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“ЙДЕ В БОЖУ ПУТЬ!”: ТРАДИЦІЯ ПЕРШОГО ВИГОНУ
ХУДОБИ У ВОЛИНЯН
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Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра етнології,
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна

У статті розглянуто ключові особливості першого вигону худоби на пашу у волинян. Зокрема,
проаналізовано проблему датування початку випасу худоби. Відображено чинники, які впливали
на визначення першого дня пастівницького сезону. Розглянуто роль свята Юрія (6 травня) у
звичаєвості першого вигону худоби на пасовище.

Описано звичаї та обряди, пов’язані з початком випасу свійських тварин. Особливий наголос
зроблено на апотропеїчних засобах (на освячених у церкві на Вербну неділю вербових гілках,
залізних предметах, свяченій воді, шматках тканини або стрічках червоного кольору тощо), які
використовували задля захисту худоби під час її першого вигону на пашу.

Дослідження підготовлене на основі польових етнографічних матеріалів, записаних автором у
волинських селах Вінницької, Волинської, Житомирської, Львівської та Рівненської областей.
Крім цього, залучено народознавчі відомості, які зібрали члени кафедри етнології Львівського
національного університету імені Івана Франка, а також опубліковані джерела і дані наукової
літератури.

Ключові слова: етнологія, історико-етнографічна Волинь, худоба, перший вигін, хлів,
скотарські звичаї, апотропеї, день св. Юрія.

У скотарській звичаєво-обрядовій культурі є дві знакові дати. Одна з них
знаменує початок пастівницького сезону, інша – його завершення. Ці дати не
можна вважати усталеними, позаяк вони залежать від природо-географічних
умов, клімату, ступеня збереження тощо. І все ж обидві мають важливе значення,
адже поділяють догляд за худобою на два сезони. У пропонованій публікації
йтиметься про першу дату – початок випасу худоби.

Мета цієї розвідки – вивчення скотарських звичаїв та обрядів, приурочених
до дня першого вигону худоби на пашу. Одне з її ключових завдань –
встановлення дати першого вигону худоби на випас.

Межі дослідження охоплюють територію історико-етнографічної Волині, які
визначив львівський етнолог Михайло Глушко1. Хронологічно робота охоплює
період кінця ХІХ – початку ХХІ ст.

Значної шкоди обрядовості першого вигону худоби на пашу завдала
колективізація, яку проводили в міжвоєнний (і повоєнний) періоди. Як наслідок –

1 Михайло Глушко, “Історико-етнографічне районування України: сучасний стан і наукові
перспективи,” Народна творчість та етнологія 3 (2018): 17–18.
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багато звичаїв та обрядів було втрачено, а деякі з них зазнали значної
трансформації. Зокрема подекуди традицію першого вигону худоби на випас, за
словами респондентів2, тепер приурочують до травневих свят.

Перший вигін худоби на пашу не завжди відбувався з нагоди певного свята.
Досить часто волиняни зважали виключно на сприятливі природо-синоптичні
умови. Наприклад, на північному сході Волині худобу виганяли тоді, коли “…уже
підніметься трава така чимала, шоб можна було (корову вигнати), бо
коза чи там овечка, чи коняка, то вона й маленької наїстися, а як уже
подросла чуть більша трава, то уже й пускають” (с.  Новопіль
Черняхівського р-ну Житомирської обл.)3. Респондент із с. Ксаверівка
Черняхівського району стверджував, що корів на випас виганяють у межах
25–28 квітня4. Волиняни Житомирщини інколи годують худобу сіном у хліву до
початку травня. Якщо погодні умови сприятливі, то виганяють її наприкінці квітня,
а при нестачі корму – і раніше (с. Новопіль Черняхівського р-ну)5.

Приблизно тоді ж перший раз виганяли її і на Вінниччині: “Десь у маю місяці,
як стане тепло. Десь начало мая. На первого мая чи ранше трошки. Цього
року ранче, бо ранче весна.  Як ранче весна, то ранче виганяют”
(с. Воронівці Хмільницького р-ну Вінницької обл.)6. “В маю. Тепло вже – трава
виросте – тоді гонили корови […]” (с. Воронівці)7; “Так, зразу весною, тільки
трава починається” (с. Воротнів Луцького р-ну Волинської обл.)8. Це саме
стверджували інформатори північної (волинської) частини Золочівщини, що на
Львівщині: “Ну та перший раз, то розмаїто як було… Як були роки же,
була весна… Дуже ранною весною вигонили, бо не мали чим годувати”
(с. Скварява)9. Випускали худобу, “як тіки тепло стало, вже як треба” на

2 Польові етнографічні матеріали до теми “Традиційне скотарство Волині”, зафіксовані
Пожоджуком Дмитром Дмитровичем з 2 по 14 липня 2013 р. у Черняхівському, Володарськ-
Волинському та Червоноармійському районах Житомирської обл., Архів Львівського
національного університету імені Івана Франка (далі – Архів ЛНУ імені Івана Франка), ф. Р-119,
оп. 17, спр. 486-Е, арк. 103.

3 Там само, арк. 23.
4 Там само, арк. 29.
5 Там само, арк. 10.
6 Польові етнографічні матеріали до теми “Традиційне скотарство українців”, зафіксовані

студентом третього курсу Пожоджуком Дмитром Дмитровичем з 4 по 14 липня 2014 р. у
Хмільницькому р-ні Вінницької обл., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 532-
Е, арк. 2–3.

7 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 532-Е, арк. 5.
8 Польові етнографічні матеріали до теми “Традиційне скотарство українців”, зафіксовані

студентом п’ятого курсу Пожоджуком Дмитром Дмитровичем з 29 червня по 6 липня 2016 р. у
Луцькому районі Волинської області; у Демидівському, Дубенському, Млинівському,
Рівненському районах Рівненської області, Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр.
590-Е, арк. 8.

9 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 670-Е, арк. 2.
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Радехівщині Львівської області (с. Стремільче)10. Приблизно наприкінці квітня
виганяли худобу у с. Перемиль Горохівського району Волинської області11.

Уперше худобу випускали на пашу і перед “Вербницею”. “Зозуля закує, і
вербу дадуть у черзі (?), і вербою корову виганяють” (с. Воротнів Луцького
р-ну)12.

Водночас уперше на випас виганяли худобу на свято Юрія чи Георгія, яке
припадає на 6 травня (с. Рибчинці Хмільницького р-ну; м. Берестечко, с. Гумнище
Горохівського р-ну; с. Грушки Хорошівського р-ну Житомирської обл.; села
Бугрин, Угольці Гощанського р-ну, Владиславівка, Зоряне, Новоселівка, Свищів
Млинівського р-ну, Переділи Рівненського р-ну Рівненської обл.)13.

Опубліковані експедиційні матеріали співробітників ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського свідчать, що вперше виводили худобу з хліва на Юрія у
селах Озадівка Бердичівського району14 та Василівка Житомирського району
Житомирської обл. Місцеві жителі пояснювали цей звичай тим, що, вигнавши
корову після Юрія, “она нє глядіть череди, не глядіть товару, в бок іде от
товару, вже одходіть од його” 15; У с. Людвище Шумського району
Тернопільської області корів інколи виганяли на пашу навіть на Десяту п’ятницю,
символічно освячуючи їх16.

На Хмельниччині вважали, що від Юрієвого свята розпочинається літо (села
Великий Скнит, Нараївка Славутського р-ну Хмельницької обл.)17. Літо

10 Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних
матеріалів. Господарські заняття, промисли та ремесла, ред. Ганна Скрипник (Київ: ІМФЕ ім.
М. Т. Рильського НАН України, 2017), вип. 7, 202–203.

