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Бджільництво як явище національної духовної 
культури майже до середини XIX ст. залиша-

лося як для вітчизняних, так і зарубіжних дослід-
ників практично «terra incognita». Лише з кінця 
40-х  — початку 50-х рр. розпочався процес посту-
пової і довготривалої кон центрації спочатку фраг-
ментарних, а згодом більш чи менш розлогих відо-
мостей, що стосувалися окремих компонентів сві-
тоглядно-обря дового комплексу традиційного 
бджільництва українців. На початках це були пу-
блікації з характеристикою господарського про-
мислу загалом, різних аспектів матеріальної і ду-
ховної культури, описи окремих етнографічних ра-
йонів чи всієї України, у які впліталась мозаїчна ін-
формація із зазначеної тематики. 

Все ж, задля справедливості відзначимо, що ви-
токи наукового зацікавлення народознавчими студі-
ями обрядового комплексу бджільництва, наслідком 
якого став довготривалий процес нагромадження 
джерельного фактажу (у той час переважно у вигля-
ді розрізнених та поодиноких повідомлень), сягають 
початку XIX ст. Так, перші скупі факти про окремі 
календарні та оказіональні пасічницькі ритуали бой-
ків з авторськими аналітичними припущеннями щодо 
їх семантики подано у монографії польського етно-
графа І. Любич-Червінського (1811) [1]. 

Вже з середини XIX ст. спостерігаємо певне по-
жвавлення збирацької роботи, опубліковані резуль-
тати якої носили здебільшого фрагментарний харак-
тер. В етнографічних статтях та працях більшого 
формату почали з’являтися невеликі інформативні 
вкраплення, що стосувалися деяких питань духовно-
го виміру бджільництва. Так, греко-католицький 
священик зі Стрия І. Білявський у розвідці бойків-
ського бджільництва [2] вперше в етнографічній лі-
тературі зафіксував пасічницьку традицію виносу 
бджіл із зимівників на свято Теплого Олексія, су-
проводжувану відповідними ритуальними діями. 
Окремі обрядові чинності, виконувані українськими 
бджолярами під час святкувань річного календарно-
го кола, зокрема Івана Купала, св. Іллі, Маковея, 
Спаса, Голодної куті, Чистого четверга привернули 
увагу К. Сементовського [3]. Згодом у статті «За-
мітки про народні свята» [4] він занотував і деякі 
пасічницькі звичаї Святого вечора та Стрітення. 
Фольклорну нотатку з царини бджільництва (опо-
відку про пасічника-знахаря, що володів езотерич-
ними навиками) навів у монографії «Український на-
род» уродженець Київщини, польський письменник © У. МОВНА, 2011
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та етнограф А. Марцінковський, відомий під літера-
турним псевдонімом А. Новосельський [5]. 

У 60-х рр. XIX ст. продовжувався процес посту-
пового і вже більш тематично цілеспрямованого на-
копичення фактологічного матеріалу, що висвітлю-
вав різні грані народної світоглядної традиції, по-
в’язаної зі сферою бджільництва, зокрема зростало 
зацікавлення тогочасних етнографів пасічницькою 
обрядовістю, інкрустованою у святкове тло Різдва. 
Так, здійснювані на Святий вечір пасічниками Ки-
ївського повіту обрядодії потрапили в поле зору 
В. Сікачинського [6]. Низку різдвяно-ново річних 
пасічницьких звичаїв подолян (підкидання куті до 
стелі, колядки, адресовані пасічнику, скроплювання 
бджіл свяченою на Йордан водою) оприлюднив на 
сторінках петербурзької «Основи» український ет-
нограф та письменник А. Свидницький [7]. На зви-
чай підкидання куті до стелі, поширений на Поділлі 
[8], вказав і польський дослідник В. Завадський в 
одній із подач великого етнографічного циклу «Об-
рази Червоної Русі». 

Паралельно з’явилися перші спроби теоретич-
них узагальнень окремих сегментів досліджувано-
го предмету, здійснені в річищі пануючої тоді мі-
фологічної теорії [9]. Відомий вітчизняний мовоз-
навець та фольклорист О. Потебня, дотримуючись 
методологічних засад цієї школи, у своїй магістер-
ській праці розкрив символіку бджіл та бджолино-
го рою в українській народній поезії [10], що, на 
його думку, уособлювали собою молодого та учас-
ників весільного поїзду. Українські обрядові реалії, 
зокрема народні погляди на бджолу, втілення люд-
ської душі у комаху, окремі замовляння пасічниць-
кої тематики із звертанням до святих угодників Зо-
сима і Саватія як опікунів «Божих комах», симво-
ліка меду у весільному ритуалі знайшли відобра-
ження й наукове тлумачення у 3-томній праці ро-
сійського міфолога, прихильника міфологічної 
концепції походження бджіл О. Афанасьєва [11]. 
Він вважав, що бджоли уособлюють собою блис-
кавку, а «поетичне уподібнення блискавиць бджо-
лам виникло із наступних зближень: легкокрила 
бджола, наділена від природи гострим жалом, на-
гадує цією ознакою блискавку, що летить і разить; 
вона наділяє смертних солодкими щільниками точ-
нісінько так, як блискавиці провокують падіння на 
землю небесного меду дощів» [12]. 

