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Усi стародавнi народи, особливо слов’яни, ша-
нували гостей. Багато iноземних письменникiв у
своїх творах розповiдало про слов’янську гостин-
нiсть: iмператор Маврикiй, вiзантiйський пись-
менник Прокопiй у VI ст., Лев Фiлософ, Iбн Ру-
сте у X ст., iсторики Адам Временський у XI ст.
та iншi. За словами I.Огiєнка, “слов’янська гос-
тиннiсть здавна стала прислiв’ям в їхнiх сусiдiв”1.
У своїх спогадах iноземнi мандрiвники не

раз пiдкреслювали гостиннiсть й жителiв Ук-
раїни. В “Очерку истории украинского наро-
да” М.Грушевський зазначив, що “привiтнiсть
i гостиннiсть Русi, як i взагалi слов’ян, були
загальновiдомi”2.
Стародавньої традицiї гостинностi, що сягає

сивої давнини, українцi дотримуються i досi.
Гостиннiсть уважається однiєю з основних рис
нацiонального характеру, неодмiнним елементом
способу життя українцiв, їх свiтогляду, вiрувань
i повiр’їв. У народнiй традицiї “гiсть” – це осо-
ба, що поєднує сфери “свого” i “чужого”, об’єкт
сакралiзацiї i шанування, представник “iншого”
свiту. Гостями газивали iноземних купцiв, що ча-
сто з’являлись у давньоруських мiстах. Звiдси й
походить дiалектна назва “гостинець” – великий
битий шлях, по якому їздили чужi, купцi3.

1Митрополит Iларiон. Дохристиянськi вiрування украї-
нського народу: Iсторично-релiгiйна монографiя.– К.: Обе-
реги, 1992.– С. 348.

2Грушевський М.С. Очерк истории украинского
народа.– К., 1990.– С. 27.

3Агапкина Т.А., Невская Л.Г. Гост // Славянские дре-
вности: Этнолингвистический словарь в 5 т.– Т. 1: А-Г.–

Тих, хто любить приймати i частувати гос-
тей, виявляє гостиннiсть, називаємо гостинними.
Менталiтет українцiв, прояви особливостей їх ха-
рактеру i поведiнки, зокрема у ситуацiї прийому
гостей, знайшли свiй яскравий вираз у такому
жанрi усної народної словесностi як приповiдки.
У передмовi до збiрки прислiв’їв I.Франко гово-
рив про цi “короткi ядернi вислови”, що вони є
“нiби” скристалiзованою з якого-небудь приводу
фiгурою думки”, яка “переходить з вуст до вуст,
з поколiння до поколiння”, передаючи певнi “мо-
ральнi, фiлософськi судження, життєвi правила,
а також певнi стереотипнi особливостi рефлек-
сiї, вислови загальнолюдських почувань”4 тощо.
Значну частину народних паремiй, пов’язаних з
традицiєю гостинностi, становлять вислови, що,
за квалiфiкацiєю I.Франка, належать до розря-
ду “обрядiв, вiрувань, звичаїв i передсудiв”, якi
“в природному процесi народного розвитку втра-
чають своє первiсне значення, стають буденними
i неначе перетворюються в розмiнну монету роз-
мовної мови, а, отже, стають тим, що вкладаємо в
поняття прислiв’я”5. У цiй розвiдцi на основi ана-
лiзу приповiдкового матерiалу спробуємо виявити
зв’язок гостинностi як характерної риси спiлку-
вання у середовищi українцiв iз народною релi-
гiйнiстю, що спирається на споконвiчнi традицiї
народу i на християнськi принципи.
Вiдгомоном одного iз давнiх вiрувань є, оче-

видно, народна приповiдка Гiсть у хату – Бог
у хату. Особлива увага до гостей була пов’язана
зi слов’янськими вiруваннями, за якими “кожен,
хто приходить у хату, стає пiд охорону родинного
бога, а тому заборонялося таких людей кривди-
ти. Скривдити гостя – це скривдити родинного
бога”6. Тому й русини намагалися всiляко дого-
джати гостевi, а вiдмова йому в допомозi вважа-
лася ганебним учинком. Пiдкреслюючи сердечне i
дружнє ставлення слов’ян до чужинцiв, iмператор
Маврикiй зауважив, що “коли через недбальство
господаря стане гостевi яка кривда, то проти та-

Москва: Международные отношения, 1995.– С. 531.
4З фольклористичної спадщини Iвана Франка. Недру-

кована передмова до збiрки прислiв’їв / Пiдготовка до дру-
ку, переклад i вступ. замiтка О.I.Дея // Народна Tворчiсть
та Eтнографiя.– 1963.– № 2.– С. 95.

5Там само.
6Митрополит Iларiон. Дохристиянськi вiрування...–

С. 348.
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кого господаря озброюється його сусiд, бо кривда
для чужинця, то безчестя для всiх”7.
Росiйський паремiолог серед. XIX ст.

I.Снєгiрьов указував, що це одне з найдавнiших
слов’янських прислiв’їв – Гость в дом, Бог в
дом – виражає “патриархальноє страннопри-
имство и хлебосольство” i зустрiчається також
мiж чеськими i польським8. Цей, за словами
I.Франка, “вислов давньої руської гостинности”
– Гiсть в дiм, Бог з ним – зафiксований також
у “Галицько-руських народних приповiдках”. У
коментарi до цiєї паремiї упорядник указує на
польський вiдповiдник у словнику С.Адальберґа
i в “старих Прусакiв” (давньонiмецький) –
Гостя посилають боги (Фр., т. 16, с. 333)9.
Власнi польовi пошуки пiдтверджують, що цей
стiйкий вислiв був вiдомим українцям, зокрема,
у польському варiантi. “То я знаю по-польськи:
Gość w dom I Bug w dom. Значить – вiн принiс
якусь добру новину, з Богом прийшов”, –
повiдомила нам сiмдесятичотирирiчна жителька
Львiвщини10.
В.Плав’юк теж тлумачить приказку Гiсть у

дiм (у хату) – як характеристику “української
гостинностi, коли вважається, що гiсть приходить
з Божої волi” (Пл., Т. 1.– С. 66; Т. 2.– С. 76).
Сучаснi українцi, пояснюючи змiст цiєї приповiд-
ки, спираються на християнськi морально-етичнi
принципи. Так один iз наших iнформаторiв ро-
бить посилання на євангельський текст: “У своїй

7Там само.
8Снегиревъ И. Рускiя народныя пословицы и притчи.–

Москва, 1848.– С. 17.
9Тут i далi прислiв’я i приказки наводимо за трьома па-

рамiографiчними працями: Ном.: Українськi приказки, при-
слiв’я i таке iнше. Зб. О.Марковича i других / Спорудив
М.Номис.– СПб., 1864; Пл.: Приповiдки або українсько-
народня фiлософiя / Зiбрав, пiдготував до друку та опу-
блiкував В.С.Плав’юк. Перевид. з ориґiналу 1946 р.–
Т. 1.– Едмонтон: Асоцiацiя Українських Пiонерiв Альбер-
ти, 1998; Українськi приповiдки / Зiбрав В.С.Плав’юк.–
Т. 2.– Едмонтон: Катедра укр. культури та етнографiї
iм. Гуцулякiв, Альбертський унiверситет Асоцiацiя Украї-
нських Пiонерiв Альберти, 1996; Фр.: Галицько-руськi на-
роднi приповiдки / Зiбрав, упоряд. i пояснив I.Франко: В
3-х т., 6 вип. // Етнографiчний збiрник.– Львiв, 1901.–
Т. 10; 1905.– Т. 16; 1907.– Т. 23; 1908.– Т. 24; 1909.–
Т. 27; 1910.– Т. 28.

10Тарасюк I.П. Християнська мораль у традицiйнiй ку-
льтурi українцiв: Польовi матерiали, зiбранi у 2008 р. //
Домашнiй архiв автора.– Арк. 37.

