
ISSN	1028-5091.	Народознавчі	зошити.	№	5	(149),	2019

МЕТАМОРФОЗА  
В УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯДКАХ  

З АПОКРИФІЧНИМИ МОТИВАМИ

Марія КАЧМАР
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7811-9576

кандидат філологічних наук,
науковий співробітник,

 Інститут народознавства НАН України,
проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

e-mail: mariakachmar@ukr.net

УДК 398.88(=161.2)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.05.1211

Стаття присвячена аналізові принципу метаморфози в 
українських колядках з апокрифічними мотивами, які ста-
новлять джерельну базу та об’єкт роботи. Мета	досліджен-
ня полягає у тому, щоб розкрити смислове та функціональне 
навантаження метаморфози у цих текстах, зв’язок між об-
разами переміни, в якому закодовано досвід багатьох поко-
лінь, з’ясувати роль та місце народної символіки. Важливо, 
без сумніву, розглянути вплив на акт перетворення народ-
них уявлень та вірувань, християнських чинників, морально-
етичних норм, соціальних реалій тощо. У статті звернена 
увага на основні види перевтілення: перетворення сльози 
Господа чи іншого святого у річку, криницю, море (мета-
морфоза емінентного характеру); крові Спасителя у вино 
чи церкву; окремих частин Ісусового тіла на різні об’єкти. 
Вказано на бінарний характер таких перемін в українських 
колядках: міфологічне походження та пізніші християнські 
впливи. Доведено, що зв’язок між вхідними та вихідни-
ми образами переміни регламентовано народною символі-
кою. Для виконання мети і завдань роботи використано	
структурно-семантичний,	 структурно-семіотичний,	
текстологічний,	порівняльний,	міждисциплінарний	ме-
тоди,	метод	польових	досліджень.

Ключові слова: метаморфоза, колядка, апокрифічні мо-
тиви, міфологічна свідомість, народна символіка.
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The article is devoted to the analysis of the principle of 
metamorphosis in Ukrainian carols with apocryphal motifs, 
which constitute the source base and object of the work. The 
purpose of the study is to unravel the meaning and function of 
the metamorphosis in these texts, the connection between the 
images of change, that codifies the experience of many genera-
tions, to find out the role and place of folk symbols. It is impor-
tant, without a doubt, to consider the impact on the act of 
transforming people’s beliefs, Christian factors, moral and ethi-
cal norms, social realities and more. The article focuses on the 
main types of incarnation: the conversion of the tears of the 
Lord or other saint into a river, well, sea (metamorphosis of 
eminent character); the blood of the Savior into wine or the 
church; separate parts of Jesus’ body into different objects. The 
binary character of such changes in Ukrainian carols is indi-
cated: mythological origin and later Christian influences. These 
include the motive of the appearance of rivers from human 
blood: blood — well — Danube — in the texts about the 
bathing of Christ and the dispute with the Apostle Peter. The 
semantics of water and fire as a matter of creation, often backed 
by the image of the world tree, is common in works about the 
transformation of sparks into three seas, the tear of the Lord 
into wheat. We trace the combination of Christian and pagan 
motifs in the texts about the change of the blood of Christ to the 
church and the tears to the wine. The sources of such metamor-
phosis may be the mythological notions as well as the biblical 
story about the conversion of water into wine in Cana of Gali-
lee, the Christian doctrine of the church as the «Body of Jesus 
Christ». Metamorphosis of individual parts of the body of Je-
sus into different objects (thrones, candles, books, images, 
bells), despite Christian influences, is also of ancient origin. It 
is based on mythological beliefs about the emergence of indi-
vidual parts of the world from the body of the first person. It is 
proved that the connection between incoming and outgoing im-
ages of change is regulated by folk symbols. Structural-seman-
tic, structural-semiotic, textual, comparative, interdisciplinary 
methods, field research method were used to fulfill the purpose 
and tasks of the work.