70-ті рр. XIX ст. принесли подальше розширен-
ня тематичного спектру відомостей щодо духовної 
парадигми українського пасічництва. У 1872—
1879 рр. побачив світ перший фундаментальний кор-
пус народознавчих матеріалів «Праці етнографічно-
статистичної експедиції в Західно-Руський край», 
укладений П. Чубинським. У місяцеліку народних 
звичаїв та обрядів українців, що міститься у третьо-
му томі дослідження під назвою «Народний щоден-
ник», чітко простежуються пасічницькі мотиви, сво-
єрідне «пасічницьке» річне коло обрядової тканини 
народного календаря, пов’язане із виконанням пев-
них магічних дійств на Водохреща, Теплого Олек-
си, Івана Хрестителя, св. Андрія, Зачаття св. Ган-
ни, Святвечір [13]. У четвертому томі, присвячено-
му родинній обрядовості українців, автор звертає 
увагу на ритуальне застосування меду та воску у ве-
сільному ритуалі, вперше описуючи обряд злучу-
вання свічок, подає тексти обрядових (в тому чис-
лі й еротичних) пісень зі згадкою про мед, наголо-
шує на важливій обрядовій ролі продуктів бджіль-
ництва в похоронній звичаєвості — меду у складі 
колива й воскових свічок, першим зафіксувавши їх 
присутність в ролі «провідничок», з якими відпро-
ваджували померлого на цвинтар, в обрядових осо-
бливостях похорону пасічника [14]. 

Жвавий інтерес дослідників продовжували викли-
кати звичаї, яких дотримувалися українські пасічни-
ки в контексті різдвяно-новорічної обрядовості, а та-
кож народні повір’я, легенди та замовляння стосов-
но бджіл. Це, зокрема, засвідчує розлога стаття 
Г.  Купчанка, вміщена в «Записках Південно-За-
хідного відділу імператорського Російського геогра-
фічного товариства» [15] (заснованого 1873 р. зу-
силлями П. Чубинського) з виокремленням конкрет-
них прикмет, магічних практик і уявлень мешканців 
Буковини, пов’язаних з успішним перебуванням 
бджіл у господарстві та застосуванням воску з ри-
туальною метою (Святий вечір, Щедрий вечір, Ор-
дань, Стрітення). Нотатка різдвяної пасічницької 
тематики — святвечірних ворожінь з Покуття за 
підкинутою до стелі кутею  — містилася й у праці 
Л. Вайгеля [16]. На сторінках часопису «Киянин» 
[17] отримало фіксацію народне повір’я про започат-
кування бджоляного господарства. Уривчаста інфор-
мація щодо відзначення пасічниками Полтавщини 
Теплого Олекси та Спаса як подій народного пасіч-
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ницького календаря й замовляння при виставці бджіл 
на пасіку вкраплена у фактологічну канву «Збірни-
ка відомостей про Полтавську губернію» А. Богда-
новича [18]. 1874 р. побачив світ перший «Збірник 
малоросійських заклинань» з добіркою замовлянь 
(загальним числом 17), що стосувалися бджіл, укла-
дений українським етнографом та фольклористом 
П. Єфименком [19]. Тематично це замовляння, які 
пасічники промовляли з настанням календарних свят: 
Зачаття св. Ганни, Святвечора, Щедрого вечора, 
св. Олексія, Благовіщення, Воскресіння Христово-
го, а також каузально — для профілактики втечі роїв, 
забезпечення медоносності бджіл, охорони комах від 
«лихого ока». Приблизно у той же час М. Дра-
гоманов видрукував у Києві «Малоросійські народ-
ні перекази та оповіді» [20], серед яких — народна 
легенда про бджолу з Катеринославщини, магічні за-
соби затримки, осадження роїв та переманювання чу-
жих комах, а також правила набирання «вечірньої» 
води для бджіл й примовки під час її застосування. 
У відомій збірці народних пісень Я. Головацького [21] 
знайшлося місце для фіксації ряду зразків народної 
пісенної творчості — пасічницьких колядок та ве-
сільних співанок із згадкою про бджіл. 