11 Польові етнографічні матеріали до теми “Традиційне скотарство українців”, зафіксовані
студенткою третього курсу Демцюх Надією Михайлівною з 5 по 20 липня 2010 р. у Горохівському
р-ні Волинської обл., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр.332-Е, арк. 23. Худобу
вперше не виганяли в понеділок – початок тижня, бо це був важкий день. Не виганяли також у середу
і п’ятницю, бо це були пісні дні (Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 332-Е, арк. 23).

12 Там само, спр. 590-Е, арк. 8.
13 Там само, спр. 532-Е, арк. 50; спр. 332-Е, арк. 2, 9, 10; спр. 486-Е, арк. 91; Польові

етнографічні матеріали до теми “Традиційне тваринництво”, зафіксовані студенткою третього
курсу Демцюх Надією Михайлівною з 3 по 17 липня 2009 р. у Гощанському р-ні Рівненської
обл., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 283-Е, арк. 14, 39; спр. 590-Е, арк. 17-
18, 86; 28; 89; 46.

14 Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних
матеріалів. Господарські заняття, промисли та ремесла, ред. Ганна Скрипник (Київ: ІМФЕ ім.
М. Т. Рильського НАН України, 2017), вип. 7, 94–95.

15 Там само, 96.
16 Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних

матеріалів. Календарна обрядовість, ред. Ганна Скрипник (Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАН України, 2016), вип. 6, 287–288.

17 Польові етнографічні матеріали до теми “Літня календарна обрядовість”, зафіксовані
студенткою другого курсу Рогашко Іриною Леонідівною з 11 по 25 липня 2007 р. у Славутському
р-ні Хмельницької обл., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр.188-Е, арк. 9, 13.
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розпочинається тоді, коли починають виганяти худобу на пашу: “…Від Юрія,
тоді начинають худобу виганяти, не як коли” (с. Великий Скнит
Славутського р-ну)18.

Водночас свято Юрія у волинян не завжди було тим днем, коли перший раз
виганяли худобу з хліва на пашу: “До Юрія казали... у нашому селі... і може
худоба пастись по посівах [...]. До Юрія. А після Юрія – вже всьо, вже
треба [в] посіви не пускати” (с. Княгинине Демидівського р-ну
Рівненської обл.)19. “До Юрія пасли всюди, хто де хотів, а вже після – кожен
на своїй ділянці сіножаті” (с. Вільгір Гощанського р-ну Рівненської обл.)20.
“До Юрія кожен пас свою худобу, а вже після – зганяли весь товар в череду”
(с. Колесники Гощанського р-ну)21. І все ж, саме день св. Юрія можна вважати
символічним рубіконом, який завершує стійлове утримання худоби і розпочинає
її повноцінний пастівницький сезон.

На Юрія укладали договір із пастухом, за яким він мав виконувати свої
обов’язки (с. Іллін Гощанського р-ну; м. Берестечко Горохівського р-ну)22. Цього
дня поліщуки Ровенського повіту вперше виганяли скотину “до пастуха” на
поле23. Найм пастуха в день св. Юрія здійснювали також росіяни поволзьких
районів (Костромська область Російської Федерації)24.

Львівський етнолог Юрій Пуківський зауважив, що від дня Юрія на Волині
“розпочинали повноцінно випасати худобу, тоді як до цього її тільки припасали’’25.
На Волині побутувала народна прикмета, яка засвідчувала значимість цього
дня з погляду скотарської обрядовості: “Як на Явдохи півень води нап’ється,
то на Юрія віл напасеться” (с. Вільгір Гощанського р-ну)26. Більш поширений
варіант “Як на Стрітення півень води нап’ється, то на Юрія віл
напасеться” (с. Старики Горохівського р-ну)27. “До Юрія не пасли, бо казали:

18 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр.188-Е, арк. 9.
19 Там само, спр. 590-Е, арк. 58.
20 Там само, спр. 283-Е, арк. 4.
21 Там само, арк. 6.
22 Там само, спр. 283-Е, арк. 30; спр. 332-Е, арк. 10.
23 Василь Доманицький, “Народнїй калєндар у Ровенськім повітї, Волинської ґубернії,”

Матеріяли до української етнольоґії 15 (1912): 67.
24 Татьяна Кирюшина, “Егорьевские обряды и песни на Костромской земле,” Живая старина

3 (2005): 15.
25 Юрій Пуківський, Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-

етнографічної Волині (Львів: Ліана-М, 2015), 207.
26 Польові етнографічні матеріали до теми “Весняна календарна обрядовість українців”,

зафіксовані студенткою другого курсу Дудою Ольгою Іванівною з 3 по 17 липня 2009 р. у
Гощанському р-ні Рівненської обл., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 285-Е,
арк. 4.

27 Польові етнографічні матеріали до теми “Весняна календарна обрядовість українців”,
зафіксовані студенткою третього курсу Дудою Ольгою Іванівною з 5 по 20 липня 2010 р. у
Горохівському р-ні Волинської обл., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 334-Е,
арк. 13.
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“До Юрія пасуть лише дурні”  (с. Колесники Гощанського р-ну)28.
У Дубенському повіті Волинської губернії вважали: “На Юря повинна бути
паша в дурня”29. В українців побутував цілий ряд прислів’їв на цю тему: “У
дурного до Юрія, а в розумного до Николи” (хватить сіна, як хто заготовив)30;
“До Юрія б’ють дурня, а після Юрія і розумного (за потраву)”31; “До Юрія
догодуй скотину та й вила закинь”; “У дурня до Юря, у розумного далі”;
“У дурня сіна стане до Юря, а у розумного до Миколи”32. І все ж, як бачимо,
народна мудрість не є категоричною. “Дурень” змушений виганяти худобу надвір
швидше через нестачу корму, а розумний, навпаки, ще може почекати.

День святого Юрія у волинян був наповнений передовсім аграрними
мотивами: “На Юра, кажут, старі люди ше казали, не можна робити коло
землі” (с. Монастирок Золочівського р-ну Львівської обл.)33. Цікавим є
пояснення, чому саме в цей день уперше виганяли худобу, іншого респондента з
цього ж села: “Коло землі не можна було робити, то на Юрі вигонили
худобу пасти”34. На Юрія качалися по житі та організовували святкові гостини
на полі (с. Великий Скнит Славутського р-ну)35. До цього дня приурочували
колективні або індивідуальні обходи полів, щоб зберегти майбутній урожай36.
Церковники середини ХІХ ст. акцентували увагу на тому, що святий
великомученик Георгій – покровитель землеробства.37 Проте В’ячеслав
Камінський на початку ХХ ст. писав, що св. Георґгй вважався покровителем
стад і “селянського благополуччя”38.

28 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр.283-Е, арк. 9.
29 Украінські приказки, прислівъя и таке инше. Збірники О. В. Марковича и других, ред.

Матвій Номис (Санкт-Петербург: В друкарнях Тиблена и комп. И. Куліша, 1864), 10.
30 Микола Сумцов, Слобожане. Історично-Етноґрафична Розвідка (Харків: Союз, 1918),

100.
31 Іван Манджура, Казки, прислів’я і т. п., записані в Катеринославській і Харківській

губерніях І. І. Манджурою. (Дніпропетровськ: Січ, 2003), 194.
32 Украінські приказки, прислівъя и таке инше. Збірники О. В. Марковича и других, ред.

Матвій Номис, 10.
33 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 670-Е, арк. 22. Лемки вірили, що на

Юрія не можна землю “рухати” (копати, орати), бо прийде велика вода і може землю забрати
(Іван Буґера, “Звичаї та вірування Лемківщини,” Бібліотека Лемківщини 15 (1939): 25).