Keywords: metamorphosis, carol, apocryphal motives, 
mythological consciousness, folk symbolism.
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Вступ. Усна народна творчість — важлива частина 
духовного розвою нації, яка, накопичуючи досвід 

попередніх поколінь, залишається актуальною для кож-
ної окремої епохи. І на сьогодні простежуємо гармоній-
не співіснування у фольклорі мотивів, образів, худож-
ніх засобів, різних за часом та джерелами своєї появи. 
Сприяють цьому, на думку Р. Кирчіва, горизонтальна 
і вертикальна передача та регенерація фольклорної тра-
диції, які «можливі при існуванні спільнот зі збереженою 
певною фольклорною пам’яттю, свідомістю, здатністю 
сприйняття, акумуляції, функціонального відтворення й 
актуалізації цієї традиції, тобто при існуванні відповід-
ного фольклорного середовища з певними культурно-
побутовими стереотипами і фольклорною свідомістю» 
[1, с. 27—28]. Невід’ємна частина цієї свідомості — 
вже певним чином трансформовані міфологічні уяв-
лення наших предків, акумулювання яких простежує-
мо у фольклорних зразках різних жанрів, незалежно 
від часу їхньої появи. До таких міфологічних рудимен-
тів належить й метаморфоза (від гр. methamorphosis — 
перетворення), виникнення і функціонування якої зу-
мовлені анімістичними уявленнями. Ці вірування, за 
словами С. Мишанича, що існували чи то на рівні сві-
домості, чи як поетична система з її базовою метафо-
ричністю та асоціативністю створювали підґрунтя ак-
тивного сприйняття та відтворення архаїчних мотивів 
на зразок мотивів про перевтілення. Зрештою, ці мо-
менти характерні для всього фольклору, а в таких жан-
рах як казки, легенди, обрядові пісні, замовляння тощо 
вони є профанними, звичними [2, с. 271]. 

Вважаючи метаморфозу одним із важливих мотивів 
фольклорних творів, свою увагу на принцип перетво-
рення звернули ще корифеї української фольклорис-
тики: П. Чубинський, М. Костомаров, О. Потебня, 
П. Куліш, Х. Ящуржинський, В. Гнатюк, І. Франко, 
М. Грушевський. Зокрема М. Костомаров вказував 
на те, що догмат перетворення у слов’ян пов’язаний із 
символічним пошануванням предметів фізичного світу 
і наголошував на значній кількості пісень про перевті-
лення у слов’янських народів [3, с. 232]. В. Гнатюк у 
розвідці «Деякі уваги над байкою» зазначав, що «ме-
таморфоза — се можність тілесної переміни чоловіка у 
звіра або й навпаки, бо й звірі можуть легко прибирати 
постать чоловіка», і вказував на значне поширення цьо-
го мотиву [4, с. 194]. Х. Ящуржинський, використо-
вуючи різноманітний емпіричний матеріал (тексти ка-
зок, легенд, демонологічних оповідань), розглянув це 

фольклорно-міфологічне явище за різними критеріями: 
суб’єктами переміни, чарівними засобами, за допомо-
гою яких здійснюється перевтілення, зв’язком між об-
разами метаморфози; та виділив основні форми пере-
творення у народних творах − статику та динаміку [5]. 
М. Грушевський, аналізуючи перевтілення, поділив їх 
на добровільні («оборотнів, виучених у школі підземно-
го духа чи у інших чародіїв») та недобровільні (наслані 
злими чародіями) переміни [6, т. 1, с. 343—345].

Не оминули цього питання й фольклористи 
ХХ століття: Ф. Колесса, О. Дей, Л. Дунаєвська, 
В. Сокіл та інші [7; 8; 9; 10]. Ґрунтовний аналіз 
принципу перевтілення в українській літературі та 
окремих фольклорних жанрах здійснив сучасний до-
слідник Р. Крохмальний у праці «Метаморфоза і 
текст» (Львів, 2004). 

Більшість аналітичних студій розглядають метамор-
фозу в контексті вивчення жанрів та жанрових різно-
видів народної прози, де переміна, незважаючи до до-
волі різну функціональність, має давнє походження й 
значне поширення. Так, у казках це спосіб уникнення 
небезпеки для героїв, у легендах — покарання за пору-
шення певного табу, в демонологічних оповіданнях — 
чарівна здатність незвичайної істоти. Окрім народно-
прозових зразків, значного поширення принцип пере-
творення набув і в поетичних творах. Аналізуючи мотив 
перевтілення у родинно-обрядовій поезії, дослідниця 
В. Єрьоміна зазначила, що загальносвітові уявлення 
про колооббіг форм життя, які властиві первісній люд-
ській свідомості, знаходять своє відображення в наці-
ональному фольклорі, де досить широко представлено 
найрізноманітніші форми перетворення всього живого 
[11, с. 19]. Переміна характерна для окремих зразків 
обрядової поезії (колядок, весільних пісень, голосінь), 
а також є одним із визначальних жанрових елемен-
тів народної балади. Бінарна природа метаморфози та 
різноплановість її функціонального навантаження ха-
рактерні для колядок з апокрифічними мотивами, які, 
зважаючи на християнський чинник, доволі активно 
побутують і в наш час. Отож, об’єкт запропонованої 
праці — українські колядки з апокрифічними мотива-
ми, в поетичній канві яких одне із чільних місць посі-
дає епізод перетворення. Специфіка принципу перемі-
ни, її природи, функціональності, семантики вхідних та 
вихідних образів, становить предмет роботи. Мета до-
слідження полягає у тому, щоб розкрити смислове та 
функціональне навантаження метаморфози у колядках 
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з апокрифічними мотивами, зв’язок між образами пе-
реміни, в якому закодовано досвід багатьох поколінь, 
з’ясувати роль та місце народної символіки. Важливо, 
без сумніву, розглянути вплив на акт перетворення на-
родних уявлень та вірувань, християнських чинників, 
морально-етичних норм, соціальних реалій тощо.