Пов’язані з бджільництвом ритуали та замовлян-
ня українців викликали зацікавлення не лише вітчиз-
няних, а й польських етнографів 70—80-х рр. 
XIX ст. Народні погляди волинян на бджолу, обря-
ди, виконувані у випадку смерті пасічника, рекомен-
дації щодо успішного утримання бджіл в пасіці, спо-
соби зваблення чужих комах, тлумачення їх з’яви у 
снах — усі ці «пасічницькі пересуди» перебувають 
у фокусі статті З. Глогера [22]. Увагу знавця народ-
них традицій, уродженця Київщини Е. Руліковсько-
го привернули замовляння для бджіл, які він поміс-
тив у свої «Етнографічні записки з України» [23]. 
Зафіксований у попередні десятиліття звичай підки-
дання куті до стелі на Святвечір, яке здійснювали на 
Бібреччині (Львівщина) з метою провокування ак-
тивного роїння бджіл та отримання багатого медо-
вого взятку, продовжив нотувати у 80-х рр. XIX ст. 
Б. Густавіч [24]. Окрім того, він також проявив ін-
терес до оказіональної пасічницької обрядовості, зо-
крема магічних дій задля успішного ведення пасіки, 
практикованих на Поділлі [25]. Певні відомості про 
різдвяну пасічницьку звичаєвість та ритуальне зна-
чення меду в похоронних обрядах покутян отриму-

ємо із праці О. Кольберга [26]. Характеризуючи 
обряди, що виконувалися пасічниками на Святвечір, 
автор підкреслив їх однотипність (підкидання куті 
до стелі), не дивлячись на розмаїття окремих дета-
лей, та функціональну спрямованість на збережен-
ня бджіл і отримання великої кількості меду. Стис-
лу інформацію про побутування традиції «злучуван-
ня» свічок під час проведення весільного обряду на 
Поліссі подав А. Брикчинський [27]. 

80-ті рр. XIX ст. започаткували практику подаль-
шої появи профільних публікацій, переважно факто-
логічного характеру, присвячених висвітленню па-
січницької обрядовості українців. Наріжний камінь 
у фундамент цієї тенденції заклав В. Подольський, 
автор відразу двох розвідок, вміщених у «Працях 
Вільного економічного товариства». У центрі пер-
шої з них — українські пасічницькі повір’я [28], до 
яких включено народну рецепцію бджіл та їх 
господаря-пасічника, окремі обрядові чинності із 
текстами замовлянь. Слобожанські замовляння з 
приводу виставлення бджіл на точки, їх загодівлі та 
запобігання втечі бджолосімей складають зміст дру-
гої розвідки цього ж дописувача [29]. 

На загальному фоні домінування описового мате-
ріалу слід виокремити публікацію «Народні закли-
нання над бджолами» Т. Біленького [30], який не 
лише оприлюднив тексти замовлянь з двох рукопи-
сів, на які він натрапив 1873 р. у с. Недри Переяс-
лавського повіту Полтавської губернії, а й вперше 
піддав їх дослідницькому інтерпретуванню. Вступ-
ну частину докладного авторського коментаря, на-
веденого у передмові до публікованої збірки, стано-
вить ретельне палеографічне обстеження знайдених 
документів й датування часу їх створення XVIII сто-
літтям. На підставі сумлінного науково-критичного 
аналізу текстів замовлянь автор доходить цілком об-
ґрунтованого й слушного висновку, що українці роз-
глядали бджолу як святу комаху, «Божу робітни-
цю», а пасіку як святе місце. Вони вважали, що за 
своїм походженням, бджоли — сльози Ісуса Хрис-
та, розп’ятого на хресті, а тому й розмножуються під 
особливим патронатом Бога, який з цією метою по-
силає на землю св. Зосиму: «И ты, Зосиме, иди да 
размножай пчелы, чтоб были Богу хвала, а миру 
христианскому пожиток». Як Божі створіння бджо-
ли виробляють мед та віск на славу Бога і на користь 
людині. Аналізує Біленький і образ св. Зосима — 
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небесного опікуна бджіл, що Божою міццю охоро-
няє їх від всіляких напастей, відзначаючи при цьо-
му вплив книжного, апокрифічного характеру, чим 
пояснюється певна розмитість цього образу. Теоре-
тичний характер носить перша в тогочасній етногра-
фічній літературі класифікація самих заклинань на 
настанови (практичні поради) та власне заклинан-
ня, що носять назву «наука» чи «молитва». Власне 
заклинання за формою дослідник ділить на обряд чи 
настанову, що робити при заклинанні, та формулу 
(слова заклинань, які називають «замовлянням» або 
«замовкою»). Він перелічує засоби заклинань, тоб-
то предмети чи речі, які використовуються при їх 
проведенні (свячена або богоявленська вода, свічка, 
благовіщенська проскура, паска, яра вовна, вовче 
горло, мурахи, щука, кілок, лід, камінь, кутя, мед та 
ін.). На думку автора, яка залишається актуальною 
й сьогодні, заклинання — залишки давніх язичниць-
ких молитов, що частково уціліли у своєму первіс-
ному вигляді, але в більшості випадків трансформу-
вались під домінантним впливом християнської тра-
диції, внаслідок чого в уявленнях заклинача виявля-
ється дуалізм релігійних вірувань. 