притчi Господь сказав: “Коли ви напоїли одного з
ближнiх своїх або запросили в хату свою, то це ви
зробили для мене”. Ми гостi на цiй землi, i Бог
дав нам для iснування все. Нам слiд поступати
за прикладом нашого Господа i дарувати ближнiм
мир, спокiй, затишок, любов, гостиннiсть”11.
Так думала й говорила уся Україна, що й умiло

вiдтворено на сторiнках iсторичних творiв україн-
ських письменникiв. Напр., у трилогiї Б.Лепкого
“Мазепа” один iз головних персонажiв Кочубей
переконує свою дружину: “Гетьман мiй товариш
давнiй, а нинi вiн май гiсть. Гiсть у дiм – Бог
у дiм. Ти мене до злого не намовляй”. В iншому
мiсцi цього твору автор зауважує, що у тi часи
“грiшили люди неодним, але грiха негостинностi
дуже остерiгалися, бо негостиннiсть мали тодi а
погордi”12.
Про Кочубеїху у творах говориться так: “Це

була справжня українська гостиннiсть. Гiсть у
дiм, Бог у дiм, та ще коли гiсть любий”13.
Гiсть завжди сприймався як знамення (знак),

що може принести до хати як кривду, бiль, не-
статок, хворобу, смерть, так i добробут, спокiй,
щастя. Тому поява гостя викликала настороже-
нiсть: “Хто ти – iноплемiнник, чужинець чи гiсть
(Господь Бог)? Що принiс ти до хати?” А звiдси
й архаїчна формула привiтання незнайомця Щоб
прихiд твiй був добрим14. Приповiдки про очiку-
вання милого, любого гостя знаходимо у словнику
М.Номиса: Доброму гостю и (Як гарний гiсть,
то й) так ради; Любого гостя весною часту-
ють медком, а восени молочком; Милий гiсть не
часто буває; Пришли, Боже, гостя, аби добрий
(Ном., № 11801-03, 11799).
Якщо у свiдомостi наших далеких предкiв гiсть

уявляється як модель спiлкування з демонiчними
силами, живими чи померлими, то сприйняття го-
стя сучасними українцями втратило мiфологiчну
основу, набуло ознак христянських свiтоглядних
переконань, сподiвання на прихiд доброго гостя
пов’язанi з Божою волею. Ось як розмiрковує
наш iнформатор з Радехiвського р-ну Львiвсь-

11Там само.– Арк. 3.
12Лепкий Б. Мазепа. Трилогiя. Мотря // Дзвiн.–

1991.– № 3.– С. 36, 53.
13Там само.– С. 65.
14Сачук Б. Українська етнологiя.– Iвано-Франкiвськ: Лi-

лея, 2004.– С. 363.
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кої обл.: “Є рiзнi гостi. Якщо гостi приходять з
Богом, я рада. Якщо гiсть з Божою ласкою –
всiм добре. Але не завжди є милi гостi, деколи
несподiванi”15.
До пожаданих гостей кажуть: Ради єсмо як свi-

тови (Фр., т. 27, с. 1.). Господар, який хоче, щоб
його провiдали гостi, радiє, що при гостях i сам
добре пообiдає, й приповiдає: Коли б дав Бог го-
стя, то б и ми поживились коло гостей. Нанеси
Бог гостя, то и хазяiну добре (Ном., № 11805).
Бути гостинним – значить бути щедрим: При-
неси, Боже, здалека родину, то ми и в будень
зробимо недiлю (Ном., № 11800). “Буває, що
рiднi або дуже близькi люди не можуть часто
бачитись. I коли вони нарештi сходяться, то це
для них велике свято: люди залишають всi свої
турботи. Проблеми i збираються за великим гос-
тинним столом”, – таку iдилiю змалював один iз
iнформаторiв16. Для гостя знайдеться i час, i на-
пiй: Дай, Боже, гостя в дiм, то и я нап’юся при
нiм. “Ощадний господар сам для себе не купував
би горiлки, а для гостя купить i, частуючи його,
сам нап’ється”, – коментує приповiдку I.Франко
(Фр., т. 16, с. 334).
Як бачимо, наведенi стiйкi вислови мають, пе-

реважно, початковi слова “пришли”, “нанеси”,
“принеси”, “дай”, “коли б дав Бог”, тобто фор-
му прохання, своєрiдної короткої молитви до Бога
про бажаного гостя, що вiдображає давнi уявлен-
ня про гостя як про Божого посланця i свiдчить
про змiстову близькiсть українських приповiдок
до згаданої вище давньонiмецької паремiї Гостя
посилають боги.
За народними вiруваннями, появу гостя вiщу-

ють побутовi подiї, а також деякi особливостi по-
ведiнки людини i домашнiх тварин. Так, почув-
ши скреготання сороки пiд вiкном хати, очiкують
прихiд гостя. Маємо кiлька приповiдкових варiан-
тiв на цю тему: Сорока гостi каже; Сорока скре-
гоче. Бо гостей хоче; Сорока скрегоче, дiвка ся
регоче, бо гостi будуть (Фр., т. 27, с. 151). Ця
прикмета активно побутує в народному мовленнi
й у нашi днi. “Думаю, що приказка досить ста-
ра, бо моя бабуся завжди так говорить. Коли до
нас прилiтає сорока i скрегоче, то майже кожного
разу приходять гостi”, – iнформує львiвська сту-

15Тарасюк I.П. Християнська мораль...– Арк. 5.
16Там само.– Арк. 48.

дентка, уроженка Закарпаття17. Загальновiдомою
прикметою. Яка вiщує прихiд гостей, є вмивання
кота: Кiт умивається – гостей сподавається, –
кажуть на Бойкiвщинi.
Можемо стверджувати, що доброзичливе став-

лення до гостя в українськiй етнонормативнiй ку-
льтурi закладене генетично. У багатiй народнiй
обрядовостi впродовж вiкiв ритуалiзувалась на-
роднорелiгiйна основа гостинностi, що збереглась
у звичаях та уснiй поетичнiй творчостi. У фольк-
лорi прослiдковуються мотиви запрошення Бога,
Матерi Божої, Спаса, Святого Хреста або ангелiв
сiсти “на покуть” за накритий стiл. Побутує вi-
рування, що полазник – перший вiдвiдувач хати
напередоднi Нового року або Рiздва – є вiсни-
ком доброго або недоброго. Залежно вiд того, чи
є вiн людиною здоровою, щасливою, поважною,
заможною, чи нi.
Мiфологiзацiя гостя пов’язана також iз дав-

ньою назвою хвороби “гостець”, що уявлялася
маленькою демонiчною iстотою, яка приходить до
людини i може принести їй бiду i яку можна задо-
брити. Стiйкий вислiв “зiбратись у гостi” означає
померти, тобто перейти до iншого свiту18. Проте
приказкова проза фiксує також i народне уявлен-
ня про земне життя як про коротку гостину: Всiм
нам тут коротка гостина, – тобто життя наше
швидкоплинне i коротке. У похоронних голосiн-
нях схiдних слов’ян покiйник мiг називатись гос-
тем. Чуючи про чиюсь смерть, сумно зiтхають:
З гостини додому!, маючи на увазi, що покiй-
ник вiдiйшов iз дочасного життя на вiчне (Фр.,
т. 16, с. 438). Iнколи гостями називають колядни-
кiв: “Не простiї, гостеве, свiтлiї, Божi служеньки,
добрiї, любиї”19.
У народних паремiях важко простежити давню

функцiю гостя як подателя благ. Все ж можемо
стверджувати, що вона збережена у традицiйних
висловах благозичливостi, як-от у формулi, якою
гостi дякують за запрошення зайти до чиєїсь ха-
ти: Най все добре гостит у вашiм домi (Фр.,
т. 16, с. 440). У давнi часи господар намагався

17Там само.– Арк. 47.
18Гостиннiсть,вiтання й шанування // Українська ет-

нологiя: Курс лекцiй (Лекцiя 19).– Режим доступу:
http://etno.us.org.ua/book2/index.html.