Основна частина. Поезія зимового циклу — один 
із архаїчних, а водночас і найколоритніших, масивів 
народної творчості. Її довговіковий розвиток, за сло-
вами Ф. Колесси, «засвідчує наверстування колядок: 
в одних слідний іще відгомін поганських вірувань, в 
інших помітне вже сплетення поганського й христи-
янського світогляду, відбиток біблійного оповідання й 
християнської легенди; одні є відблиском спокійного 
хліборобського побуту, інші наводять картини бурх-
ливого воєнного життя; одні вийшли із сільського се-
редовища, інші витворилися, очевидячки, серед во-
єнної верстви дружинників» [12, с. 48].

Серед архаїчних рудиментів у текстах колядок про-
стежуємо використання метаморфози як релікту дав-
нього міфічного світосприйняття загального зв’язку 
складників світобудови, можливості переходу одних 
сутностей в інші [13]. Зазначимо, що за джерелами 
та характером застосування в колядковому творі, ме-
таморфоза неоднорідна. Можемо виділити такі осно-
вні види перетворення: дівчина на шляху до милого 
зазнає кількаразового ланцюгового перевтілення; із 
крові чи частин тіла Ісуса Христа з’являються різні 
об’єкти (церква, вино); метаморфоза емінентного ха-
рактеру (сльоза — ріка — Дунай (море)).

Усі зазначені види перетворення з’явилися у коляд-
кових зразках внаслідок міжжанрової взаємодії: коляд-
ки та весільної пісні, колядки та апокрифічної літерату-
ри. Загалом, як зазначає Л. Виноградова, процес сво-
єрідного «втягування» в коло обрядового фольклору 
зразків з інших жанрів характерний фактично для усіх 
календарних циклів: весняного, купальського, жнив-
ного та ін. Однак якщо у вказаних жанрах цей процес 
пов’язаний із занепадом та руйнуванням обрядової пі-
сенної системи, то у колядуванні таку потребу розши-
рення матеріалу за рахунок інших жанрів зумовила тен-
денція до розширення меж групи святкових величань 
завдяки їх особливій популярності [14, с. 77]. Поява 
й актуалізація персональних величань в колядковому 
репертуарі (особливо для дорослих дітей господаря) 
розширили межі мотивного фонду цих текстів. «Ве-
личання господаря і його хазяйства, — писав М. Гру-

шевський — господині — її господарності, доброго по-
шиття і любові з господарем, бажання щастя і успіху їх 
синам і донькам — все се притягнуло сюди масу мо-
тивів обрядових, пісенних, казкових з інших сфер — з 
сфери сільськогосподарського обряду, з весільного ре-
пертуару, з дружинної творчості» [6, т. 1, с. 230].