Що стосується самих текстів, то це найбагатший 
кодекс пасічницьких замовлянь із оприлюднених на 
той час, цінне історичне свідоцтво, що виявляє ба-
зові світоглядні цінності українців в галузі бджіль-
ництва та ментальні установки селян-пасічників: на-
родну рецепцію бджоли, погляд на походження ко-
мах, креативну роль Творця й святих щодо них, ста-
тус пасіки як сакрального місця, магічні передумови 
успішного ведення пасічницького господарства. У 
ньому фігурують як оказіональні зразки замовлянь 
(для заснування пасіки, запобігання втечі роїв, на-
паду чужих бджіл, «уроків», забезпечення медонос-
ності та здоров’я комах, молитви до них), так і об-
рядові чинності й регламентації річного кола народ-
ного пасічницького календаря. 

Символічне значення меду в контексті української 
весільної обрядовості вперше принагідно потрапило 
у поле зору етнографів ще наприкінці XVIII ст. [31], 
а пильнішої уваги дочекалося набагато пізніше: у 
60-х рр. XIX ст. — на початку XX ст. Так, риту-
альну роль меду у весільному церемоніалі гуцулів 
відзначили С. Витвицький [32] (1863), В. Завад-
ський [33] (1873), Л. Вайгель [34] (1887), В. Ко-
зарищук [35] (1889), лемків — І. Кузів [36] (1889), 

бойків — О. Рошкевич [37] (1886), В. Гнатюк [38], 
З. Кузеля [39] (обидва 1908), поліщуків та воли-
нян — О. Кольберг [40] (1889, 1907).

Наприкінці 80-х — у 90-ті рр. XIX ст. укоріни-
лися ті паростки перших теоретичних узагальнень в 
царині бджолярської обрядовості, що з’явились ще 
в попередні десятиліття. Власне, на цей період при-
падають початки активної наукової діяльності відо-
мого українського етнографа М. Сумцова, який ці-
кавився (як в загальному етнографічному розрізі, 
так і спеціально) обрядовими та міфологічними ко-
нотаціями українського бджільництва. У 1889—
1890 рр. на шпальтах «Київської Старовини» з’я-
вилась друком у популярному викладі його широко-
форматна етнографічна студія «Культурні пережи-
вання», предметним стрижнем якої є весь україн-
ський селянський культурний простір, уся ба га товікова 
народна культурна спадщина, розглянута вченим у 
широкому міжнародному контексті крізь призму те-
орії пережитків [41], що засвідчує її назва. Серед ін-
ших національних етнографічних реалій у фокус до-
слідження потрапили повір’я про бджіл, обрядові ас-
пекти виготовлення свічок, історичні корені та сучас-
на автору практика керомантії — використання вос-
ку у вигляді свічок й воскових фігурок людини у 
любовних та шкідливих дивінаціях [42]. Розглянув-
ши в порівняльному аспекті відповідний фактичний 
матеріал, дослідник дійшов висновку, що в основі пі-
романтичних повір’їв і обрядів лежить давнє ототож-
нення душі та життя людини з вогнем. 

Предметом спеціальної аналітичної статті М. Сум-
цова [43], написаної 1893 р. з приводу виходу в світ 
книги німецького пасічника-любителя Й. Гльока 
«Сим воліка бджіл» [44], є зіставлення основних мо-
тивів легендарних оповідей про комаху, притаман-
них різним етнічним традиціям. Аналізуючи та кри-
тикуючи працю німецького автора, український вче-
ний констатує її бібліографічні прогалини, ігноруван-
ня багатого фольклорного матеріалу романців і 
слов’ян щодо символіки бджіл, наводить відсутні у 
Гльока легенди: російську про бджолу та ластівку, 
відому в українців та білорусів космогонічну оповід-
ку та румунську космогонічну казку про комаху. 
Розкриваючи священне значення бджіл в історич-
ній ретроспекції, Сумцов подає власне пояснення 
звичайного для українців епітету комахи («свята»), 
виводячи його від практики вживання воску на цер-
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ковні свічки та легенд про причетність Бога до її по-
яви, що видається цілком прийнятним і нині. 