19Агапкина Т.А., Невская Л.Г. // Славянские древнос-
ти...– С. 531.
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якнайкраще прийняти гостя, сподiваючись забез-
печити своє майбутнє шляхом символiчної уго-
ди з вищими силами. Таке мiфологiчне пiдґрунтя
звичаю гостинностi впродовж вiкiв затрачувалося.
Проте значна кiлькiсть висловiв гостинностi, що
дiйшли до нас, має релiгiйне забарвлення: запро-
шували до столу, приповiдаючи: Сади, Боже, все
добре! (Ном., № 11863) й Сiдайте в ряд, щоб
Бог був рад (Ном., № 11864), частували Чим
Бог послав (дав), бо таке ставлення до гостей,
за народними переконаннями, є правильним, пра-
ведним, милою Боговi справою, робили Як Бог
велiв20.
Доречним є тут пригадати, що, за християнсь-

ким вiровченням, чеснота гостинностi є обов’яз-
ковим дбати про життя i здоров’я ближнього i
належить до т. зв. семи дiл милосердя щодо тiла
(голодного нагодувати, спраглого напоїти, голого
зодягнути, подорожнього в дiм прийняти, невiль-
ника викупити, хворого вiдвiдати, померлого по-
ховати). Безумовно, у свiдомостi українцiв засво-
їлось учення Христа, за яким подорожнi, а також
убогi, недужi, в’язнi мають право на нашу любов.
За Євангелiєм, прийняти подорожнього в дiм є
одним iз тих обов’язкiв, за виконання яких люди
мають здати рахунок на Страшному судi (Мт. 25:
31-46). Ще князь Володимир, зазнавши духовно-
го перетворення пiд впливом Христової науки, у
своєму “Поученнi” настановляв: “Куди ж пiдеш
i де задержитесь, напийте i накормiть бiдного,
бiльш усього шануйте гостя, звiдки би вiн до вас
не прийшов, чи прота людина, чи знатна, чи по-
сол; якщо не можете вшанувати його подарунком,
то хоч їжою i питтям: бо ж вони проходять по усiх
землях прославлять вас добром, або злом”21.
За словами I.Огiєнка, обов’язком кожної по-

рядної людини є, вiдповiдно до даної слов’янсь-
кої гостинностi, прийняти подорожнього, помити
йому ноги, нагодувати й спати покласти. Дотри-
мання цього обов’язку учений спостерiг у фраг-
ментi поеми Т.Шевченка “Наймичка”, у якому
невiстка Катерина помила ноги своїй збiдованiй

20Фразеологiчний словник української мови. Кн. 1 / Ук-
лад. В.М.Бiлоноженко та iн.– К.: Наук. Думка, 1999.–
С. 40-41.

21Изборник (Сбоник произведений литературы Древней
Руси).– Москва, 1969.– С. 154.

подорожнiй, наймичцi Ганнi22. Вiдгомiн давнього
звичаю, коли господиня мила гостевi ноги, прос-
лiдковується й у традицiйнiй весiльнiй обрядово-
стi багатьох регiонiв України23. Як вiдомо, дру-
жина пiд час обряду шлюбу прирiкає чоловiковi
не лише любов, вiрнiсть i гречнiсть (як i чоловiк
дружинi), але й послух подружнiй. Слiд зазначи-
ти, що у церковнiй традицiї християн омивання
нiг – символ покори i служiння: Христос пiд час
Тайної Вечерi дав приклад покiрної любовi, став-
ши на колiна, щоб помити ноги апостолам, i цим
учинком переконати їх у тому, що Вiн вибрав їх
не панувати над людьми, а служити людям24. У
служiннi iнших учнiв стають подiбними до Госпо-
да. Щороку у Страсний четвер у пам’ять про це
Папа Римський миє i цiлує ноги дванадцятьом
священикам.
Отже, прадавнiй традицiї гостинностi з плином

часу християнство надало морально-релiгiйної
спрямованостi. Якщо у багатьох, особливо схiд-
них народiв, закони гостинностi ґрунтувалися на
звичаєвому правi, то в українцiв її основу стано-
вили морально-етичнi засади, якi визначали ха-
рактер поведiнки як для господаря, так i для гос-
тя. Наприк., пригощаючи когось, обов’язково на-
лежало застелити стiл скатертиною. Стiл, згiдно з
давньоукраїнським свiтоглядом, ототожнювався з
престолом Божим, на котрому невидимо i потаєм-
но перебуває сам Господь Бог з ангелами. Тому
за столом не годилося сваритися, голосно розмов-
ляти тощо. Великим грiхом уважалося сiсти на
стiл, покласти на нього шапку, ключi, гребiнь чи
який iнший стороннiй предмет. По столу не мо-
жна було гримати кулаками, стукотiти ложкою,
встромляти в нього нiж25.
Нiколи не можна було збиткуватися над сто-

лом ще й тому, що Стiл – то Божа доля. Так
думали i говорили нашi дiди i радiди. О.Мацькiв
у передмовi до збiрки кулiнарних рецептiв згадує
прабабусинi слова про те, що звичайний кухонний

22Митрополит Iларiон. Дохристиянськi вiрування...–
С. 348.

23Самчук Б. Українська етнологiя...– С. 363.
24Геллей Генрi Г. Бiблiйний довiдник: Короткий бiлiйний

коментар.– Торонто: Всесвiтня християнська мiсiя, 1985.–
С. 545.

25Українське народознавство: Навч. посiб. / За
ред. С.П.Павлюка; передм. М.Г.Жулинського.– 3-те вид.,
випр.– К.: Знання, 2006.– С. 185.
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стiл є долею, на якiй Господь простягає нам свої
дари. I цi слова були для неї, маленької дiвчин-
ки, справжнiм одкровенням. Вона пише: “Вiдтодi
стiл став для мене одним iз знакiв Божої присут-
ностi у моєму життi. Звичайний стiл, за яким ми
снiдали, обiдали, вечеряли, чаювали чи урочисто
приймали гостей...”. У свтоглядi народу, що спри-
ймає стiл як Божу долоню, кожна людина, перет-
ворюючи звичайнi продукти на страви,щоденнi чи
святковi, є спiвпрацiвником Господа. Його спiв-
автором i спiвтворцем, який не лише пасивно бе-
ре Божi дари, а й докладає “до них свiй час, свої
руки, свою душу, свою любов...”26. За свiдчен-
ням дослiдницi української дiаспори в Аргентинi
О.Сапеляк, трактування столу як святого мiсця у
хатi є одним з елементiв традицiйної української
релiгiйностi, що їх зберегли аргентинцi українсь-
кого походження i завдяки яким українська спi-
льнота усвiдомлює та плекає свою окремiшнiсть.
Стiл – то Тайна Вечеря, – таке пояснення, чому
дитинi заборонено сидiти на столi чи класти зай-
вi речi, записано з уст представницi української
громади27.
У Великiм постi не ходи в гостi, – наказува-

ла народна мудрiсть. Традицiйне й сучасне трак-
тування цiєї приповiдки збiгається й основне на
християнському свiтоглядi: “Коли Великий пiст,
ходити в гостi не можна, тому що в цей час люди-
на повинна готувати себе. Свою душу до одного з
найбiльших i найсвiтлiших свят року. У цей перi-
од треба очищатися, а не веселитися”28. У народi
не прийнято було ходити у гостi у буднi (хiба що
у господарських справах), пiд час польових ро-
бiт29. У такi днi ритуал прийому зводився до мi-
нiмуму. Паремiографiчнi зразки фiксують також
вислови небажаностi вiдвiдин, намагання уникну-
ти пiдтримування стосункiв з прикрими родича-
ми: Жалься, Боже, ходу до поганого роду (Фр.,
т. 23, с. 95).
Як правило, приводом для гостини слугували

великi свята: Рiздво, Трiйця, Великдень, храмовi

26Кулiнарнi секрети сестри Ольги.– Львiв: Свiчадо,
2009.– С. 7.

27Сапеляк О. Українська спiльнота в Аргентинi:
iсторико-етнологiчний аспект.– Львiв: Червона Калина,
2008.– С. 149.

28Тарасюк I.П. Українська мораль...– Арк. 47.
29Савчук Б. Українська етнологiя...– С. 363.