34 Польові етнографічні матеріали до теми “Скотарство у календарно-побутовій обрядовості”,
зафіксовані аспірантом першого року навчання Пожоджуком Дмитром Дмитровичем з 26 червня
по 1 липня 2018 р. у Буському та Золочівському районах Львівської області, Архів ЛНУ імені
Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 670-Е, арк. 25.

35 Володимир Конопка, “Хліборобські мотиви у великодньому та пізньовесняному циклах,”
Етнічна історія народів Європи 42 (2014): 33.

36 Володимир Конопка, “Хліборобські мотиви в календарній обрядовості українців південно-
західного історико-етнографічного регіону України” (Автореферат дис. на зд. канд. історичних
наук, Інститут народознавства НАН України, 2015), 10.

37 Н. Александрович, “Благочестивые обычаи православныхъ христіан Волынской губерніи,”
Подольскія Епархіальныя Вcдомости. Отдcлъ вторый, неоффиціальный (15 Іюня 1866): 434.

38 Вячеслав Каминскій, “Праздник Пасхи в селc Косаревc Дубенскаго уcзда, Волынской
губерніи,” Кіевская старина 92, кн. 3–4 (март–апрcль), отд. 1 (1906): 318.
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Здебільшого землеробською обрядовістю день св. Юрія був наповнений у
білорусів. У росіян елементи аграрних обрядів Юрієвого дня зустрічалися вкрай
рідко39, натомість у них цього дня яскравіше проявлялася скотарська специфіка40.
Серед східнослов’янських народів найменше вона проглядалася в українців41.
Винятком є Східні Карпати, де свято Юрія мало виражений скотарський
характер42. Цікавим історико-етнографічним районом України є Полісся, яке
має специфічні природо-географічні умови. Водночас Микола Гладкий, дослідник
здебільшого матеріально-побутових аспектів скотарської культури українців
Полісся, зауважує, що перший вигін худоби на пасовище у поліщуків відбувався
значно раніше, ніж свято Георгія – її могли виганяти ще всередині березня43.

Майже втратив скотарський зміст день святого Юрія на Поділлі44. Російська
дослідниця Анна Плотнікова пише, що подекуди в Україні виганяли вперше худобу
за тиждень до Великодня, на Великдень. В окремих місцевостях Гуцульщини
худобу вперше виганяли на Благовіщення, щоб її не кусали гадюки45. Цікаво, що
заборонені дні на перший вигін худоби іноді співпадають із днями першого вигону.
Це стосується і Юрієвого дня. Святий вважається покровителем вовків, через
що в деяких місцевостях України, як пише А. Плотнікова, заборонено виганяти
худобу46. На теренах українського Полісся до Юрія не годиться пускати коней
і худоби на пашу, “бо вовк хапатиме”47. Тим не менш, до цього часу худоба

39 Вера Соколова, Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов ХІХ –
начало ХХ в. (Москва: Наука, 1979), 180.

40 Там же, 182.
41 Там же.
42 Михайло Тиводар, Традиційне скотарство українських Карпат другої половини ХІХ –

першої половини ХХ ст.: Історико-етнологічне дослідження (Ужгород: Карпати, 1994), 381.
43 Микола Гладкий, Традиційне скотарство Середнього Полісся другої половини ХІХ – першої

половини ХХ ст.: історико-етнологічне дослідження (Дрогобич: Вимір, 2007), 121–123. Тут
немає нічого дивного – тривалість пастівницького сезону залежала від сприятливої погоди та
природо-географічних умов. В Україні вона могла бути різною (в залежності від історико-
етнографічного району). Наприклад, на деяких карпатських полонинах випас худоби здійснювався
до половини липня (до свята Петра і Павла), на інших полонинах випас тривав довше (до Спаса,
Першої Пречистої і ще далі). Загалом, тривалість пастівницького сезону на високогірних пасовищах
становила в середньому від двох до шести місяців (Wołodymyr Kubijowicz, Życie pasterskie w
beskidach wschodnich (Krakow: Orbis, 1926), 22. Між іншим, вівці і кози сходили із високих гір
пізніше, ніж ВРХ (Kubijowicz, Życie pasterskie w beskidach wschodnich, 50).

44 Олександр Курочкін, “Обрядовість. Календарні свята і обряди,” у Поділля: Історико-
етнографічне дослідження, ред. Анатолій Пономарьов (Київ: Доля, 1994), 378.

45 Анна Плотникова, “Выгон скота,” Славянские древности: Этнолингвистический словарь:
в 5-ти т., ред. Никита Толстой (Москва: Международные отношения, 1995), т. 1, 468.

46 Плотникова, “Выгон скота”, 468. Наприкінці ХІХ ст. українці Єлисаветградського і
Александрійського повітів Херсонської губернії на день св. Юрія “замовляли вовків” (Владимир
Ястребов, Матеріалы по этнографіи новороссійскаго края, собранные в елисаветградском и
александрийском уcздах херсонской губерніи 14 (Одесса: Типографія Окружнаго Штаба, 1894),
11, 32.

47 Михайло Возняк, “Народний календар із Овруччини 50-х років ХІХ століття у записі
Михайла Пйотроковського,” Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці секції
етнографії та фольклористики 230 (1995): 321.
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могла випасатися на посівах озимини48. У бойків Закарпаття дозволялось
випасати худобу до Юрія на луках, які будуть косити49.

Поляки вперше вигонили худобу переважно на день св. Войцеха (23 квітня)
або на день св. Єжи (Юрія, 24 квітня)50. У чехів і словаків обряди, пов’язані з
першим вигоном худоби на пашу, частіше всього здійснювались на день Святого
Духа51.

При позначенні усталеної дати першого вигону не слід забувати про
фізіологічні властивості худоби. Вівці і кози можуть напасатися вже ранньою
весною, тоді як коровам для цього необхідна більша кількість паші. У цьому
аспекті вирізняються і коні, яких прийнято виганяти найпізніше. Здебільшого
вигін коней у східних слов’ян уперше здійснювався на Миколи Літнього
(22 травня)52.

У буковинських гуцулів весняний випас овець передував полонинському ходу.
Приблизно за два тижні до Юрія і два тижні після Юрія вівці випасалися біля
домівок. Цей випас тривав упродовж 15–30 днів і мав характер кошарування53.
Випасали овець на толоках ранньою весною гуцули Косівського району Івано-
Франківської області. Цей процес іменувався назвою “веснарка”, “веснованя”54.
Починався такий випас задовго до Юрієвого дня, про що свідчать вірування
гуцулів щодо свята Благовіщення55. Бойки Закарпаття випасали овець вільно на
усіх ґрунтах сільського кадастру з ранньої весни до початку польових робіт56.

48 Возняк, “Народний календар із Овруччини”, 321.
49 Михайло Тиводар, “Традиційне скотарство бойків Закарпаття ХІХ – першої половини

ХХ ст.,” Українська культура: з нових досліджень. Збірник наукових статей на пошану Степана
Петровича Павлюка з нагоди його 60-ліття, ред. Ганна Врочинська і Роман Яців (Львів: Інститут
народознавства НАН України, 2007), 427.

50 Ольга Ганцкая, “Поляки,” Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы
(конец ХІХ – начало ХХ в.): весенние праздники, отв. ред. Сергей Токарев (Москва: Наука, 1977),
214.

51 Наталья Грацианская, “Чехи и словаки,” Календарные обычаи и обряды в странах
зарубежной Европы (конец ХІХ – начало ХХ в.): весенние праздники, отв. ред. Сергей Токарев
(Москва: Наука, 1977), 235–236.