Доволі поширений, хоча й не у такому різноманіт-
ті, принцип метаморфози у колядках з апокрифічни-
ми мотивами. Ф. Колесса відносив ці твори до коля-
док з біблійним підкладом, які охоплюють «широкий 
круг євангельських, апокрифічних оповідань про жит-
тя, муки, смерть і воскресення Христа. У значній части-
ні, — як стверджував дослідник, — це убрані в коляд-
кову форму лєґенди, що далі прядуть нитку біблійного 
оповідання, переходячи на поле фантастичної вигадки» 
[12, с. 47]. Колядкова традиція в багатьох зразках сво-
єрідно проінтерпретувала і розвинула народну легенду 
чи апокрифічне оповідання, які наш народ, за словами 
І. Франка, дуже переймав і «оснував їх своєю фантазі-
єю, передає їх і досі з уст в уста в формі пісень, казок, 
заклинань, примів, шептів і т. і.» [15, с. 17]. Наочним 
прикладом цього можуть бути колядки про грішну вер-
бу, які сконцентровані довкола однієї з найпопулярні-
ших тем апокрифічної літератури — життя Ісуса Хрис-
та: «Його вродження і молодечих літ і Його смерті» 
[16, с. ІІ]. Поетичні твори запозичили у народних ле-
генд центральний мотив — із верби зроблено цвяхи для 
розп’яття Спасителя [17, т. 1, с. 76]. Однак, якщо для 
етіологічної легенди основним завданням було поясни-
ти, чому це дерево червиве і прокляте, саме тому про-
зові твори зазвичай не розвивають подальшу оповідь, 
то колядка, включивши цей епізод у сюжетний лан-
цюг, своєрідно доповнила його. По-перше, не всі ко-
лядкові зразки ідентифікують дерево для цвяхів як вер-
бу: «Там жидова / Христа мучила; / Шепшови шпиці 
/ За нігті гнали, / И Йому муки задавали» [17, т. 3, 
с. 335]; «Вража жидова Христа мучила, / Терновий 
вынець на голывку клали, / У руки гвоздки позабива-
ли» [17, т. 3, с. 358]. Такий стан речей, на нашу думку, 
пов’язаний з бінарним ставленням до верби, яку почат-
ково не вважали проклятим деревом. В різноманітних 
народних обрядах та віруваннях, які сягають своїм ко-
рінням язичницьких часів, верба символізує швидкий 
ріст, життєву силу, родючість тощо. Семантика дерева 
у легендах змінилася під впливом християнських чин-
ників. Обожнення природи християнська церква, за 
словами Б. Рибакова, пояснювала незнанням істинної 
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віри чи пакостями диявола і всіляко боролася із куль-
том рослинного начала [18, с. 134]. Проте, незважаю-
чи на ці впливи, народна традиція зберегла своє бачен-
ня й ставлення до верби, прикладом чого можуть бути 
наведені колядкові тексти, а також використання де-
рева в різноманітних обрядах, скажімо освячення його 
гілок на Вербну неділю.

Так чи інакше, саме з епізодом мук Спасителя на 
хресті пов’язана метаморфоза: перетворення крові 
Христової, частин Його тіла на різні об’єкти. Роз-
глядаючи зв’язки між вхідними та вихідними обра-
зами та загалом усю метаморфозу, можемо виділи-
ти такі її основні види: 

а кров Христова — криниця, Дунай: «Червива 
ива кровцю пустила. / Капнула кровці, стала кир-
ниці, / З тої кирниці Дунай сі зіграв, / А в тім Ду-
наю Господь сі купав» [19, с. 69];

б) кров — церква, сльоза — вино (варіант 
кров — вино, сльоза — церква): «Де кровці кане, 
церковці стане, / Де слізка кане, там винце стане» 
[20, с. 59]; «Де кровця кане, там вино стане, / Де 
слізка кане, там церков стане» [19, с. 80];

в) окремі частини тіла Христового — різні цер-
ковні об’єкти: «Де ноги впали, пороги стали, / Де 
руки впали, престоли стали, / Де голівка впала, цер-
ковця стала!» [19, с. 103].

Незважаючи на свою прив’язку до біблійних по-
дій, мотив походження різноманітних водних джерел 
із крові доволі давнього походження. За народними 
уявленнями, річки — це «кровоносні» жили землі, 
по яких тече вода, як кров у людини [17, т. 1, с. 40]. 
Фольклорній традиції відомий мотив походження рі-
чок із людської крові: у билинах із крові богатирів, 
що загинули на полі бою [21, с. 417]; у топонімічних 
легендах та переказах — із тіл вбитих ворогами лю-
дей («Але ту підскочив якиїсь ординець до дівчини і 
відрубав ї шаблев голову. З того місця, де вна загину-
ла, почало бити джерело. З нього потік струмок, далі 
він перетворився в ріку, яку люди назвали Славков» 
[22, с. 77]). Народна колядка своєрідно доповнила 
цей мотив, використавши його у сюжеті Господнього 
купання та суперечки з апостолом Петром: 

Канула	кровці,	стала	кирниці,
З	тої	кирниці	Дунай	сі	зіграв,
А	в	тому	Дунаю	Господь	сі	купав,
Господь	сі	купав	із	світим	Петром,
Купаючи	сі	сперечили	сі…	[19, с. 69].