свята, iнодi недiльнi днi, а також сiмейнi урочи-
стостi. Той, хто вибирається до сусiднього села
вiдвiдати своякiв, говорить: За пiвгодини тай до
родини або За годину тай у гостину – значить,
до знайомих чи своякiв недалеко йти. Про того,
хто надiється на добру гостину, веселу забаву, ка-
жуть: Гостина му сi всмiхає (Фр., т. 16, с. 368,
438). А про того, що вже був у гостинi – Був
на оказiї. Там така оказiя була, що їсти й пити
давали, – говорять про принагiдну гостину (Фр.,
т. 28, с. 502).
За народним етикетом, гостi приходили на за-

прошення, яке, зазвичай, виголошували, наприк-
лад, кожного гостювання: “Приходьте вже й ви
до нас”, – зверталися гостi до господарiв30. Лас-
кава мова засвiдчувала щире ставлення до гостей:
У нас хата на помостi, просим брата в гостi
(Ном., № 11807); Загостiт, коли ласка вашi;
Просили вас сердечне, абисте прийшли конечне
(Фр., т. 16, с. 440; т. 24, с. 603). До гостей,
що прийшли здалека, говорять: О, ви нас тут
найшли! Дай Боже, щоби вас Пан-Бiг найшов у
небi! (Фр., т. 28, с. 495). Гостям, що були вже
давно, а тепер пригадали собi i прийшли, чемно
дякують словами: Дьикуємо вам за добру пам-
йить! (Фр., т. 24, с. 491). Слiд зауважити, що
не прийнято запрошувати, але прийнято прихо-
дити на похорон; не передбачено запрошення й
для жiнок, якi вiдвiдують породiллю у першi днi
пiсля пологiв.
Упродовж року в рiзний час у селах по всiй

Українi святкували “храм” або “празник”, на який
просили в гостi родичiв та знайомих iз сусiднiх
сiл. Вiдсутнiсть гостей означала, що люди обхо-
дять цю хату, цураються її господарiв31. На хра-
мовий празник господарi запрошують до себе на
гостину своякiв чи знайомих з чужого села, що
прийшли до церкви, такими словами: Вчиньтеся
так добрi, i прилучтеся до моїх гостей; Проси-
мо на хлiб, на сiль, на що Бог дав...на що маємо
(Фр., т. 28, с. 539; т. 24, с. 604). А готували
на “празник” святковi страви, характернi для пе-
вної мiсцевостi. Наприклад, у карпатських селах
подавали до столу голубцi, капусту з солониною,

30Гостиннiсть, вiтання й шанування // Українська етно-
логiя: Курс лекцiй...

31Гонтар Т. Народне харчування українцiв Карпат.– К.:
Наук. Думка, 1979.– С. 105.
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борщ, вареники, холодець, часом яєчню, юшку iз
копченого м’яса32.
Дослiджуючи народне харчування українцiв

Карпат, Т.Гонтар зауважує, що незважаючи на
убогiсть основної маси селянства, його характеру
притаманна надзвичайна гостиннiсть: гуцул, який
сiв бiля дороги попоїсти, просив до їжi кожно-
го зустрiчного. Крiм того, подорожнього нiколи
не випустили б з хати, не пригостивши33. Натяк
на звичай обов’язкового пригощання (частуван-
ня) гостей мiстять народнi приповiдки. Запро-
шуючи гостя, господар мiг примовляти: Бог дав
мiсця в хатi гостя посадити i хлiба його погос-
тити (Фр., т. 28, с. 486), просив: Не цурайсь
хлiб-соли (Ном., № 11813).
З найдавнiших часiв господарi робили все, щоб

почастувати прибульця, а традицiйнi хлiб i сiль
стали головною ознакою гостинностi українцiв та
одним з важливих символiв їхньої етнiчностi34.
На столi завжди й неодмiнно мали лежати кусень
хлiба та щiпка солi – цi головнi атрибути не тi-
льки слов’янського хлiбосольства, а й прилучення
до духiв дому. Уважалося, що той, хто скуштує
кусень хлiба з сiллю, той дiстане господнє благо-
словiння i нiколи не посмiє скривдити того, хто
частує35. Проте, незважаючи на виняткову гос-
тиннiсть українцiв, не кожного запрошували до
хати, а тим паче до столу. Щодо цього iснувала
приказка: Я з нечесним за стiл не сяду36.
Поширеним звичаєм прийому гостя, який при-

йшов навiть у якiйсь звичайнiй справi, було обо-
в’язкове запрошення зайти до хати хоч би на хви-
линку37. Переступаючи порiг хати, гiсть виявляв
повагу до мешканцiв та їхнiх предкiв (якi, за на-
родними вiруваннями, мешкали пiд порогом). За-
ходячи до хати, приповiдаючи: Поздоров Боже,
того, ми в кого (Ном., № 12057).
Як бачимо, гостиннiсть тiсно пов’язана з

мовленнєвим етикетом – нацiональноспецифiчни-
ми правилами мовленнєвої поведiнки. Гiсть, що
сприймався як носiй долi, особа, яка може впли-

32Там само.
33Там само.– С. 57.
34Савчук Б. Українська етнологiя...– С. 364.
35Гостиннiсть, вiтання й шанування // Українська етно-

логiя: Курс лекцiй...
36Українське народознавство...– С. 185.
37Митрополит Iларiон. Дохристиянськi вiрування...–

С. 350.

нути на всi сфери людського життя, приносив у
дiм добру волю, виражену у вимовлених ним по-
бажаннях, формулах вдячностi, привiтаннях i за-
стiльних тостах. Первiсною функцiєю цих знакiв
було демонструвати доброзичливостi, миролюбно-
стi. Той, хто дотримується мовленнєвого етикету,
засвiдчує свою вихованiсть, уважнiсть, делiкат-
нiсть, дружню прихильнiсть. “Не пропустiть лю-
дину, не привiтавши її i не сказавши їй доброго
слова”, – повчав князь Мономах38.
Нашi предки вiрили, що вiтальне слово вселя-

ється в людинi, а добрi слова привертають добрi
сили до людей. Тому бiльшостi привiтань вла-
стивий побажальний характер. У словах вiтання
вбачали силу i мудрiсть, уважалося, що скiльки
разiв ти привiтаєш людей, стiльки Бог дасть тобi
здоров’я39. Загальнопоширеним способом вiтання
традицiйно були рукостискання та слова Добрий
день (День добрий); Добрий ранок; Добрий вечiр;
Дай, Боже, здоров’я. Ця стандартизована фор-
ма варiювалась по окремих регiонах40. У захiдних
регiонах України поширенi привiтання релiгiйного
характеру, як-от: Слава Iсусу Христу – На вiки
слава Богу. Якщо ж зустрiч двох чи кiлькох осiб
не обiйшлася без бiйки, то таке привiтання жар-
тiвливо представлене в приказковiй прозi: Слава
Iсусу! – Навiки вiком! А зверху друком (Фр.,
т. 27, с. 112).
Слiд принагiдно зауважити, що, вiтаючись, чо-

ловiки обов’язково знiмали головний убiр. На-
род надавав особливої ваги знiманню шапки, що
засвiдчувало до вимовленого при привiтаннi Бо-
жого iменi. “Як чоловiк iде попре тебе i каже:
Слава Богу, а шапки не знiмає, то єст певно,
що вiн Бога в серци ни має”, – такий народний
погляд зафiксований у “Галицько-руських народ-
них приповiдках” (Фр., т. 28, c. 318). Поль-
ський учений Я.Хохлейтнер припускає, що зов-
нiшнi вияви честi i хвали, складанi Боговi че-
рез знiмання головного убору або чинення знаку
хреста, не становили великої проблеми для тих
суспiльств, якi в передхристиянському перiодi у
такий спосiб виявляли, наприклад, честь стосо-

38Изборник (Сбoрник произведений литературы Древней
Руси)...– С. 154.