52 Плотникова, “Выгон скота,” 468.
53 Олександр Кожолянко, Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і

символіка (Чернівці: Друк Арт, 2014), 320.
54 Наталія Хобзей та ін., Гуцульські світи. Лексикон (Львів: Інститут українознавства ім.

І. Крип’якевича НАН України, 2013), 113.
55 “Єк на Благовіщінє рано є на росі смуга за вівцями, то на Юрія корова си напасає” (Хобзей

та ін., Гуцульські світи. Лексикон, 60); “Сокотили, аби на Благовіщіня другий вівчарь не обийшов
з свойими вівцями округ твого салаша або округ твойих овец” (Хобзей, Гуцульські світи. Лексикон,
60). Скотарський календарний цикл українців Карпат значно відрізняється від пастушого
календаря інших історико-етнографічних районів України. Мова йде не лише про клімат, але й
про наявність у Карпатах відгінних високогірних пасовищ. Перший вигін худоби зі стайні в
такому випадку не слід ототожнювати з вигоном на полонину. Етнолінгвіст Тетяна Ястремська
слушно зауважує: “Полонинське літовання, яке розпочинається полонинським ходом, а
завершується розлучінням, є лише частиною календарного тваринницького циклу. Не менш
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Заразом не варто заперечувати (якщо мова йде передусім про велику рогату
худобу), що свято Юрія здебільшого було знаковим днем, який остаточно
знаменував перехід від стійлового утримання худоби до пастівницького сезону,
притому не тільки на теренах етнографічної Волині57.

Традиція першого вигону приурочена безпосередньо до Юрієвого дня у тих
місцевостях Волині, у яких завжди колективно наймали пастуха для випасу
худоби. Інакшою є форма випасу худоби “по очереді”: “Вигонять корови,
сьогодні, напримєр, ми пасем перший день. То й гонять люди, чиї корови,
помагають, постоять, бо ж вони б’ються зразу. А вже на обіді вийшли
люди ції сами, забрали корови, погнали. Да й уже пасуть по очереді, кому
коли” (с. Клітище Черняхівського р-ну)58. Цей, на перший погляд, нехитрий опис
містить цікаву інформацію. Йдеться про те, що пастух, який випасає худобу
“по-очереді”, не є людиною з надприродними можливостями. Цього пастуха не
бояться, з ним не домовляються. Такий пастух – пересічна особа громади:
сьогодні одна, а завтра інша. Людина, яка має худобу, і є пастухом.

Слід зауважити, що тепер корів на досліджуваних теренах Волині здебільшого
пасуть “по очереді”, “по черзі”. Це значною мірою вплинуло на особливості
першого вигону. Напередодні самого вигону худоби вулицями ходять “чергові”
пастухи й інформують людей, коли саме виганяти її “в очередь” (с. Клітище
Черняхівського р-ну)59. На Золочівщині Львівської області в умовах випасу
худоби “по очереді” вперше її виганяли так: “Берут свячену лозу, свяченою
водою виганяють і тоді пасуть. Єден день пасут, а тогди вже йде в
очерідь… женут. В нас по очереді женут” (с. Жуличі Золочівського р-ну)60.
“[Пасуть в очереді] від самої ранної весни! Як корови припасли…, єден
день припасли, тогди вже зачинают пасти (повноцінно, по черзі. – Д. П.)…”
(с. Жуличі)61.

важливим є також час випасання, коли худоба переважно перебуває недалеко від дому…” (Тетяна
Ястремська, “Пастуший календарний цикл: назви на його позначення в гуцульських говірках,” у
Гуцульські говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження, ред. Ярослава Закревська
(Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000), 116.).

56 Михайло Тиводар, Традиційне скотарство бойків Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст.,
433.

57 Свято Юрія мало неабияке значення у скотарській календарній обрядовості українців.
Зокрема, корів виганяли на Юрія українці Словаччини (Михайло Шмайда, А іші вам вінчую.
Календарна обрядовість русинів-українців Чехо-Словаччини. (Братіслава: Словацьке педагогічне
видавництво; Пряшів: Відділ української літератури, 1992), т. 1, 469; 470; 471). Навіть тоді, коли
погода на свято Юрія була поганою, на Черкащині (Канівський р-н) цього дня все одно виганяли
худобу на подвір’я і знову заганяли до стайні, аби означити “ритуальний почин” (Леся Горошко,
Символіка води в обрядовій традиції жителів Черкащини (Київ: Видавець Олег Філюк, 2014),
70).

58 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр.486-Е, арк. 56–57.
59 Там само, спр. 486-Е, арк. 61.
60 Там само, спр. 670-Е, арк. 16.
61 Там само, арк. 18.
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Як слушно зауважує російська дослідниця Тетяна Агапкіна, в окремих
слов’янських народів факт найму пастуха є маркованим. Тому вчена відносить
тематику першого вигону худоби на пашу до оказіональної обрядовості, позаяк
об’єктом більшості ритуалів першого вигону є худоба, а не пастух62.

Форма випасу худоби впливала на день першого вигону не лише в українців
Волині. Наприклад, росіяни Прикам’я випасали худобу здебільшого без пастуха
на обгородженому пасовищі, необгороджених лісових галявинах, при дорогах
тощо. Вони переважно не наймали пастуха63. Можна припустити, що саме через
це початок терміну випасу худоби був пов’язаний виключно з погодними
умовами, як зазначає пермський дослідник Олександр Черних64.

Заразом у росіян день першого вигону худоби на пашу, як правило, пов’язаний
з її “обходом”. Такий “обхід” здійснювався селянами (або пастухами) на день
святого Георгія. Окрім самого ритуалу “обходу”, він включав у себе всі
(локально репрезентовані) обряди, які здійснювалися під час першого вигону65.

Украй важливе значення такі “обходи” (“отпуска”) мали на півночі Росії66.
Виконував їх пастух, вдаючись до низки магічних дій, зокрема і вербальних67.
Російський дослідник народної культури Андрій Мороз підкреслює, що на
російській Півночі один і той самий ритуал “обходу” здійснювався двічі –
господарем/господинею і пастухом68. Завдання пастуха полягало в тому, щоб
зберегти стадо від нападів хижаків, уроків, хвороб69. Натомість завданням
власника худоби було те, щоб корови завжди поверталися додому, ходили зі
стадом, добре паслися70. “Обходи” худоби під час першого вигону були добре
відомі білорусам71.

62 Татьяна Агапкина, Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-
летний цикл (Москва: Индрик, 2002), 451–452.

63 Александр Черных, “Обычаи, связанные с домашним скотом, в календарной обрядности
русских Прикамья,” Археология, этнография и антропология Евразии 3 (2007): 139.

64 Черных, “Обычаи, связанные с домашним скотом, в календарной обрядности русских
Прикамья,” 139.

65 Владимир Добровольскій, “Егорьевъ день” въ Смоленской губерніи,” Живая Старина год
17, вып. 2, отдcл 1 (1908): 151–153; Дмитрий Зеленин, “Изъ быта и поэзіи крестьянъ Новгородской
губерніи (По матеріаламъ изъ бумагъ В. А. Воскресенскаго),” Живая старина год 14, вып. 1/2
(1905): 10; Елена Разумовская, “Егорьев день в западнорусской деревне. Обряды и обычаи,”
Живая Старина 1 (1994): 43–45; Соколова, Весенне-летние календарные обряды русских,
украинцев и белорусов ХІХ – начало ХХ в., 159.

66 Андрей Мороз, “Севернорусские пастушеские отпуска и магия первого выгона скота у
славян,” Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы, отв.
ред. Анна Плотникова (Москва: Индрик, 2001), 232.

67 Андрей Мороз, “Севернорусские пастушеские отпуска и магия первого выгона скота у
славян,” 232–233.