Безперечно, купання Христа — це Його хрещен-
ня, а те, що воно відбувається в річці, яка виникла 
з крові Господньої, є, за словами О. Потебні, при-
йомом «перетворення символу обличчя в обстанов-
ку» [23, с. 773]. 

Типологічними близькими до цих творів можна вва-
жати колядки з мотивом перетворення сльози свято-
го шляхом нарощення на Дунай (річку, море, озеро). 
Таку метаморфозу можемо віднести до перетворень 
емінентного коду, коли, за словами Р. Крохмально-
го, вихідний образ переміни постає у новому, вищому 
ступені якості [24, с. 44]. Здебільшого таке перетво-
рення пов’язане з епізодом купання Христа: «Склонив 
головку (Никола. — М.	К.), / Вронив сльозоньку. / 
Де сльоза кане, / Там Дунай стане; / А в тім Дунаю 
Господь купався» [17, т. 3, с. 344], рідше з кораблем, 
на якому пливуть незвичайні персонажі («ясні попове 
радочку радять» про грішний світ, Господь у церков-
ці править службу за господаря, красний панич через 
воду надсилає подарунки своїй матері). Цікавий образ 
суб’єкта переміни, яким зазвичай є святий Миколай. 
Вважаємо, що початково цією функцією було наділе-
но Господа, що засвідчує колядковий зразок із Чер-
нігівщини: «Сєдов Бог з Петром і галуовку скланив, 
/ І галуовку скланив, сльуозаньку уранив, / Де сле-
за впала — озером стала» [19, с. 62]. Згодом образ 
Миколи-чудотворця, одного із найпопулярніших хрис-
тиянських святих, якого наділено багатьма функціями 
як в родинних, так і господарських справах, став до-
мінувати у колядках цього тематичного циклу. Окрім 
Господа, саме святий Миколай міг чинити різні чуда, 
зокрема з його сльози могла потекти річка. Окремі на-
роднопоетичні зразки відображають одну із тенденцій 
у змалюванні святого Миколая — його образ контамі-
нується з образом архангела Михаїла [25, с. 400]: «В 
кінець стола там стояв Микола, / Підперся мечем під 
праве плече» [19, с. 62]. Меч, за народними вірування 
й офіційними церковними канонами, — невід’ємний 
атрибут архангела, як основного антагоніста диявола 
та захисника християнської віри.

Інколи між суб’єктом, вхідним образом перетво-
рення та вихідним продуктом метаморфози народна 
традиція вводить своєрідний інвертор: «А в лівій руч-
ці клубочок держав, / А з того клубочка сльоза ка-
нула, / А з теї сльози Дунай розлився» [19, с. 62]. 
Існує певний взаємозв’язок між образами переміни: 
клубочок ниток семантично співвідноситься з річкою, 
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оскільки є символом довжини і безконечності, шляху 
і дороги. Річку в народних уявленнях наділено поді-
бними конотаціями. На основі такої схожості й відбу-
лося введення інвертора переміни у текст колядки.

Окремо слід вказати на той факт, що О. Потебня, 
аналізуючи відповідний масив колядок, зробив висновок 
про механічне поєднання в одному творі епізоду купання 
Христа і Петра у Дунаї та походження ріки із сліз свя-
того Миколая. Дослідник вважав, що образи плачучих 
святих, з одного боку, та рік і моря, які виникли зі сліз, 
з іншого, мають бути розділені, причому останні можуть 
бути цілком автохтонними [23, с. 777]. Відомий фоль-
клорист, на нашу думку, мав рацію, оскільки українській 
колядковій традиції відомі такі зразки. До них відноси-
мо колядку із Чернігівщини, яка, все ж зазнавши хрис-
тиянських впливів, зберегла давній мотив:

Ой	в	бару,	бару	Валохи	гудуть
Свєтий	вечер!
Валохи	гдуть,	церкву	будують.
Збудували	церкву	з	трема	хрестами,
З	трема	хрестами,	з	трема	акнами.
В	перве	аконце	вскочило	сонце,
В	друге	аконце	месец	ізийшов,
В	третє	аконце	сокал	улетів;
Сокал	улетів,	на	престолі	сєв,
Крильцями	стрепнув,	сльозаньку	уранув.
Ак	слеза	впала,	там	река	стала	[19, с. 190].