39Савчук Б. Українська етнологiя...– С. 360.
40Гостиннiсть, вiтання й шанування // Українська етно-

логiя: Курс лекцiй...
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вно сонця41. Цi елементи народної релiгiйностi
не мають специфiчно українського характеру. Як
стверджує О.Сапеляк, такi позавербальнi форми
зовнiшнього вияву пошани до Бога (йдучи повз
церкву, хреститися, для чоловiкiв – й знiмати
шапку) є традицiями, якi шанують i яких до-
тримуються аргентинцi незалежно вiд етнiчного
походження42.
Маємо також сакральнi привiтання, пов’язанi з

певними святами – Рiздвом, Йорданем, Велико-
днем (наприклад, Христос воскрес – Воiстину
воскрес), й чимало функцiонально спрямованих
привiтань, що виражають зичення добра людинi,
що зайнята роботою (Бог на помiч; Помагай Бiг,
Боже, поможи; Дай, Боже, щастя; Дай Боже).
Вiдповiсти належало: Дякую красненько, дай, Бо-
же, здоровля. Привiтальними словами побажаль-
ного змiсту, особливо у гуцулiв, були: Мир Вам!
Миром!43 I.Франко занотував ще й такий варiант
традицiйних формул привiтання та вiдповiдi на
привiтання, коли хтось заходив до хати сусiда чи
знайомого: Дай Боже добрий день! – Дай Боже
здоров’є! – Дай Боже щасливо! – Дай Боже й
вам. Дьикуємо (Фр., т. 16, с. 537).
Побажальний змiст є й у словах благословен-

ня. Входячи до чужої хати пiд час рiздвяних свят,
благословляють так: На щiстьи, на здоровии з
тими свиитами, абисте тоти щасливо опро-
вадили i других дочекали на многа лiта (Фр.,
т. 28, с. 350). Функцiю вираження, передання
благо зичливостi й здоров’я виконував й поцi-
лунок (спiльнокореневi слова “цiлий”, “цiлiсний”,
тобто здоровий, i “цiлитель” – лiкар), що вико-
ристовувався i як знак привiтання. Iнколи таке
привiтання становило певний ритуал. Наприклад,
в українцiв Пiвнiчної Бессарабiї гiсть звертався
до господаря або господинi з поздоровленням, за
яке вони дякували, потiм усi цiлували одне одно-
му руку, якщо були собi рiвними. Коли ж один
iз них був старший за вiком чи суспiльним ста-
новищем, то цiлував тiльки молодший, а старший
говорив Спасибi. Така церемонiя була узвичаєна

41Hochleitner J. Obrzȩdy doroczne w kulturze chÃlopskiej
Warmii poÃludniowej w XVI-XVIII wieku.– Olsztyn, 2006.–
S. 219

42Сапеляк О. Українська спiльнота в Аргентинi...–
С. 184.

43Українське народознавство...– С. 184.

при вiтаннi з усiма присутнiми гостями, не за-
лежно вiд статi44.
Кожний елемент привiтання пов’язаний з дав-

нiми вiруваннями та свiтоглядними уявленнями
народу. Так потиск рук, що побутує в широкому
етнокультурному ареалi, є одним iз засобiв бла-
гозичливостi, у якому закарбована давня вiра в
магiчну силу дотику.
Пiсля привiтання спiврозмовники обмiнювали-

ся узвичаєними формулами зачину й пiдтриму-
вання розмови, що виконували, перш за все, фун-
кцiю встановлення контакту. Наприклад, в Кар-
патах розпочинали розмову, розпитуючи: Єк спа-
ли?; Єк днували?; Єк дужi?; Єк Вам си по-
водит?; Що чувати бiля Вас?45. На традицiй-
не запитання господаря: Як ся маєте? Гостi як
правило вiдповiдають: Гаразд. Богу дякувати або
Маємо сi з ласки Божеї i з вашого старання;
Хвалити Господа, всi-смо здоровi (Фр., т. 24,
с. 16, с. 437). Знайомi люди з рiзних сiл, зус-
трiвшись, могли також казати: Ми здоровi, Богу
дьикувати, у вас там що лiпшого чувати? (Фр.,
т. 23, c. 175). На питання Як вам поводиться?
часом вiдповiдали й так: Дай Боже лiпше, а й
з того, що є, не винимай! Коли ж хтось вiдпо-
вiдав: Гаразд, то жартували реплiкою Дай Боже
вiтримати! (Фр., т. 10, с. 74, 75). До контак-
товстановлювальних реплiк належало також й за-
питання Йик гостювали?, що вживалося при зу-
стрiчi з чоловiком, який недавно їздив кудись, не
обов’язково в гостину (Фр., т. 16, с. 440).
Вiдповiдi на запитання про новини, почування

мають, як правило, ухильний характер: народна
етика рекомендує не вихвалятися через скром-
нiсть i через можливе зурочення. I.Франко за-
писав формулу Дасть Бiг, Любоньки!, якою пе-
редразнювали бойкiв за те, що у них прийнято
вiдповiдати на питання не прямо, а “якоюсь ев-
фемiчною фразкою, наприклад, замiсть “нема” –
“дасть Бог” (Фр., т. 16, с. 522). Подiбну ухиль-
ну вiдповiдь, як-от Що Бог дав! На що тобi?,
давали й тодi, коли не хотiли у чомусь признатися
(Ном., № 5966). Будь-яка розмова про найбли-
жче майбутнє попереджувалася словами: Дасть
Бог дiждати, – мовляв, зробимо те чи iнше, якщо

44Гостиннiсть, вiтання й шанування // Українська етно-
логiя: Курс лекцiй...

45Українське народознавство...– С. 184.
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дасть Бог дочекати (Фр., т. 23, с. 24). Значення
формули Дасть Бог тлумачний словник пояснює
так: “уживається при вираженнi надiї, сподiвання
на добре завершення чогось”46. Подiбних висло-
вiв надiї на Божу допомогу маємо чимало в наро-
днiй фразеологiї: Як Бiг поможе, то все буде го-
же; На Бога надiя!; Сподiватись на Бога, на його
ласку; Дав би то Бог! Коли б то Бог дав!; Надiя
в Бозi, коли хлiб у стозi (Ном., № 11, 4861-62,
7522, 10129) тощо. Такi мислеформи узгоджую-
ться з християнським принципом, за яким “слiд
робити так, наче б усе залежало вiд нас, а надiя-
тися на Бога так, наче б усе залежало вiд Бога”47.
Цей образний спосiб, у який український се-

лянин висловлював свої думки чи запитання в
oratio oblique (непрямiй мовi), дивував i захоп-
лював I.Франка. Вiн, зокрема, писав, що з уст
нашого селянина слова пливуть, “як медова рiчка,
овiянi дивним чаром здорової, чистої iндивiдуаль-
ностi”48. Важко не погодитись iз I.Франком, адже
усне народне мовлення свiдчить про релiгiйнiсть
українцiв як невичерпне джерело оптимiзму, на-
дiї i вiри на краще, як засiб збереження рiвноваги
духу i психiчного здоров’я.
Усталений спосiб ведення розмови українцями

зафiксовано в художнiй лiтературi, як-от у три-
логiї “Волинь” У.Самчука: “То, батюшка, кебто
Бог допомiг з нужди вибитися. Хто своїй дитинi
ворог...”; “Коли б його, Бог дав, продати ту овоч,
як слiд...”49. У покладаннi надiї на Бога виявля-
ється такi риси народного характеру, як турбота
про життя “хлiб щоденний” у розумних межах,
брак пихи, зарозумiлостi.
Варто зауважити, що вислови народної побож-

ностi вiдповiдають бiблiйним настановам про те,
як повиннi виражати свої думки християни. До-
зволимо собi навести цитату зi Соборного по-
слання апостола Якова. “А тепер ви, що говорите:
“Сьогоднi чи взавтра ми пiдем у те чи те мiсто, i
там рiк проживемо, та будемо торгувати й зароб-
ляти”, Ви, що не вiдаєте, що трапиться взавтра,

46Словник української мови: В 11 т.– Т. 1.– К.: Наук.
Думка, 1970.– С. 208.

47Греф Р. “Так Отче” щодня з Богом.– Торонто: Вид-во
оо. Василiан, 1977.– С. 32.

48Франко I.Я. Вишукане красномовство // Зiбр. тв.: У
50 т.– Т. 37.– К.: Наук. Думка, 1982.– С. 9.

49Самчук У. Волинь. Куди тече та рiчка // Дзвiн.–
1991.– № 6.– С. 84; № 5.– С. 37.

– яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку
з’являється, а потiм зникає!... Замiсть того, щоб
вам говорити: “Як схоче Господь та будемо живi,
то зробимо це або те” (Як. 4: 13-15).
Отже, бiльшiсть традицiйних етикетних фор-

мул, вживаних у ситуацiї зустрiчi гостей, релiгiй-
но забарвлена, бо мiстить елементи: Дай Боже;
Богу дякувати; Хвалити Бога тощо.
Прихiд гостя супроводжується деякими дiями.