68 Там же, 245, 247.
69 Там же, 246.
70 Там же, 245–246.
71 Соколова, Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов ХІХ – начало

ХХ в., 160.
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Незалежно від того, коли вперше випускали худобу на двір, волинські господарі
всіляко намагалися захистити її від злих сил. Тоді ключовим атрибутом була
вербова гілка (“верба”, “вербичка”, “лоза”), освячена у церкві на Вербну неділю.
“…На свято Верби святим вербу і це цією вербою виганяю я корову…” (с.
Клітище Черняхівського р-ну); “Лоза свячена […], брали прутик. Діти малі
були, переважно хлопці маленькі. Брали ту лозу і підганяли корову”
(с. Монастирок Золочівського р-ну)72. “Шось брали... хліб з собою чи шось.
І гонили худобу пасти”73. Коли перший раз вигонили худобу, то брали вербову
гілочку, “бо, каже (кажуть. – Д. П.), як загубиш ту гілочку, то загубиш
корову” (с. Монастирок Золочівського р-ну)74. “Святиться на Вербну
неділю…, святиться ця гілка…, хазяїн. Він собі святит вербу, він собі
тримає у хліві, там, де худоба стоїт, ту гілку. І він бере цею гілкою вигонит
худобу. Перший раз вигоне. Є такий, шо собі тримає…, і по сім років
тримає єдну гілку і святет, і вигонити собі. Вона помічна”  (с. Лозна
Хмільницького р-ну)75.

Наукове зацікавлення становить місце зберігання свяченої верби: “Над
коровою. А в самий перед, якшо це вона святиться, ця гілка, то за образом
на покуті, кажут. Так як в вуглі – де це вже, кажуть, покуть – то там
тримают, а потом навесні, вже як вон (худобу. – Д. П.) вигонят, то це цею
гілкою, і цю гілку там уберут, і святят ше на другий рік, і на третій, на
четвертий…” (с. Лозна)76; “Оцією вербичкою вигонять і повісять її в хліві,
шоб вона висіла. Свячена (на Вербну неділю. – Д. П.) вербичка” (с. Грушки
Хорошівського р-ну Житомирської обл.)77; “Вони в слоїку стоять на вуглі. У
мене є жито, пшениця є, зілля – в вуглі воно стоїт, вербичка ця” (с. Зозулинці
Хмільницького р-ну)78. У селі Воротнів Луцького району Волинської області
свяченою вербою, яку щойно принесли з церкви, спершу виганяли худобу, а вже
потім заносили її до хати на зберігання79. У Гощанському районі Рівненської
області корову виганяли на пашу освяченою вербовою гілкою і старалися
принести її назад, щоб “товар вертався” (с. Вільгір)80, “худоба верталась додому”
(с. Бугрин81, с. Колесники82, с. Новоставці83, с. Угольці84). У Горохівському
районі теж слід було принести цю гілочку додому (с. Кутрів)85.

72 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 670-Е, арк. 19.
73 Там само, спр. 670-Е, арк. 25.
74 Там само, арк. 25.
75 Там само, спр. 532-Е, арк. 18.
76 Там само, арк. 18.
77 Там само, спр. 486-Е, арк. 91.
78 Там само, спр. 532-Е, арк. 34.
79 Там само, спр. 590-Е, арк. 11.
80 Там само, спр. 285-Е, арк. 14.
81 Там само, арк. 22.
82 Там само, арк. 9, 11.
83 Там само, арк. 26.
84 Там само, арк. 55.
85 Там само, спр. 334-Е, арк. 51.
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Про те, що у волинян свячена верба відігравала важливу роль під час першого
вигону, засвідчують джерела ХХ ст. Уперше виганяли худобу після зими у поле
“свяченою вербою” волиняни села Косареве Дубенського повіту86. Освяченою
вербовою гілкою уперше виганяли корів у череду волиняни Корецького району
Рівненської області87.

Поліщуки виганяли худобу вперше на пашу теж свяченою вербою88.
“Баською” (“квіткою”) послуговувалися під час першого вигону українці
Надсяння89. Посвяченими на Вербну неділю галузками верби гонили худобу на
Поділлі90. Широко використовували вербу під час першого вигону худоби також
українці Карпат91. Поляки вперше виганяли худобу свяченими в букеті вербовими
гілками – “пальмами”92. Чехи, словаки, росіяни використовували для цього не
тільки вербові, але й березові гілки93. Окрім верби на російсько-білоруському
пограниччі худобу можна було виганяти пучком перших зжатих колосків, які до
дня святого Георгія зберігалися за іконою94.

Вербального супроводу дії під час першого вигону худоби на Волині зафіксувати
не вдалося. “Три рази вдарить корову... Ну, там помаленьку торкне. І все”
(с. Новоселівка Млинівського р-ну)95. Водночас спорадичні відомості про словесний
супровід дій підчас першого вигону все-таки трапляються: “Тею вербою перший
раз худобу виганяли на пашу і примовляли, щоб все добре було, як тая верба”
(с. Гумнище Горохівського р-ну)96.

Подекуди, коли виводили худобу вперше на вулицю, вона мала переступати
через свячену вербу, яка зберігалася у хліві (с. Івановичі Пулинського р-ну
Житомирської обл.)97. “…Лозу ложили на порозі, корову вигонили лозою.
Хто клав [лозу], хто перехрестив поріг, і пішов вигонив корову” (с. Петричі
Буського р-ну Львівської обл.)98.

86 Каминскій, “Праздник Пасхи в селc Косаревc Дубенскаго уcзда, Волынской губерніи,”
318–319.

87 Ніла Брухлій, “Календарні свята та обряди в духовній культурі Кореччини в ХХ ст.,”
Рівненський обласний краєзнавчий музей. 190 років від дня народження Миколи Костомарова.
Наукові записки 5 (2007): 20.

88 Светлана Толстая, Полесский народный календарь (Москва: Индрик, 2005), 49–50.
89 Михайло Глушко і Леся Хомчак, Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні

скарби) (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2017), 105; 130; 213;
293;393; 517; 542; 545; 570.

90 Курочкін, “Обрядовість. Календарні свята і обряди,” 374.
91 Тиводар, Традиційне скотарство українських Карпат другої половини ХІХ – першої

половини ХХ ст., 379.
92 Ганцкая, “Поляки,” 214, 215.
93 Плотникова, “Выгон скота,” 468.
94 Разумовская, “Егорьев день в западнорусской деревне. Обряды и обычаи,” 44.
95 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 590-Е, арк. 40.
96 Там само, спр. 334-Е, арк. 9.
97 Там само, спр. 486-Е, арк. 108.
98 Там само, спр. 670-Е, арк. 36–37.
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Переступала худоба через свячену вербу у росіян Костромської області99.
Свячену вербу, яку мала переступити худоба, часто ставили під поріг білоруси100.

Свячена верба виконувала також апотропеїчні функції. Зокрема, її
застромлювали “за сволок у хліві” (с. Маркуші Бердичівського р-ну
Житомирської обл.)101, біля корови “від вроків” (с. Новопіль Черняхівського р
ну)102, над дверима до хліва (сс. Кутрів103, Перемиль104 Горохівського р-ну),
“приносили її додому і в хлів тикали” (с. Перемиль)105, “несли її в хлів і там
залишали” (с. Смолява Горохівського р-ну)106. “Ще як моя баба жила, то
застромлювала ту вербу перед входом до хліва, бо як буде яка лиха година,
щоб не заходила в хлів” (с. Богунівка Горохівського р-ну)107. Гілочка верби
мала вберегти худобу від усяких хвороб108. “Вербу даже на поріг прибивали,
осику клали” (с. Рибчинці Хмільницького р-ну)109. Львівська дослідниця
демонології Анастасія Кривенко зазначає, що вербову гілку волиняни залишали
як оберіг, встромивши її за сволок чи над порогом хліва110.