Образ сокола з відповідними функціями К. Сосен-
ко відносив до «мітологійного» духовного єства, зазна-
чаючи при цьому, що саме такі міфологічні образи, які 
на перший погляд незрозумілі і тому мало цікаві, є од-
нією із вказівок, чому український народ з таким піє-
тетом згадує про первовічні води. А найголовніше — 
«вони повчають також, в які давні часи сягають про 
них традиції українського народу, та де їх джерело» 
[26, с. 247]. У цьому зразкові важко встановити похо-
дження та природу суб’єкта дії (був це початково Гос-
подь чи сокіл), та це і не є нашим завданням. Важливо 
те, що колядковий твір ще раз підтверджує деміургічну 
природу птаха і його зв’язок зі світовим деревом, об-
раз якого М. Грушевський вважав старішим від усяких 
пізніших наверстувань: чи християнського апокрифа, 
чи дуалістичної легенди, чи навіть семітських переказів 
про райське дерево життя [6, т. 4, с. 35]. Щоправда, 
у цьому колядковому творі образ світового дерева по-
дано у пізнішій християнізованій трансформації: його 
замінив образ церкви, збудованої за подібним принци-
пом розчленування (триярусна структура). 

Українській поетичній традиції відома інша версія 
походження водних об’єктів, в основі якої також ме-
таморфоза. Наведемо один із прикладів:

А	в	чистім	поли	блиско	дороги
Стоїт	грушечка	підмурована,
З	тої	грушечки	впала	росицє,
Впала	росицє	на	муравицю,
А	з	муравиці	стала	кирницє.
А	в	тій	кирници	Господь	сє	купле,
Господь	сє	купле	зі	свєтим	Петром…	[19, с. 65].

Це перетворення цікаве своїми образами, в кожному 
з яких закодовано певний важливий зміст, а також спо-
собом здійснення. Функціональне навантаження прин-
ципу полягає не лише у появі локусу (річки, моря, в цьо-
му випадку криниці) як необхідного компонента для по-
дальшого сюжетного розвитку. Важлива, без сумніву, 
сама ідея, семантичний стержень цього перетворення, 
з’ясувати який дає змогу аналіз усіх його компонентів. 
Вхідними образами переміни є роса та муравиця. Роса, 
за народними уявленнями, благодатна небесна волога, 
яка впливає на урожайність злаків та молочність худо-
би, очищає від скверни і хвороб, надає сили, здоров’я і 
краси [27, с. 470]. Окрім того, українській традиції ві-
доме трактування роси як сліз святої Варвари, яка хо-
дить кожного ранку по полях і плаче [17, т. 1, с. 26], 
тому можна провести певні аналогії з колядками про 
походження Дунаю зі сліз святого Миколая. Просте-
жується в образі роси також її незвичайне, небесне по-
ходження: «З тої грушечки впала росицє» [19, с. 65]. 
Образ грушки чітко марковано рисами світового дере-
ва, її верхня частина ототожнюється з небесною сфе-
рою, яка посилає на землю благодатну вологу. Тут спо-
стерігаємо акумулювання язичницької матриці світово-
го дерева, за якою воно виступає як ідеальний чинник, 
як символ первовічної і невтомної творчості та енергії на 
світі [28, с. 82]. Не випадковий також народний вибір 
плодового дерева, яке зазвичай асоціюється з урожаєм 
та родючістю. Доволі своєрідне, на нашу думку, й на-
родне трактування водного джерела, яке постає в ре-
зультаті плодотворної сили небесної роси — криниці. 
Логічнішим виглядає процес купання Ісуса й апостола, 
який знаменує акт хрещення, у річці, на що вказують й 
біблійне та апокрифічне оповідання. Введення образу 
криниці у текст спровоковано уявленнями про незмін-
ний взаємозв’язок між небесними та земними водами, 
а також великим значенням цього об’єкта в житті лю-
дини. Саме тому криницю у слов’ян часто сприймали 
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як аналог природних джерел, вона була місцем прове-
дення багатьох обрядів, зокрема й тих, що включають 
дію з водою [29, с. 537].

В окремих зразках цього масиву поширене певне ло-
кальне переміщення метаморфози: «А в вего ґазди на 
подвірєчку / Красно метено, мнєтков стелено. / На ту 
мєтицу впала росиця, / З тої росиці стала керниця…» 
[19, с. 66]. Таке приурочення незвичайних об’єктів і по-
дій (метаморфози) до господаря і його родини характер-
не для українських колядок. Скажімо, М. Грушевський, 
аналізуючи перенесення образу дерева на подвір’я гос-
подаря, вказував на величальну функцію цього епізоду: 
«Предвічне дерево, від котрого веде свій початок земля, 
небо і всі світила, і всі головні пожитки людські, заплило 
кінець кінцем на нинішній двір господаря, тримаючи на 
собі й леліючи його родину» [6, т. 1, с. 236].

