 
здоров’я’; годування освяченими продуктами (або їхніми залишками) худоби – ‘намагання захистити худобу 
від хвороб та всього негативного на весь рік’;  

–  реалемного плану: набір освячених великодніх продуктів (крашанка, паска, печене порося тощо) – 1) 
‘символи родинного багатства та добробуту’; 2) ‘обереги від усього негативного’; 

– атрибутивного плану: освячені продукти – ‘ознака, яка вказує магічні властивості обрядової реалії’; 
– локативного плану: церква – ‘місце, де освячують продукти’; оселя – ‘місце, де зберігають освячені 

продукти’,  
– темпорального плану: Великодні свята – ‘період виконання обрядів, спрямованих на забезпечення 

добробуту родини’; 
– плану станів, почуттів, процесів, явищ, уявлень тощо: повір’я про те, що на Великдень горить закопане 

золото; заборона спати у Великодню ніч; 
– вербального плану: крашанка, святе яйце (яєчко); паска, свята паска; розговлятися – ‘починати їсти 

скоромне після посту, першим – яйце та паску, освячені в церкві’;  христосуватися – ‘бити крашанки, 
обмінюватися ними, промовляти словесні вітання та цілуватися у Великодні свята’. 

Висновки. Тема добробуту, яка поряд з іншими темами плану змісту лежить в основі формування, 
зокрема, весняних обрядових текстів, має значну кількість вербальних та невербальних репрезентантів, 
мотиви виникнення та постання яких можливо дослідити за допомогою комплексного вивчення усіх 
аспектів їх взаємозв’язку; встановлення відношення між мовною номінацією та позамовними обрядовими 
компонентами; з’ясування семантики, структури та генезису складових обрядів як цілісної системи.    
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Матеріал надійшов до редакції  
 

Шарапа М.В. Вербальные и невербальные репрезентанты темы благополучия в среднеполесском 
весеннем обрядовом тексте. 

 
В статье рассмотрены структура и семантика обрядовых действий первого выгона скота и 

пасхального периода; исследованы мифологические мотивы, которые лежат в основе возникновения 
вербальных и невербальных репрезентантов темы благополучия в среднеполесском весеннем обрядовом 

тексте; выяснена культурная семантика некоторых названий обрядовых действий и предметов с помощью 
определения их взаимосвязи с единицами акционального, реалемного, агентивного, атрибутивного, 

локативного, темпорального планов содержания и плана состояния, чувств,процессов, явлений, 
представлений и т. д.   

   
Sharapa M.V.Verbal and non-verbal topics of household well-being in Middle Polissya spring ritual text. 

 
Rites is one of the most complex components of information language of popular culture, performing 

communicative function and is "the text in the semiotic sense" cultural text, which consists of verbal and non-verbal 
means of expression. Units of culture language is not only verbal symbols, but signs of a different nature - objects, 
actions, images, and so on, their symbolic value may be identical semantics verbal elements, and can create with it 
a complex syncretic whole. Not only it keeps culture and a source of cultural information, but also culture, cultural 

contexts may maintain and develop the content, the lost language and, therefore, can be a source of semantic 
reconstruction. Therefore, a complete and thorough investigation nomination ritual text is possible only if the 

previous study of motives for entering the existence and development of its other structural nonverbal elements. 
Relevance of the national calendar  research is, in particular, to identify the main dominant meaning all 

calendar cycle and its elements, as reflected in its mythological representations of the people of the world picture. 
The article deals with the structure and semantics of the ceremonies of the first cattle pastures and Easter period, 

investigates mythological motifs that are in core of creating verbal and non-verbal topic representatives of the 
welfare in the Middle Polissya spring ritual text. It presents cultural semantics of some names of ritual actions and 



objects through putting up their interconnection with the units of action, realm, elliptical, attributive, locative, 
temporal terms of content and terms of states, feelings, processes, events, ideas and more. 