90-ті рр. характеризувалися також зростанням 
кількості публікацій, включно з профільними стат-
тями, що репрезентують фактологічний матеріал 
(здебільшого тексти замовлянь) з нових, не охопле-
них досі дослідженням культурно-духовного аспек-
ту бджільництва, етнографічних районів України. 
Першою ластівкою став допис Д. Яворницького «З 
записної книжки малоруського етнографа» [45], де 
наведено зразки магічних практик мешканців Пів-
дня (замовляння для утримання роїв у пасіці, на «від-
вернення чужих бджіл»). Кілька замовлянь, спря-
мованих на захист і порятунок бджіл від «уроків», 
записав у пасічників Катеринославської та Харків-
ської губерній І. Манжура [46]. Замовляння з ру-
кописної «Книжки св. Зосими про бджіл» початку 
XIX ст., знайденої у с. Полствин Канівського пові-
ту Київської губернії, видрукував у своїх «Етногра-
фічних матеріалах» Б. Грінченко [47]. У центрі ува-
ги розвідки В. Ястребова «До повір’їв щодо бджіл» 
[48] перебуває календар річного догляду за бджо-
лами мешканців м. Глодоси Єлисаветградського по-
віту з магічними обрядодіями, виконуваними на Во-
досвяття, Благовіщення, похвалу 1, Зачаття св. Ган-
ни, а також окремі оказіональні пасічницькі прикме-
ти. На функціональному призначенні весільного 
«світильника» (дерев’яного хрестика, втиснутого у 
пучок квітів і обвитого восковою свічкою) з Полтав-
щини коротко зупинився А. Малинка [49]. Народ-
ні пасічницькі повір’я та замовляння українців Ку-
бані із станиці Стародерев’янківської потрапили у 
сферу зацікавлень місцевого вчителя Т. Павлевсько-
го [50]. Це, фактично, передрук рукопису «Полез-
ное для хозяйства. Наставление держащим пчелы, 
из книги преподобного Зосимы», у якому вміщено 
22 пасічницькі настанови (із відповідними замовлян-
нями), актуальні під час вибору місця для пасіки та 
у дні святкувань Святвечора, Різдва, Водохрестя, 
св. Олексія, Благовіщення, Великодня, Спаса, За-
чаття св. Ганни.

У 90-х рр. фактологічний багаж етнографічної на-
уки поповнився й автентичними польовими матері-
алами з Карпат і Прикарпаття, що стосувалися юри-
дичних народно-традиційних поглядів на бджоли та 

1 Тут похвала — понеділок Страсного тижня.

володіння ними, легенд про їх походження, народ-
них тлумачень снів за участю комахи, знакової функ-
ціональності меду в річній та родинній обрядовості, 
пасічницьких звичаїв календарного циклу, дівочих 
дивінацій з медом, зібраними анонімним дописува-
чем віденського часопису «Наука» [51], К. Мроч-
ком [52], Ф. Ржегоржем [53], Г. Купчанком [54], 
І. Франком [55], Р. Кайндлем [56]. Накопичені 
впро довж цього періоду відомості дають змогу су-
дити про різноманітні аспекти сприйняття бджіл у 
народній традиції, проливають світло на семантику 
меду в ритуалах «переходу», зміст деяких пасічниць-
ких обрядів календарного кола мешканців Закарпат-
тя, Покуття, Бойківщини, Бойківського Підгір’я, 
Лемківщини, Гуцульщини.

Початок XX ст. ознаменувався зростанням не 
лише кількісних, але й якісних параметрів призби-
раного етнографами джерельного матеріалу з ца-
рини бджолярської обрядовості. Цінним джерелом, 
яке заслуговує на особливу увагу дослідника пасіч-
ницької звичаєвості гуцулів, є ґрунтовна п’ятитомна 
праця В. Шухевича «Гуцульщина» [57], де пред-
ставлено давні пласти їх традиційної бджолярської 
культури, а саме: весільні, похоронні та календар-
ні (на Різдво, Йордан, Благовіщення, Великдень) 
обряди з  ритуальним використанням меду та вос-
ку. Цінність роботи виявляється і в тому, що автор 
вперше зафіксував побутування колядної церемо-
нії на місці пасіки  — «пльису», що носила вираз-
ний ритуальний характер. Цікавим висвітленням 
багатьох аспектів народного розуміння духовно-
світоглядного феномену бджільництва — симво-
лічної ролі меду у весільному та похоронному це-
ремоніалі, календарній звичаєвості, народних віру-
вань про бджіл, деяких оказіональних обрядів лем-
ків, гуцулів та бойків характеризуються роботи 
В. Сарни [58] і Ю. Шнайдера [59].