Гостя намагалися посадити за стiл: iнакше в ха-
тi не будуть сiдати старости. Таке повiр’я пере-
йшло у приказку Сiдайте, щоб старости сiдали!
I.Франко записав ще таку усталену формулу за-
прошення сiдати i вiдповiдь на нього побажаль-
ного змiсту: Сiдайте, куме! – Дьикую, най усе
добре сiдає (Фр., т. 27, с. 98). На Закарпаттi
уважалося: якщо гiсть не сяде, то цим вiн може
“вiдiбрати” сон i спокiй у дiтей, якi перебувають
у хатi50.
Звичай частування має глибоке корiння. Зви-

чаєвий закон приписує гостити несподiваного го-
стя тим, що у хатi є: Чим хата багата, тим рада;
Чим хата має, тим гостя приймає (Фр., т. 27,
с. 256). Господарi вiтають гостей словами: Люби-
мосьмо приймати, як се – тепер приймаємо, як
Бог дає; На що нас Бог спромiг, тим i приймає-
мо (Ном., № 13897, 12087). Домашнi ласкаво
припрошували: “Не погордiть, будь-ласка, зро-
бiть нам честь, не цурайтеся хлiба-солi, Чим Бог
милував, тим i гостимо”51. У свiдомостi носiїв
цих приповiдок iснує переконання про надприро-
днє, божественне походження дочасних людських
благ: “Все, що ми маємо, нам дає Бог. Цим ми
i приймаємо гостей, але в кожного можливiсть
iнакша, тому i кажуть “...на що Бог спромiг”,
– пояснює жителька мiста Iршава Закарпатської
областi52.
Якщо гiсть непроханий, випадковий або не мав

часу пригощатися за столом, то звичайно вiдмов-
лявся вiд почастунку. Коли ж гiсть застав домаш-
нiх при їдi, то говорив: Час на обiд (полуденок,
вечерю) або Харчуйте здоровi; Споживайте здо-
ровi. Господарi обов’язково запрошують гостя до
столу: Просимо i вас до обiду (полуденку, вечерi);

50Агапкина Т.А., Невская Л.Г. Гость // Славянские
древности...– С. 532.

51Лепкий Б. Мазепа. Трилогiя. Мотря...– С. 23.
52Тарасюк I.П. Християнська мораль...– Арк. 47.
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Просимо ту собi обiдати!, а вiн дякує: Здави
з Богом обiдайте! або Обiдайте (вечеряйте) з
Богом Свєти, най вас Бог благословит!; Зажи-
вайте здоровi, дякуємо (Фр., т. 24, с. 462); Спо-
живайте, коли вам Бог судив (Ном., № 10592);
Обiдайте, най вам Бог дасть на пожиток; Їж-
те здоровi i т. iн. Прошений до обiду чи вечерi
може вiдповiсти такою жартiвливою приказкою:
Най Господь Бог перескочит i ходачки (постоли)
замочит! – тобто, хай перескочить через повну
миску i в такий спосiб благословить її (Фр., т. 10,
с. 82).
Якщо гостя просять їсти, а вiн не хоче, то вiд-

мовляється й таким словами: Богу дєкувати, а
хлiба не хочу (Фр., т. 23, с. 85). Народне мов-
лення вiдображає ставлення до хлiба як до Бо-
жого дару. Коли комусь, наприклад жебраковi,
дають хлiба, а вiн не хоче брати, то з докором ка-
жуть: Надаражьиє мi Божим даром (Фр., т. 10,
с. 100). Хлiб, що є для людини дарунком вiд
Бога, не годиться розкидати i вiд нього вiдмо-
влятися, коли дають. Така неналежна поведiнка
трактована народом як грiх Даром Божим грiх сi
помiтувати. Поняття дару Божого фiгурує i у
висловах, яким характеризують нiкчемного, злого
або лiнивого чоловiка, якому шкодують дати на-
вiть шматок хлiба, бо на нього не заслуговує: Не
варт того дару Божого, що го їсть; Шкода му
дару Божого (Фр., т. 16, с. 511, 512).
За твердженням О.Сапеляк, шанобливе став-

лення до хлiба в релiгiйному аспектi – це одна
iз рис, якою українцi вирiзняються серед iнших
етнiчних груп Аргентини. Чужинцi не розумiють
українцiв, якi, беручи окраєць хлiба, мусять йо-
го “з’їсти до кiнця, бо хлiб святе, не можна йо-
го кинути. Навiть звiринi не вiльно було дати
хлiб. А як хлiб упав на землю, то треба пiдне-
сти, поцiлувати”. Представникам iнших етнiчних
груп видавалося дивним i неприйнятним й те, що
українцi клали хлiб лише на стiл i накривали руш-
ником53. Той факт, що у свiдомостi українцiв по-
няття хлiба пов’язане з релiгiйними уявленнями,
можемо засвiдчити записаним пiд час польових
дослiджень поясненням стiйкого вислову, вжива-
ного як застереження тому, хто гордує хлiбом, а
саме: Не кидай хлiба на землю, бо Бог не дасть

53Сапеляк О. Українська спiльнота в Аргентинi...–
С. 149.

(Фр., т. 28, с. 330). “Хлiб – це тiло Боже, про
яке написано у Бiблiї, яке згадують у лiтургi-
ях. Хлiб – це наша святиня. Коли ми кидаємо
хлiб на землю, ми проявляємо зневагу до Бога,
до Його тiла. Це ж великий грiх”. Про таке своє
розумiння хлiба Христового розповiла дев’ятнад-
цятирiчна дiвчина з мiста Перемишляни, що на
Львiвщинi54.
Отже, у приповiдках, як i в iнших жанрах

фольклору та у працях з етнологiї, зафiксоване
особливе шанування хлiба, якому народ надавав
сакрального значення. Якщо господиня не вмi-
ла добре спекти хлiба або зварити страву i лише
змарнувала борошно чи iншi продукти, то про неї
казали, що вона Ґваздає той дар Божий, що аж
сi бридко дивити (Фр., т. 16, с. 496). У цьо-
му рядi паремiй, що фуксують уявлення про хлiб
як Божий дар, простежуємо властиве народнiй
творчостi, здавалось би, парадоксальне, поєдна-
ння гумору i релiгiйностi, вмiння українцiв бути
водночас несерйозними i побожними, так би мо-
вити, “невинно” жартувати, без ознак святотатс-
тва. Наприклад, п’яницi, яким говорять, що го-
рiвка – чортова видумка, виправдовуються таким
логiчним мiркуванням: Тай горiвка дар Божий, бо
з хлiба сьвйитого роблена (Фр., т. 16, м. 417). А
той, хто волiє об’їстися понад мiру, нiж залишити
страву недоїденою, знаходить цiлком рацiональне
пояснення: Волит грiшна скира пукати, нiж сi
має дар Божий марнувати (Фр., т. 28, с. 339).
Трапеза є неодмiнною складовою української

святкової гостини. У присутностi гостей господа-
рi, як правило, не сiдати за стiл. Найближча ро-
дина, дiти i челядь господарiв теж “усуває ся на
бiк”: Свої в кут, як гостi сут (Фр., т. 27, с. 67).
Господар припрошує гостей, серед яких посадив i
своїх дiтей: Їжте, гостеньки, а ви, дiти, нуже!
(Фр., т. 23, с. 22). Господня, прислуговуючи, зо-
бов’язана постiйно, до всiх страв, припрошувати
жiнок, а господар – чоловiкiв. Не робiт церемонiї;
Їджте-мачайте, а за решту вибачайте, – при-
прошують гостей, щоб їли, або запитують: Що
будете їсти, гостоньки: прибуток, ци вiдбуток,
ци кап? (прибуток – то солонина, вiдбуток – то
сир, а кап – то яйце (Фр., т. 27, с. 289, т. 23,