Вербу ставили до хліва як оберіг і на Покутті111. Українці Словаччини лозину,
якою гнали худобу вперше, також приносили додому. Її зберігали в жолобі, щоб
худоба не заблукала, разом поверталася. В іншому випадку прути верби, які
використовували підчас першого вигону, разом застромлювали біля потічка, щоб
худоба трималася купи112. Використання освяченої вербової галузки як
апотропею – поширене явище у росіян. Наприклад, у Каргопільському районі
Архангельської області після першого вигону гілочку верби втикали разом із

99 Кирюшина, “Егорьевские обряды и песни на Костромской земле,” 17.
100 Аляксандра Шрубок, “Першы выган жывёлы ў поле: арэальная характарыстыка і

семантыка,” Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац, рэд. Татьяна
Валодзына (Мінск: Беларуская навука, 2015), вып. 2, 191.

101 Скрипник, Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-
етнографічних матеріалів. Календарна обрядовість, 63–64.

102 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 486-Е, арк. 12.
103 Там само, спр. 334-Е, арк. 55.
104 Там само, арк. 68.
105 Там само, арк. 75.
106 Там само, арк. 35.
107 Там само, арк. 28.
108 Каминскій, “Праздник Пасхи в селc Косаревc Дубенскаго уcзда, Волынской губерніи,”

318–319.
109 Польові етнографічні матеріали до теми “Народна демонологія Волині”, зафіксовані

Калінчук Лілією-Марією Романівною з 4 по 14 липня 2014 р. у Хмільницькому р-ні Вінницької
обл., Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 527-Е, арк. 67.

110 Анастасія-Домна Кривенко, “Календарний пласт демонології: світоглядні та обрядові
прояви,” (Канд. дис., ІН НАН України, 2017), 85.

111 Юрій Пуківський, “Весняні скотарські звичаї та обряди українців Покуття (за матеріалами
із Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.),” Народознавчі зошити 2 (2017): 306.

112 Надія Вархол, Рослини в народних повір’ях русинів-українців Пряшівщини (Пряшів-
Едмонтон: ЕХСО s. r. o., 2002), 39.
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іконкою у ворота, через які проходила худоба, де вони й зберігалися впродовж
цілого пастівницького сезону113.

На теренах галицької частини Волині Ю. Пуківський зафіксував використання
стрічки, якою були зв’язані вербові гілочки під час їхнього освячення. Цю стрічку
слід було постелити у воротах, де виходила корова114. На жаль, дослідник не
зазначив, коли саме використовували цей апотропеїчний засіб115.

Поширеним атрибутом обряду першого вигону худоби на пашу у волинян
було залізо. Мається на увазі будь-який залізний предмет, який ставили перед
коровою на виході з хліва: “…Просту залізячку! Покласти через поріг, а вона
через цю залізяку [переступає]” (с. Стара Олександрівка Пулинського р-ну)116.
“Колись моя мама так робила: виганяла корову, клала серпа, ножа, оце
нержавіючу сталь. Виганяли, клали у хліви, а як заганяли, це саме клали,
шоб корова йшла перший раз переступати” (с. Грушки Хорошівського р-ну)117.
Окрім ножа і серпа, переступали тварини і через сокиру: “Через сокиру!
Кладуть сокиру, рогачі, ці  шо в піч баняки совать”  (с.  Новопіль
Черняхівського р-ну)118. “…Треба, шоб вона (корова – П.Д.) переступила через
ножа чи через сокиру перший раз, шоб ніхто не зурочив!” (с. Івановичі
Пулинського р-ну)119. У селі Людвище Шумського району Тернопільської області
клали під ноги худобі, яку вигонили вперше, косу і сокиру120.

Сокира, по суті, була тим залізним предметом, який найчастіше
використовували волиняни під час першого вигону худоби на пашу. “Клали
сокиру перед порогом”, коли виганяли вперше худобу із хліва у селі
Владиславівка Млинівського району121. “Я як виганяю – беру вербу свячену,
ложу якусь сокиру, то виходять кози. [Сокиру кладуть для того], шоб
ніхто не врочив” (с. Княгинине Демидівського р-ну)122. “Баба моя казала,
шо то під поріг ставили сокиру, шоб то була сильна [худоба], шоб нічо не
чіплялосі” (с. Верхобуж Золочівського р-ну)123. “Кладем сокиру. Вона десь
ту сокиру переступить, кажуть, тота чарівниця не буде брала молока.
Під поріг [треба класти], а корова переступе. Знадвору сі кладе [сокиру],
зі двору. Вона [корова] собі перейде і йде” (с. Верхобуж)124.

113 Андрей Мороз, “Первый выгон скота в Каргополье,” Живая старина 1 (2003): 9.
114 Пуківський. Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної

Волині, 67.
115 Там само.
116 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 486-Е, арк. 73.
117 Там само, спр. 486-Е, арк. 89–90.
118 Там само, арк. 119.
119 Там само, арк. 95.
120 Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних

матеріалів. Календарна обрядовість, 287–288.
121 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 590-Е, арк. 18, 22.
122 Там само, спр. 590-Е, арк. 63.
123 Там само, спр. 670-Е, арк. 7.
124 Там само, арк. 12.
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Залізо слугувало слов’янам оберегом через свою міцність, твердість,
стійкість, здатність витримувати удари. Залізо було оберегом худоби від змій,
хижаків, нечистої сили125. Скотину старалися перегнати через сокиру поліщуки
Ровенського повіту Волинської губернії126. Українці Надсяння гнали худобу через
сокиру, яка стояла під порогом у хаті на Святий вечір (села Баранівці, Ковиничі
Самбірського р-ну Львівської обл.)127. Поляки теж ставили сокиру під поріг
стайні, вперше випускаючи худобу128. Польські пастухи переганяли худобу
вперше і через косу129. Східні слов’яни, поляки, словаки використовували як
апотропей ніж, через якого переступали тварини130.

У вінницькій частині Волині клали замок, щоб худоба переступала через нього
(с. Воронівці Хмільницького р-ну Вінницької обл.)131. Ставили замок із ключами
під час першого вигону тварин для того, “щоб відьма не взяла молока” у корови
(с. Стара Олександрівка Пулинського р-ну)132.

У східних слов’ян важалось, що використання замка нейтралізовувало хижака,
носія небезпеки, найчастіше – вовка133. Українці Словаччини, виганяючи худобу
вперше, “замикали” на колодку писок звірині134, а також молоко від відьом135.
Мешканці Смоленської губернії клали замок під ворота для того, “щоб звірина
паща була так міцно замкнута, як замикається замок на ключ”136. Білоруси,
вперше виганяючи худобу, клали замок під поріг, щоб “корови, вівці, кози
приходили додому”, щоб “гади не кусали”, щоб “вовку зуби замкнути на замок”,
щоб “замкнулися злі язики, би не підчарували”137. Поляки під порогом стайні
клали замкнутий замок, щоб худоба була здоровою138.

125 Елена Левкиевская, “Железо,” Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в
5 т., ред. Никита Толстой (Москва: Международные отношения, 1999), т. 2, 199.