Синхронно йшло подальше кількісне накопичен-
ня польового етнографічного матеріалу з різних діля-
нок духовно-світоглядного комплексу українського 
пасічництва. Місцю бджоли у народній традиції по-
ляків та представників інших етносів, що замешку-
вали підвладні Польщі землі (трактованих автором 
як «наш люд»), присвячена стаття Е. Маєвського 
[60]. Вона містить виклад народознавчого фактажу, 
зокрема українського, згрупованого у дві частини: 
«Роль в народних переказах, уявленнях та віруван-
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нях» (опільська легенда про походження бджіл, на-
родні погляди та вірування холмщаків про комаху) і 
«Роль у різних практиках» (каузальні пасічницькі 
магічні дії, пересуди, чари, поширені в окремих міс-
цевостях Поділля, Середньої Наддніпрянщини, 
Холмщини). «Сказание о пчелах от св. Зосима» з 
обрядовими настановами на Святий вечір, св. Олек-
сія та при купівлі комах подано в одній з етнографіч-
них праць Б. Грінченка [61]. Традиційна постать па-
січника, перший випуск бджіл на Теплого Олекси, 
магічні дії для захисту комах від «уроків» — ось пе-
релік світоглядних реалій бджільництва, яких тор-
кнувся пасічник-аматор К. Бордичевський [62] у до-
повіді на засіданні Товариства дослідників Волині. 
1902 р. в «Працях комітету з влаштування XII Ар-
хеологічного з’їзду» [63] було видруковано добірку 
пасічницьких обрядів та замовлянь, поданих за ру-
кописом XIX ст. Її склало 21 замовляння з традицій-
ними порадами щодо виставки бджіл на пасіки, їх за-
годівлі, охорони від недуг та «уроків», чужих бджіл-
нападниць, втечі комах в інші пасіки. Два замовлян-
ня від «уроків» з рукопису вчителя Куп’янського 
(Сло божанщина) духовного училища Г.  Попова 
«Народні розповіді про бджіл» навів у «Працях» на-
ступного археологічного з’їзду О. Вєтухов [64]. На-
родна візія бджоли й ритуальне застосування свічок 
в календарних звичаях мешканців Підляшшя не за-
лишилися поза увагою І. Бессараби [65]. Вже у хро-
нологічно пізнішій праці [66] він відзначив симво-
лічну роль меду та «світильника» (воскової свічки, 
прикрашеної квітами та дерев’яним хрестиком) у ве-
сільному дійстві мешканців Півдня України. На де-
які пасічницькі прикмети та повір’я українців Воро-
ніжчини вперше звернув увагу Г.  Яковлєв [67]. 
Окремі світоглядні окрушини розсипані у профільній 
періодиці, зокрема на сторінках часопису «Україн-
ське бджільництво» [68]. 

На початку XX ст. надзвичайно рельєфно вирізь-
билась наукова постать видатного українського ет-
нографа, дійсного члена НТШ В. Гнатюка, завдяки 
подвижницькій праці якого були оприлюднені бага-
тющі скарби духовної культури українців, сконден-
совані у таких корпусах джерельного матеріалу, як 
«Знадоби до галицько-руської демонології» і «Зна-
доби до української демонології» [69]. Окрему нішу 
в них займає репрезентація духовних надбань бджіль-
ництва: народних вірувань про чорта-пасічника, «хо-

ванця до пасіки» (способів їх набуття, утримання, зо-
внішньої подоби), а також прикмет про бджіл, що ві-
щують смерть. Плідно попрацювали на полі етногра-
фічних студій бджільництва й інші народознавці-
члени НТШ. Так, застосування воску в календарних 
обрядах гуцулів (на св. Василя, Трьох святих, Стрі-
тення) відзначив А. Онищук [70]. Етнографічні фік-
сації символіки меду та воску в похоронній обрядо-
вості представників різних етнографічних районів 
України здійснили З. Кузеля [71], Ю. Кміт (Бойків-
щина) [72], А. Онищук (Гуцульщина), І. Бордейний 
(Буковина), А. Мусянович (Яворівщина) [73]. Ри-
туальне значення меду у святвечірних обрядах меш-
канців Бойківського Підгір’я й Західного Поділля 
підкреслили дослідники народної поживи А. Чичула 
та П. Кононенко [74]. 

Детальніше варто зупинитися на цінній емпірич-
ній праці репрезентанта наукового Товариства до-
слідників Волині (ТДВ) І. Ковальова [75], у якій зі-
брані «усні пам’ятки народного бджільництва, за-
сновані на повір’ях, чаклунстві, знахарстві, молит-
вах і різних забобонах». Її вихід в світ став можли-
вим за сприяння товариства, яке за власний кошт 
надрукувало й розіслало по селах краю попередньо 
розроблену автором анкету, відповіді на яку склали 
повнокровну джерельну базу дослідження. Своє за-
вдання етнограф вбачав у збереженні для науки до-
рогоцінних пам’яток не лише побуту, а й психологіч-
ного стану й розвитку людини, що «зникають швид-
ше, ніж записуються». Книжка містить п’ять розді-
лів, розбитих на окремі підпункти: «Практичне 
бджільництво» (обрядові дії, пов’язані з підготов-
кою місця для пасіки, набуттям бджіл, їх захистом 
від «вроків», роїнням, медозбором, зимівлею та ін.), 
«Обряди, пов’язані з бджільництвом» (календарна 
обрядовість пасічників), «Народні погляди на бджо-
лу і бджільництво» (народні назви бджіл, ставлен-
ня до них сільського загалу, легенди про походжен-
ня комах, їх святі-опікуни), «Уривки з народної при-
родної історії бджоли» (народні погляди на поділ 
праці у бджолосім’ї, тривалість життя та видові осо-
бливості комах), «Розповіді, в яких фігурують па-
січники, бджоли та їх продукти». 