54Тарасюк I.П. Уявлення українцiв про спiвпрацю лю-
дини iз Богом у народних приповiдках: Польовi матерiали
зiбранi у 2009 р. // Домашнiй архiв автора.– Арк. 30.
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с. 224, 227). Цiла низка подiбних формул має
жартiвливий характер, як-от: Годуйте сi, госте-
ньки!; Їжте, бузьку, масну юшку. Подаючи гос-
тям волову печiнку й серце, господар приповiдав:
Їджте, гостенька! Рiжте си печiнки, крайте си
серце (Фр., т. 16, с. 224, 225). Гостi, у свою чер-
гу, дякують за припрошування “гоститися”, їсти
та пити за столом, наприклад, такою формулою:
Гостимосi з ласки Божої i з вашого стараньи
(Фр., т. 16, с. 440). Слiд зауважити, що за суча-
сними правилами, на вiдмiну вiд давньої народ-
ної традицiї, господиня дому першою береться за
їжу. Етикет вимагає спершу пропонувати i пода-
вати закуски жiнкам, потiм чоловiкам, за ними
дiвчаткам i хлопчикам.
Приповiдки фiксують таке народне перекона-

ння, що Без горiвки нема гостини, Так їм, за
словами I.Франка, “здавалося до недавнього ча-
су. Тепер (тобто в часи I.Франка) вiдносини, а з
ними й поняття в дечому змiнилися” (Фр., т. 16,
с. 415). У паремiйнiй творчостi українцiв вiдби-
вся погляд, за яким горiлка є обов’язковим атри-
бутом святкування народження дитини. Дав ми
Пан бiг гаразд, та йду по горiвку (Фр., т. 16,
с. 517). “Друга частина речення являється не-
минулим висновком першої, бо родини без горi-
вки не можуть обiйтися”, – коментує народний
вислiв I.Франко. У пiвденних районах України,
зазвичай, подавали до столу виноградне вино –
“один келишок”55. Зазначимо також, що частува-
ти гостей алкогольними напоями було прийнято й
у середовищi української iнтелiгенцiї кiн. XIX –
першої третини ХХ ст. Так у спогадах про своє
дитинство Ю.Редько пише, що коли у свята або
з нагоди iменин приходили гостi, то прийняття
мусило бути не таке скромне, як щоденно для са-
мих своїх, i тодi “на стiл виходив новий сервiз на
чистенькому обрусi, батько дiставав iз креденсу
пляшку з помаранчiвкою чи морелiвкою, наливав
її в малесенькi келишки i частував гостей”56. Па-
ремiографiчнi матерiали фiксують цiлу низку рiз-
номанiтних за змiстом i формою примовлянь до

55Гостиннiсть, вiтання й шанування // Українська етно-
логiя: Курс лекцiй...

56Редько Ю. Учора... i сьогоднi. Так було за днiв мо-
го дитинства // Аромат Євшан-зiлля: До двадцятирiччя
нацiональної революцiї 1988-1991 р.– К.: Стилос, 2008.–
С. 88.

чарки. Наприклад, випиваючи у веселiй компанiї,
приговорювали: Дай нам Боже, що нам треба, а
по смерти гоп до неба! або Го-ча-ча, го-ча-ча, го-
рiлонька з Бучача, а келiшок з Трембовлi, дай нам
Боже здоровьє! (Фр., т. 16, с. 520; т. 28, с. 417).
До жартiвливих належить i така приповiдка: До
смерти не буду пити, а до святого Миколая:
дай, Боже, здоров’я! (Фр., т. 27, с. 126). Тут ко-
мiчний ефект виникає завдяки двозначностi сло-
восполучення “до смерти”, ужитого не у часовому
значеннi, а в особовому. Словник М.Номиса мiс-
тить великi за обсягом вiншування за святковим
столом, що мають молитовний характер. Так за
першою чаркою господар примовляв: Помершим
душам царство небесне! Батькам, матерям, бра-
там, сестрам, дiткам маленьким... нехай легко
згадається нашому сватовi (або кумовi), а нам
пошли, Боже, вiк i здоров’я, щоб цей празник
одпровадить, Нового году (або: Водохрищ) дi-
ждать легенько i веселенько в мирi покої iз вами
здоровими. Будьте здорови, будьте здоровi!... а
будь здорова, стара, дiти. За другою чаркою ба-
жалося достатку, доброго врожаю, тобто примо-
вляння бiльшою мiрою стосувалося господарства:
Будьте здоровi! Будьте здоровi! Будь здорова,
стара! Даруй, Боже, благо i весело! Даруй, Бо-
же, щастя, долю, хлiба вволю, а хлiба найбiльш!
А до хлiба посилай, Боже, капусту, буряки, огiр-
ки – щоб дiждали садить i поливать, а пiсля
в добрiм здоров’ї поживать (Ном., № 115733,
11575). Далi настування могло супроводжувати-
ся коротшими формулами, як-от Бог Тройцю лю-
бить, а четверту Богородицю, а п’ятий Спас чи
Без Тройцi й дом не строїться (Ном., № 4511,
4512).

Обов’язковою етикетною вимогою є вживання
висловiв подяки господарям за гостину, таких як
Спасибi за хлiб, за кашу i милiсть вашу. Вста-
ючи вiд обiду, гостi дякують словами: Ситi-смо
вашим старань ом, най Бог благословит або по-
божно бажають господарям: Най вас Бог шьи-
нує, як ви мене вшьинували (Фр., т. 27, с. 28,
с. 331). Вдячнiсть за святкове застiлля адресу-
валася не лише господарям, але й Всевишньому.
Поширеними були й жартiвливi формули подя-
ки за гостину, як-от: Бiг заплатить за обiд, же
наївся дармоїд; Богу хвала, що ся душа напха-
ла; Дав Бог мить, як ся наїв, тай досить (Фр.,
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т. 10, с. 64, 71; т. 27, с. 98). Встаючи вiд обiду,
жартома говорили також Дякувати Богу свято-
му, що дали їсти пустому або Дякувати Богу
свiтому i кухаревi слiпому, а хто їсти варив, аби
собак сварив (Пл., т. 1, с. 150, 117).
У збiрцi М.Номиса знаходимо ще й такi ва-

рiанти вислову подяки за хлiб-сiль: Спасибi нi
за що, дай, Боже, нiчим оддячить i запорозь-
кий – Спасибi Богу i менi, а господаревi нi: вiн
не нагодує, так другий нагодує, а з голоду не
вмру (Ном., № 12068, 12072). Слiд зазначи-
ти, що Спасибi є зредукованою лексикалiзованою
формою словосполучення Спаси Бiг, бiльш поши-
реною на сходi України. У свiдомостi мовцiв за-
тратилось первiсне релiгiйне значення “хай тебе
Бог береже”. Первiсне ж значення слова Дякую,
характерного бiльшою мiрою для заходу Украї-
ни, пов’язане зi словом “думка”, мовляв, ви менi
зробили добро, i я пам’ятаю про це. За народним
етикетом передбачаються й реплiки вiдповiдi на
подяку, як правило, – це На здоров’я! Гостевi,
який з гумором дякує за обiд, господар теж вiд-
повiдає жартома: Дай Боже видихати!; Здорово
видихайте (Фр., т. 10, с. 75).
Якщо один iз гостей iде з гостини скорiше за

iнших, то звичайно каже: Ви гостiться, а я йду
(Фр., т. 28, с. 418). У гуцульських селах кожен
гiсть, перед тим, як устати з-за столу, кланяв-
ся сусiдам праворуч i лiворуч вiд себе57. Тi, що
залишалися, у свою чергу, вiдповiдали: Iдiть з
Богом, а ми зостанемось (Ном., № 9541).
Прощання з господарем є завершальним ак-

том гостини i супроводжується певними жеста-
ми: обiйми, поцiлунки, кивання голови, помах ру-
ки. Поцiлунки, якими в Українi було прийнято
обмiнюватися при прощаннi, є виразом не лише
приязного ставлення до людини, але й взаємного
прощення58. Прийнято також при розлуцi тисну-
ти один одному руки, говорити слова прощан-
ня. Уважається, що мовленнєва частина прощань
простiша вiд привiтальної, проте набiр традицiй-
них народних прощальних висловiв все ж багатий
i колоритний. Наприклад, той, що виходить з ха-

57Шухевич В. Гуцульщина.– Ч. 3 // Матерiали до
українсько-руської етнологiї.– Т. 5.– Львiв, 1902.– С. 14.