126 Доманицький, “Народнїй калєндар у Ровенськім повітї, Волинської ґубернії,” 67.
127 Глушко, Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби), 267; 288;

293–294.
128 Ганцкая, “Поляки,” 215.
129 Марина Валенцова, “Коса,” Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в

5 т., ред. Никита Толстой (Москва: Международные отношения, 1999), т. 2, 619.
130 Елена Левкиевская “Нож,” Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т.,

ред. Никита Толстой (Москва: Международные отношения, 2004), т. 3, 431.
131 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 532-Е, арк. 8.
132 Пуківський. Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної

Волині, 209.
133 Елена Левкиевская “Замок,” Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в

5 т., ред. Никита Толстой (Москва: Международные отношения, 1999) т. 2, 264.
134 Шмайда, А іші вам вінчую. Календарна обрядовість русинів-українців Чехо-Словаччини,

469–470.
135 Надія Вархол, Народна демонологія українців Словаччини (Свидик: [б. в.], 2017), 201.
136 Добровольскій, “Егорьевъ день” въ Смоленской губерніи,” 150.
137 Шрубок, “Першы выган жывёлы ў поле: арэальная характарыстыка і семантыка,” 194–

195.
138 Ганцкая, “Поляки,” Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы (конец

ХІХ – начало ХХ в.): весенние праздники, 215.
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Уперше випускаючи худобу, клали під поріг і яйця: “Колись мама клала яйця
коло порога, ця корова переступала, йде в Божу путь!”  (с. Клітище
Черняхівського р-ну)139. Щоправда зафіксована така інформація лише на
волинсько-поліському пограниччі. Спорадично клали яйця під поріг хліва українці
Надсяння140. Натомість у білорусів яйце було одним із головних атрибутів
першого вигону. Звареним його підкладали під поріг, щоб худоба краще наїдалася,
щоб була кругла і повна, як яйце. Також це робили для того, щоб корова добре
розродилася141.

У Буському районі Львівської області волиняни використовували хліб, через
який переходила корова142. Білоруси клали хліб під поріг, щоб корова добре
наїдалася143, давала багато молока144 тощо. На Надсянні, виганяючи худобу,
хліб брали з собою під пахву145. Перед першим вигоном східні слов’яни годували
худобу хлібом, який або спеціально пекли до цього дня, або зберігали від одного
з весняних свят. В українців і білорусів це були здебільшого “хрести”, приготовлені
на Середопістя. Росіяни пекли в день вигону “колоб” або хлібці-перепічки146.

Аби корова приходила додому з поля, під поріг кидали фартуха147. Водночас
фартух, так само як і хліб, яйце, замок, використовували волиняни вкрай рідко.

“Переступ” через предмет при певних умовах трактувався у народі
сприятливим чинником для того, хто її здійснював148. Саме тому під час першого
вигону заведено ставити різноманітні предмети під поріг чи ворота, де
обов’язково проходитиме худоба149. Приріст у господарстві забезпечувався
магічними діями біля порогу, оскільки поріг – межа, яка ділить простір на свій
та чужий150.

Під час першого вигону худоби волиняни використовували свячену воду: “То
мама, через поріг водою свяченою поллє і корова йде”  (с. Петриківці
Хмільницького р-ну)151. “Як він (господар. – Д. П.) тільки виганяє, вона (жінка. –

139 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 486-Е, арк. 61.
140 Глушко, Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби), 369.
141 Шрубок, “Першы выган жывёлы ў поле: арэальная характарыстыка і семантыка,” 192.
142 Пуківський. Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної

Волині, 209.
143 Шрубок, “Першы выган жывёлы ў поле: арэальная характарыстыка і семантыка,” 191.
144 Там само, 193.
145 Глушко, Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби), 452.
146 Светлана Толстая, “Кормление скота,” Славянские древности: Этнолингвистический

словарь: в 5 т., ред. Никита Толстой (Москва: Международные отношения, 1999), т. 2, 607.
147 Пуківський. Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної

Волині, 209.
148 Анна Плотникова “Переступать,” Славянские древности : Этнолингвистический словарь:

в 5-ти т., ред. Никита Толстой (Москва: Международные отношения, 2009), т. 4, 14.
149 Анна Плотникова “Переступать,” Славянские древности : Этнолингвистический словарь:

в 5-ти т., ред. Никита Толстой (Москва: Международные отношения, 2009), т. 4, 14.
150 Анна Плотникова “Порог,” Славянские древности : Этнолингвистический словарь: в

5-ти т., ред. Никита Толстой (Москва: Международные отношения, 2009), т. 4, 176, 173.
151 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 532-Е, арк. 20.
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Д. П.) бере свячену воду, і як він тільки виганяє, вона трошки води бере на
руку і хрестить корову і хазяїна” (с. Піски Горохівського р-ну)152. На Горохівщині
кропили свяченою водою худобу також в інших населених пунктах (Кутрів153,
Липа154). Коли худобу виганяли перший раз, кропили її свяченою водою на
Золочівщині Львівської області (с. Скварява155, с. Верхобуж156).

Бойки окроплювали худобу свяченою водою, щоб уберегти її від уроків, хвороб,
укусів змії. Гуцули вірили, що таким чином зможуть захистити худобу від грому
і блискавок, хижих звірів, “лихих рук”157. На Надсянні, виганяючи вперше корову,
кропили її свяченою йорданською водою158. Водночас українці Лемківщини,
Надсяння кропили свяченою водою коней, биків чи корів, з якими вперше йшли
на оранку159.

Випускаючи худобу на пашу вперше, волиняни її обкурювали стрітенською
свічкою (“громницею”): “Ну, як на випас вже починали ото гонити... на
випас худобу... Перший раз..., [то] ото обкурюють громовою свічкою. На
місці [обкурюють]. Дома, на подвір’ї” (с. Новоселівка Млинівського р-ну)160.
Водночас на Юрія худобу обкурювали громницею “для того, щоб не зурочила”
відьма (с. Іванків Черняхівського р-ну)161. Стрітенською свічкою обкурювали
худобу під час першого вигону на Середньому Поліссі162.

Тоді ж волиняни обсіювали худобу маком-видюком, який святили у церкві на
Маковея (села Бугрин, Вільгір, Новоставці, Ясне Гощанського р-ну
Рівненської обл.163). У день першого вигону українці Словаччини обсівали маком
стайню або самих корів164. Маком-самосієм, освяченим на Чистий четвер,
обсипали худобу білоруси Центральної Білорусі, білоруського Подзвіння165.
Обсівали худобу свяченим маком поліщуки Гомельщини166.

152 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 334-Е, арк. 23–24.
153 Там само, арк. 56.
154 Там само, арк. 58.
155 Там само, спр. 670-Е, арк. 2.
156 Там само, арк. 12.
157 Леся Горошко, “Звичаєво-ритуальні чинності з водою у сфері скотарства (карпатський

терен)” Українська культура: з нових досліджень. Збірник наукових статей на пошану Степана
Петровича Павлюка з нагоди його 60-ліття, ред. Ганна Врочинська і Роман Яців (Львів: Інститут
народознавства НАН України, 2007), 443.