Надзвичайно цікава у цьому плані колядка «Пане 
господаре, на твоїм двору ялина стоїть»:

Пане	господаре,
На	твоїм	двору	ялина	стоїть
Тонка-висока,	листом	широка.
На	тій	ялинці	трійця	горіла.
Три	гискри	впало,	три	морі	стало.
У	першому	морі	Господь	купався,
У	другому	морі	у	ризи	вбирався,
У	третьому	морі	став	на	престолі…	

[19, с. 63].
В основі вказаної у тексті метаморфози походження 

однієї стихії (води) з іншої, цілком протилежної (вог-
ню). Уявлення про взаємозв’язок цих матерій відомі 
у слов’янській культурі, їх відображено в образах вог-
няної ріки чи вогняного моря, місця перебування вели-
чезної риби або змії, на яких стоїть земля, та своєрідної 
межі між людським та потойбічним світами. Семан-
тика вогню як світотворчого начала сконцентрована в 
образі трійці, що горіла на дереві, та трьох іскор. Трій-
ця — один із невід’ємних атрибутів Водохреща. Це 
три свічі, з’єднані в одну, що в християнстві символі-
зують три іпостасі єдиного Бога, в а народній обрядо-
вості є універсальним оберегом, що використовувався 
в різних життєвих випадках впродовж року [30, с. 82]. 
Здатність вогню до перетворення підсилено у колядці 
образом дерева (ялини), яке наділено рисами світово-
го: частковою наявністю структурних ізоморфів (світо-
творчого стовбура та крони — «Тонка-висока, листом 
широка»). Можемо провести певні паралелі між вос-
ковою свічкою, яку наділено світотворчою силою, та 
образами птахів-деміургів на світовому дереві.

Надзвичайного розповсюдження в колядкових 
текстах набув мотив перетворення крові Христової 
на церкву, а сльози — на вино. Він не позбавлений 
християнських впливів, оскільки слідом за апостолом 
Павлом християни вважають церкву «Тілом Ісуса 
Христа», зокрема через таїнство причастя тіла і кро-
ві Господньої — таїнство єднання віруючих з Хрис-
том. Однак, ще О. Потебня, аналізуючи колядковий 
масив цієї тематики, вказав на дохристиянське похо-
дження мотиву «де кровця кане, церковця стане», в 
основі якого уявлення, подібні до мотиву «перетво-
рення потопаючої» [23, с. 772]. Наскрізно цей мо-
тив реалізовано у колядках про перетворення частин 
тіла Христового на церковні об’єкти. Доказом дав-
нього походження такого епізоду може бути надзви-
чайне поширення у слов’янській традиції фольклор-
них мотивів про кров рослин і проростання дерев і 
квітів із крові вбитих людей, які пов’язані з уявлен-
нями про кров як втілення життя (душі) [31, с. 677]. 
Без сумніву, колядковий текст акумулював у собі як 
давньослов’янську, так і християнську традиції, відо-
бразивши своє бачення історії життя Ісуса Христа. 

Прикладами народної інтерпретації і доповнення 
цього біблійного епізоду є введення в колядковий 
текст вхідних образів метаморфози — сліз і слини 
Христових. Образ сліз функціонує в нерозривному 
тандемі з образом крові Господньої, тоді як слини 
поширений в окремих зразках. Обидва вхідні про-
дукти перевтілення пов’язані з водною стихією, яка 
у цих зразках символізує чоловіче, запліднююче на-
чало: «Де слізка кане, там вино стане» [19, с. 80]; 
«Де слинка кане, в землю потане… / З землі відта-
не, керничка стане» [20, с. 29]. Взаємозв’язок між 
образами переміни, а саме сльозою та вином, продик-
товано народними вірування в те, що на великі свята 
(Різдво, Хрещення Господнє чи Страсну п’ятницю) 
вода у водоймах перетворюється на вино, й підсиле-
но біблійною історією про весілля у Канні Галілей-
ській. Інколи на вино перетворюється кров Господня. 
В основі такого мотиву також вірування диглосійно-
го характеру: слов’янські уявлення про ототожнен-
ня червоного вина із кров’ю та християнське вчення 
про Євхаристію.