58Напередоднi Великого посту, у “прощену недiлю”,
прийнято було просити один з одного прощення, з цiєю
метою вiдвiдували всiх рiдних, знайомих i цiлували їх.

ти, прощаючись, каже: На Бога вас лишаю (Фр.,
т. 10, с. 81).
Часто у ситуацiї прощання можуть використо-

вуватися формули з вiдтiнком побажання, як-от:
Майтеся гаразд; На все добре; Бувайте здоро-
вi; З Богом оставайте! Або лемкiвське Будьте
здоровi! З Богом ходте! (Фр., т. 10, с. 78; т. 23,
с. 174). I.Франко занотував вислiв, яким жебрак
прощався з господарем, що погостив його: Ли-
шайте сi, ґаздоньку, з Богом, а я йду за святи-
ми (Фр., т. 24, с. 353). Однiєю iз жартiвливих
форм прощання (i привiтання) є Дай вам, Боже,
здоров’є дiдько знає доки! (Фр., т. 10, с. 75).
Люди похилого вiку або тi, що прощаються на-
завжди, вирушаючи у далеку дорогу, жартують:
Не ввидимо сi аж за гробом, як Бог дасть, доче-
кати (Фр., т. 16, с. 455). Тi, що лишаються в
хатi, зi свого боку, випроваджуючи когось iз ха-
ти, на прощання кажуть тим, що вiдходять: Най
вас Пан Бiг провадит! або В Божий чьис! (Фр.,
т. 10, с. 82, 99).
Колись кожного гостя, коли вiн попрощався,

господарi виводили аж на двiр, а то й за воро-
та59. В основi звичаю проводжання лежать уяв-
лення предкiв про позадомашню територiю: цей
простiр сприймався як ворожий, насичений не-
безпекою. Тому первiсною функцiєю проводжа-
ння є не лише бажання продовжити радiсть вiд
зустрiчi, але й оберегти гостя. Ще вiзантiйський
письменник Прокопiй, описуючи антiв, словен i їх
сусiдiв кiн. VI ст., зауважував, що вони ласкавi
до чужоземцiв, гостинно приймають i проводять
далi, щоб не сталося їм якоїсь шкоди60. Опису-
ючи звичаї та соцiальну культуру слов’ян того ж
часу, вiзантiйський iмператор Маврикiй Стратег
писав: “До тих, що приходять до них i корис-
туються гостиннiстю, вони ставляться ласкаво i
по-приятельськи, привiтно зустрiчають їх i про-
водять потiм вiд мiсця до мiсця, охороняючи тих,
хто потребує цього...”61.
Прадавнiй звичай проводжати гостя за ворота
59Митрополит Iларiон. Дохристиянськi вiрування...–

С. 351.
60Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України / Репри-

нтне вiдтворення видання 1913 р.– К.: Жовтень, 1990.–
С. 39.

61Стебельський Б. Християнство i українська культура
// Народна Tворчiсть та Eтнографiя.– 1999.– № 5-6.–
С. 4.
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закарбувала приповiдка Коби за ворота, а там
най тебе пси рвут!, що значить: коли б лиш iз
мого обiйстя ти вийшов цiлий, а там хоч пропа-
дай. Так говорить господар, випроводжаючи при-
крого гостя (Фр., т. 16, с. 265.). Набридливих
гостей вiдправляють також i з такими словами:
З Богом, Парасю, як люди трапляються... коли
тi люде просьит (Пл., т. 2, с. 49; Фр., т. 10,
с. 77). Немилого гостя чи влазливого жебрака
виштовхують З Паном Богом у заднi дверi! або
З Паном Богом у лихий чьис! (Фр., т. 10, с. 78).
Прощаються з непожаданим гостем i такими жар-
тiвливими формулами: Най тя Бог провадит i в
найбiльше болото посадит; Iди собi з Богом до
дiдька! (Фр., т. 10, с. 82; т. 23, с. 231). Ма-
ємо можливiсть переконатися, що у приповiдко-
вому жанрi народної творчостi переважає легкий,
добродушний, погiдний вид смiху, без вiдтiнкiв
осуду, гнiву чи презирства.
Важко не погодитись з українським етногра-

фом Т.Рильським, який слушно зауважував, що у
схiдних слов’ян, зокрема в українцiв, зберiгається
сильний струмiнь “гумору при загальнiй серйоз-
ностi релiгiйного почуття”62. Яскравим пiдтвер-
дженням цього може служити й приповiдка, що
нею став окрик вiдчаю господаря, у якого гос-
тi празникували занадто довго: Господи Боже, ци
мав ти коли гостi?. Цей вислiв походить з на-
родного оповiдання про попа, який, дочекавшись
повної хати гостей, був змушений, через велику
слоту i повiнь, гостити їх кiлька днiв, i нареш-
тi, вийшовши на подвiр’я, на дощ, та пiднявши
руки до неба, як пише I.Франко, “обернувся до
Пана Бога з отсим категоричним питанєм” (Фр.,
т. 16, с. 334). Ситуацiя комiчна, але не для доб-
родушного господаря, який бiльше радiє з того,
що гостi пiшли, нiж коли прийшли. Тут яскра-
во виявляється прикметна риса українського на-
родного гумору – його поєднанiсть не стiльки з
розважальним, скiльки зi сумним, дещо i гiрким,
спiвчутливим смiхом63.
Народна фразеологiя закарбувала в собi широ-

кий комплекс етнiчних уявлень, вiрувань та об-

62Гайдай М.М. Народна етика у фольклорi схiдних i за-
хiдних слов’ян.– К.: Наук. Думка, 1972.– С. 96.

63Кирчiв Р. Етюди до студiй над українським народ-
ним анекдотом.– Львiв: Iн-т народознавства НАН України,
2008.– С. 70.

рядовостi українцiв, пов’язаний з традицiєю гос-
тинностi, яка становить собою один iз важливих
аспектiв етнонормативної культури. Аналiз на-
родних приповiдок свiдчить про те, що в основi
традицiйної гостинностi українцiв лежать риту-
алiзованi впродовж вiкiв мiфологiчнi уявлення й
християнськi моральнi цiнностi.
Через словеснi формули, використовуванi у си-

туацiї прийому гостей, як i через мову знакiв,
символiв, жестiв, мiмiки, проявляються етнiчнi
стереотипи, тобто погляди народу, його фiлосо-
фiя, що визначає особливостi нацiонального ха-
рактеру, моральнi принципи, спосiб життя i ма-
неру поведiнки. Крiм того, приказковi вислови –
цiнний матерiал для вивчення особливостей на-
родного дотепу й гумору. Приповiдки аналiзова-
ної тематичної групи є носiями української смiхо-
вої культури, у них простежуються рiзнi вiдтiнки
народного гумору.
Паремiї вiдображають норми народного етике-

ту, якi передбачали дотримання певних церемонi-
альних дiй та урочистого обряду частування го-
стей у святковi днi чи з нагоди сiмейних уро-
чистостей. Приказки, прислiв’я, вислови привi-
тань, прощань, подяки, запрошення на гостину,
до столу, припрошування до споживання їжi то-
що виражають поширенi правила прийому гостя,
регламентованi умови гостювання, повiр’я, особ-
ливостi свiтосприйняття, виробленi у процесi аси-
мiляцiї ментальних особливостей наших предкiв i
християнської науки. Бiльшостi таких словесних
формул властивий побажальний характер i релi-
гiйний змiст. Пошанна паремiографiя пов’язана з
народними уявленнями, за якими слово передає
не лише думку, iнформацiю, але й певну енергiю,
добру чи злу.
Значна частина таких стереотипних форм нале-

жать до засобiв благозичливого спiлкування, яки-
ми спiврозмовники традицiйно засвiдчують свою
вихованiсть, уважнiсть, миролюбнiсть, дружню
прихильнiсть, делiкатнiсть, увiчливiсть. Тради-
цiйнi форми поведiнки та взаємостосункiв гос-
тей i господарiв є невiд’ємною яскравою складо-
вою етнiчної культури i свiдченням високого рiв-
ня морального, духовного розвитку українського
народу.