158 Глушко, Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби), 542.
159 Буґера, Звичаї та вірування Лемківщини, 18; 35; Глушко, Надсяння: традиційна культура

і побут (етнолінгвістичні скарби), 230.
160 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 590-Е, арк. 37.
161 Там само, спр. 486-Е, арк. 77.
162 Василь Кравченко, Зібрання творів з архівної спадщини, упоряд. Оксана Рубан (Київ:

ІМФЕ, 2009), т. 2, 522.
163 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 283-Е, арк. 15; 3; 18; 21.
164 Вархол, Народна демонологія українців Словаччини, 200; Вархол, Рослини в народних

повір’ях русинів-українців Пряшівщини, 60–61.
165 Шрубок, “Першы выган жывёлы ў поле: арэальная характарыстыка і семантыка,” 203.
166 Валерия Усачева “Мак,” Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т.,

ред. Никита Толстой (Москва: Международные отношения, 2004), т. 3, 171.
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Щоби захистити худобу від уроків, коли вперше виводили її на пашу, на Волині
використовували шматочок тканини червоного кольору: “…Може якась
зашчешка о була, чи може кусок якогось лаха старого, вже вдерлосі, та й
всьо.” (с. Жуличі Золочівського р-ну)167. “То каже, шоб не врікло. То чи
прив’їзати до фоста було, або до рога. То як освятили (худобу, коли виганяли
вперше. – Д. П.), то вже прив’їзали, шоб хто не врік тої корови” (с. Жуличі
Золочівського р-ну)168; “Хто там причеплює на шиї якусь стрічку чи ниточку,
шоб тоже од вроків” (с. Івановичі Пулинського р-ну)169; “Якщо виганяєш
перший раз корову, то треба прив’язувати червону стрічку” (с. Зоряне
Млинівського р-ну)170.  У Горохівському районі Волинської області
використовували з цією метою стрічку, освячену на Спаса. Нею зв’язували зілля,
приготоване для освячення (м. Берестечко171, с. Старики172). Це робили для
того, щоб вберегти худобу від “злих очей” (с. Піски Горохівського р-ну)173, аби
її не зурочили (сс. Богунівка174, Перемиль175 Горохівського р-ну). Прикріплювали
худобі шматок червоної тканини також при оказійних обставинах: “Чіпляють
на роги, якшо купляють свіжу корову, то чіпляють на роги, шоб… Шоб,
кажуть, ніхто не врік. То чіпляют червону стяжку на роги, і так корову
женут пасти. Перший раз межи худобу” (с. Жуличі Золочівського р-ну)176.

Червоний колір має захисні властивості і використовується як апотропей177.
На Покутті при першому вигоні тваринам прив’язували нитки червоного кольору
до хвостів178. Тоді ж до коров’ячого хвоста прив’язували червону ниточку, як
засіб від уроків, українці Словаччини179. Цікаво, що це робили не тільки з метою
запобігти врокам. Вважалося, що худоба з червоною ганчіркою не буде мочитися
кров’ю180. Росіяни Прикам’я використовували для захисту від уроків
різнокольорові шматки тканини, які прив’язували корові до хвоста або на роги181.

167 Архів ЛНУ імені Івана Франка, ф. Р-119, оп. 17, спр. 670-Е, арк. 15.
168 Там само, арк. 15.
169 Там само, спр. 486-Е, арк. 95.
170 Там само, спр. 590-Е, арк. 88.
171 Там само, спр. 334-Е, арк. 17.
172 Там само, арк. 13.
173 Там само, арк. 21.
174 Там само, арк. 30, 32.
175 Там само, арк. 72.
176 Там само, спр. 670-Е, арк. 18.
177 Ольга Белова “Красный цвет,” Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в

5 т., ред. Никита Толстой (Москва: Международные отношения, 1999), т. 2, 647.
178 Пуківський, “Весняні скотарські звичаї та обряди українців Покуття (за матеріалами із

Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.),” 308.
179 Вархол, Народна демонологія українців Словаччини, 201.
180 Шмайда, А іші вам вінчую. Календарна обрядовість русинів-українців Чехо-Словаччини,

470.
181 Черных, “Обычаи, связанные с домашним скотом, в календарной обрядности русских

Прикамья,” 140.



898

Д. Пожоджук
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 881–899

Росіяни Нижегородської області підвішували худобі дзвіночок на червоній
мотузці182. Чехи і словаки прикрашали худобу червоними стрічками, коли вперше
виганяли її з хліва183. Надягали на роги худобі нитки червоного кольору болгари184.

Назагал перший вигін худоби на Волині не завжди приурочувався до Юрієвого
дня. Здебільшого селяни виганяли на випас худобу дещо швидше, залежно від
погодних умов. Свято Юрія, як чітка дата першого вигону, характерна лише
для тих місцевостей Волині, де добре пам’ятають про найм пастуха (або
наймають його і досі). На теренах, де організований громадою випас худоби з
наймом пастуха не побутував, дата першого вигону є радше оказіональною. Це
саме стосується тих куточків досліджуваного історико-етнографічного району,
де протягом останніх десятиліть здійснюється випас худоби “по очереді”.

Освячена на Вербну неділю верба або лоза – найпоширеніший атрибут
першого вигону худоби у волинян. Вони широко використовували апотропеїчні
засоби захисту із заліза, які ставили під поріг хліва, щоб худоба через них
переступала. Важливим елементом захисту худоби від уроків була червона
нитка, ганчірка чи стрічка, яку вішали худобі до рогу або хвоста. Цю саму роль
відігравала свячена вода, якою кропили худобу, коли вона йшла на поле перший
раз.

“IT GOES GOD`S PATH!”: TRADITIONS
OF THE FIRST TURNING CATTLE OUT ON PASTURE

Dmytro POZHODZHUK
Ivan Franko National University of Lviv,

Chair of Ethnology,
1, Uviversytetska str., 79000, Lviv, Ukraine

The Article describes rites and rituals of Volyn people, devoted to the first day of the grazing
season – a date of a symbolic beginning of the pasture. The research prepared on the basis of field
ethnographic materials personally collected by the author in Vinnytsia, Volyn, Zhytomyr, Lviv and
Rivne regions. Apart of that, field materials of members of the Chair of Ethnology of Ivan Franko
National University of Lviv were also included, as well as information from published sources and
literature.

Specific attention is paid to the determination of the date when cattle are turned out on pasture.
The research analyses factors which produce an effect of the beginning of grazing. The role of St. Yurii
day (the 6th of May) in customs of the first turning cattle out on pasture is being taken under consideration.
The emphasis is put on the agrarian component of this holiday from the perspective of Volyn people.
Cattle breeding rites of St.Yurii day are not being clearly visible in the historical-ethnographic Volyn
region.

The issue of the first turning cattle out is not new in ethnographic literature. During the past
decades, we have received bunch of works related directly or indirectly to this topic. The difficulty is
in the fact that researches usually indentify the day of beginning of grazing with the St.Yurii day. It is

182 Белова “Красный цвет,”, 648.
183 Грацианская, “Чехи и словаки,” 236.
184 Белова “Красный цвет,” 648.
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subject to the whole Eastern-Slavic areal. However, factual data show that one has to treat with
cautions the established date of the first spring gazing.

The second part of the exploration tells us about apotropaic means of cattle protections, which
were used during the first turning domestic animals out. The most important attribute, which was used
by Volyn people at the beginning of the grazing season, is an willow‘s twig, blessed in a church on the
Palm Sunday. We determined a variety of local occasions of usage of an willow‘s twig in ceremonial of
turning cattle out in Volyn region: with twig people turned domestic animal out on grass, people kept
it in a barn as an apotrop, put under the threshold and cattle crossed it etc.

During the first turning cattle out on grass Volyn people used iron items, which usually were put
under the barn‘s threshold. An axe is one of widely spread iron apotrops. The significant place was
occupied by a red ribbon (rag, thread), which was hooked to horns or to the tail to protect the animal
from an evil eye. As the apotrop people used Holy Water, and they superfused cattle, when it went to
the field for the first time. As regional apotrops people used other items, besides an egg, which people
put under the threshold when they turned cattle out on grass for the first time.

At the same time, verbal accompaniment of ceremonials, devoted to the day of the first turning
cattle out on grass, was not revealed on the territory of historical-ethnographic Volyn region. All main
rites, connected to the first turning cattle out on grass, usually were performed near the barn‘s threshold
to protect animal from an evil.

Key words: ethnology, historical-ethnographic Volyn region, cattle, first turning out, barn, cattle
breeding traditions, apotrops, St. Yurii day.