У 20—30-х рр. XX ст. російські етнографи П. Бо-
гатирьов [76] та Д. Зеленін [77] у розлогих статтях 
аналітичного спрямування підбили теоретичні під-
сумки польових досліджень багатьох компонентів 
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палітри української обрядової культури. Перший з 
них, дошукуючись витоків функціональної спрямо-
ваності різноманітних календарних і родинних обря-
додій та вірувань мешканців Закарпаття, виявив се-
мантику окремих пов’язаних з пасічництвом звича-
їв, виконуваних на Різдво та Благовіщення, а також 
народних уявлень про душу в іпостасі бджоли, ве-
сільного частування молодих медом, його ритуаль-
ної ролі під час святвечірньої трапези, святочної во-
рожби за прилиплою до стелі кутею, місця воскових 
свічок-трійць в йорданському водосвятті. Д. Зеле-
нін, вибудовуючи концепцію ритуальних заборон на-
родів Східної Європи та Північної Азії (з розгля-
дом історичних коренів вербальних табу), опирався 
на дані різних етнічних традицій, в т. ч. на україн-
ський фактологічний матеріал зі сфери бджолярської 
обрядовості. Він помістив у теоретичне річище сво-
їх напрацювань деякі характерні для вітчизняних па-
січників світоглядні уявлення та практики (розумін-
ня бджолами людської мови, вітання їх з нагоди свят 
і повідомлення про смерть господаря, феномен ри-
туальної крадіжки комах). 

Хронологічний відрізок міжвоєнного двадцятиріч-
чя водночас був періодом активної збирацької робо-
ти, яка завершилася появою низки наукових узагаль-
нень українських та польських етнографів: І. Воло-
шинського [78], В. Кравченка [79], А. Фішера [80], 
К. Мошинського [81], Ю. Балога [82], Г. Бігеляйзе-
на [83], А. Ворона [84], Я. Фальковського [85], що 
проливають світло на сліди давнього пошанування 
бджіл, традиційні народні погляди на них, обрядові 
правила поведінки з комахами та виготовлення жител 
для них, звичаї, пов’язані зі смертю пасічника, риту-
альну функціональність меду та воску в родильній, 
весільній та календарній обрядовості й похоронній об-
рядовій практиці, оказіональних звичаях.

У період панування комуністичної ідеології духо-
вна спадщина бджільництва виявилась серед тих 
пластів традиційної обрядової культури, які незаслу-
жено перебували на узбіччі дослідницьких інтересів 
вітчизняних етнографів. Відповідно, ця периферій-
на проблематика розроблялася не у формі глибоких 
аналітичних досліджень, а у вигляді принагідної фік-
сації окремих пов’язаних з пасічництвом звичаїв та 
обрядів українців в контексті розв’язання інших на-
укових проблем: Л. Дем’ян [86] (мед в бойківсько-
му весільному церемоніалі), невідомий дописувач 

варшавської української газети «Наше слово» [87] 
(оказіональні обряди з Лемківщини, зокрема щодо 
вибору місця для розташування майбутньої пасіки), 
М. Шмайда [88] (деякі пасічницькі повір’я та зви-
чаї лемків), публікація О. Деєм рукопису С. Левиць-
кого з описом весільного обряду Середньої Наддні-
прянщини середини XIX ст. [89] (свічки у весіль-
ному дійстві), В. Гривна [90] (окремі різдвяні пасіч-
ницькі звичаї лемків), збірник «Фольклорні записи 
М. Вовчка і О. Маркевича» [91] (мед та віск у ве-
сільному й похоронному обрядах мешканців Черні-
гівщини), С. Толстая [92] (ритуальні функції стрі-
тенської та пасхальної свічок на Поліссі, їх ареал, 
картографування термінології), В. Борисенко [93] 
(обрядове частування медом у весільному обряді 
мешканців Карпат, Прикарпаття і Полісся). З ав-
торів, що жили й працювали поза межами України, 
варто згадати І. Левкович, у розвідці якої вділено 
увагу ритуальному застосуванню меду й воску у різд-
вяних святкуваннях, традиційних обходах госпо-
дарств, свічки-«трійці» у йорданському дійстві, 
окре мим новорічним пасічницьким звичаям [94].

Лише з одержанням Україною незалежності спо-
стерігається певне пожвавлення на полі етнологічних 
студій духовного пласту бджільництва, яке вияви-
лось у появі низки публікацій, насамперед реедиції 
класичних досліджень й доробку вчених української 
діаспори. Серед них — праць Й. Лозинського [95] 
(мед у весільному ритуалі українців Над сяння), 
М. Маркевича [96] (окремі пасічницькі обряди в 
канві народного календаря), П. Чубинського [97] 
(молитви та замовляння до бджіл з Черкащини), 
М. Максимовича [98] (пасічницькі вкраплення в 
канву українського народного місяцеліку), О. Воро-
пая [99] (весняне виставлення бджіл на Теплого 
Олекси, місце бджіл та воску в деяких святах кален-
дарного циклу), С. Килимника [100] (штрихи до 
символіки воску та свічок-«трійць» у календарних 
святкуваннях, характеристики традиційного образу 
українського пасічника та місця бджоли у його жит-
ті, традиційні обрядові дії у день Теплого Олекси). 

У центрі новочасних зацікавлень українських і за-
рубіжних етнографів, зокрема, М. Влад [101], 
М. Шмайди [102], М. Сополиги [103], В. Скура-
тівського [104], Р. Ганчук [105], А. Дмитренко 
[106], Т. Пархоменко [107], М. Паньківа [108], 
І. Не сен [109], С. Творун [110] — характерні для 
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представників різних етнографічних районів Украї-
ни пасічницькі обряди, інкрустовані у живу тканину 
народного календаря пасічницькі фрагменти, народ-
ні уявлення про бджоли, пасічника, звичаї, пов’язані 
з вибором місця для пасіки, молитви, замовляння до 
бджіл, використання продуктів бджільництва в об-
рядовій культурі (річній та родинній обрядовості), 
виливання воску з лікувальною метою, обрядове ме-
дове печиво, образ бджоли у колядній пісенності. 
Слов’янський концепт бджоли як сакральної істоти, 
використовуючи (поряд з іншими) дані української 
етнічної традиції, ґрунтовно розглянув російський 
етнолінгвіст О. Гура [111]. Мозаїчні пасічницькі 
вкраплення обрядового характеру присутні у відпо-
відних тематичних нішах цілісної структури полісь-
кого народного календаря, реконструйованого про-
відним вченим московської етнолінвістичної школи 
С. Толстою [112]. Посильну лепту у дослідження 
українського обрядового контексту бджільництва, 
як в етнолокальному, так і загальнонаціональному 
вимірі, вніс і автор цих рядків [113].

Розгляд наукових пошуків та знахідок середини 
XIX — початку XXI ст. підводить до цілком вмо-
тивованого висновку, що українська пасічницька об-
рядовість, загалом привернувши до себе увагу ба-
гатьох поколінь вітчизняних та зарубіжних етногра-
фів, все ж вивчена на сьогодні далеко недостатньо. 
І це, перш за все, стосується якісних показників її 
студіювання, оскільки емпіричного джерельного ма-
теріалу (звісно, доволі різнорідного за обсягом, по-
внотою фіксації явищ, інформативною новизною, 
кутом розгляду), що вимагає систематизації та ре-
тельного аналізу, але, водночас, є цінною фактоло-
гічною базою для нинішніх дослідників, накопиче-
но достатньо багато. Творчий здобуток сучасних на-
родознавців, попри безсумнівну наукову вартість, 
далеко не вичерпує внутрішнього ресурсу задекла-
рованої проблематики. Доводиться констатувати 
відсутність спеціальних комплексних досліджень у 
формі монографій, які б повною мірою розкривали 
національну специфіку традиційних уявлень, віру-
вань, звичаїв та обрядів бджолярів, подавали візію 
бджільництва як феномену української обрядової 
культури, виявляли притаманне йому універсальне 
загальнокультурне значення. А, отже, відкриваєть-
ся широке поле для майбутніх досліджень, перспек-
тива плідної наукової праці.
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ulyana Movna

BEEKEEPING aS a PHENOmENON 
 Of uKraINIaN rITuaL CuLTurE 
IN ETHNOGraPHICaL PuBLICaTIONS 
Of mIddLE XIX TO EarLY XXI CENTurIES
The article deals with analyses of scientific achievements by 
native and foreign ethnographers from middle XIX to early 
XXI cc. in the sphere of studies as for ritual aspects of ukrainian 
beekeeping. Scientific observations of the authors had been 

recorded mainly by means of occasional notes and thematic 
droppings into research background of publications on other 
problems and less in the form of relevant analytical research or 
thematic sections of individual monographs. The research has 
developed an array of valuable empirical source materials. The 
results of qualitative indicators of study in beekeeping as a 
phenomenon of ukrainian ritual culture look much more 
modest.
Keywords: beekeeping, ukrainian ritual culture, ethnographic 
studies, middle XIX to early XXI c.

Ульяна Мовна 
ПЧЕЛОВОДСТВО КАК ФЕНОМЕН 
 УКРАИНСКОЙ ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЯХ
СЕРЕДИНЫ XIX — НАЧАЛА XXI ВЕКА
В статье анализируется творческое наследие и достижения 
отечественных и зарубежных этнографов середины 
XIX  — начала XXI вв. в сфере изучения обрядовых ас-
пектов украинского пчеловодства. Научные интересы ав-
торов нашли отражение преимущественно в виде случайных 
записей и тематических вкраплений в исследовательский 
контекст публикаций иной тематической направленности и 
в меньшей мере — в виде профильных статей аналитичес-
кого содержания или тематических блоков индивидуальных 
монографий. Несмотря на накопленный массив ценного 
эмпирического материала, качественные показатели изу-
чения пчеловодства как феномена украинской обрядовой 
культуры все же значительно скромнее и предполагают су-
щественное научное углубление. 
Ключевые слова: пчеловодство, украинская обрядовая 
культура, этнографические публикации, середина XIX — 
начало XXI вв.