Окремо слід зазначити, що у таких колядках про-
стежуються також аграрні мотиви. Це засвідчують 
як сам спосіб здійснення переміни, так і окремі ви-
хідні продукти метаморфози. Скажімо:
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Де	кривця	кане,	в	земню	затане,
В	земні	відтане,	там	винце	стане.
Де	сльоза	кане,	в	земню	затане,
З	земні	відтане,	церківця	стане.
Де	сльоза	кане,	в	земню	затане,
З	земні	відтане,	пшеничка	стане.
Пшеничка	з	винцем	—	людєм	на	затім…	1.

Спосіб здійснення переміни нагадує землероб-
ський процес засівання урожаю й проростання зер-
на, яке потрапляє у землю. Введення у текст обра-
зу пшениці продиктовано також двома чинниками: 
народним та релігійним (хліб та вино — невід’ємні 
компоненти Святого Причастя). Як бачимо, принцип 
диглосії характерний також і для колядок з виразни-
ми апокрифічними мотивами. «Оте спершу досить 
штучне, — за словами С. Пилипчука, — а згодом 
вельми продуктивне перетоплення світоглядно-
релігійних переконань, ідеологічна переорієнтація, 
допасовування до відповідних релігійних норм при-
звели до виразної диглосії у колядках: наверх хрис-
тиянські, глибинно поганські» [32, с. 134].

Подібну тенденцію відображає й метаморфоза 
окремих частин тіла Христа на різні об’єкти:

Де	кровцє	кане,	церковцє	стане,
Де	плечі	впали,	престоли	стали,
Де	руки	впали,	там	свічки	стали,
[Де	очи	впали,	там	книги	стали],
Де	личка	впали,	образи	стали,
Де	зуби	впали,	дзвононьки	стали…	[19, с. 101].

Незважаючи на прив’язку образів перетворення до 
християнської тематики, ця метаморфоза доволі дав-
нього походження. Вона відображає уявлення про по-
ходження всесвіту із частин тіла першочоловіка, про 
паралелізм між макрокосмосом та мікрокосмосом, їх 
ізоморфність, однорідність [33, с. 300]. За таким прин-
ципом зображено походження Адама в одному з апо-
крифів, який був відомий на території України: на шос-
тий день творить Бог людину із семи частин — тіло — 
із землі, кров — з роси, очі — з сонця, кості — з 
каменю, думка — з «борзості» ангельської та хмар, 
жили і волосся — з трави, душа — з Духа Божого і 
вітру [34, с. 49]. Зазначимо, що для апокрифічної лі-
тератури, а також окремих народних легенд, характер-
на певна циклізація сюжету, що полягає в уявленні про 
Христа як нового Адама та співвіднесенні цих образів. 
1 Зап. М. Качмар 12 липня 2010 р. від Зеленчука Василя 

Івановича, 1971 р. н., освіта вища, у с. Криворівня 
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.

Окремі риси циклічності можемо простежити у коляд-
ковому зразку в його зіставленні з апокрифічним тво-
ром: перша людина, яка створена з окремих елементів 
всесвіту, вводить людство у гріх, так Христос, розпа-
даючись на окремі частини, відкуповує від цього грі-
ха. Безперечно, апокрифічні зразки мали вплив, хоча 
і доволі пізній, на колядковий масив. Проте, вважає-
мо, що саме давні уявлення українців про співвіднесе-
ність між макро- та мікрокосмосом були визначальни-
ми у формуванні мотиву метаморфози у колядках цієї 
формації. Він домінуючий також в українських бала-
дах про перетворення потопаючої дівчини.

Висновки. Народна творчість — органічний сим-
біоз різнопланових за характером та часом появи еле-
ментів: міфологічних вірувань та історичних і суспільно-
культурних впливі, віками усталених традицій та ін-
новаційних нашарувань. Така здатність фольклору й 
зумовлює його безперечну актуальність та активне по-
ширення і на сьогоднішній час. Метаморфоза як ка-
тегорія міфологічної свідомості, яка пов’язана з уяв-
леннями про колообіг життя та вірою в можливість 
переходу одного біологічного стану в інший, знайшла 
широке використання в усній словесності українців: 
як у прозових зразках, так і в народній поезії. 

Доволі широка палітра представлення принципу пе-
ревтілення в народних колядках та щедрівках (дівчина 
прибуває сама до нареченого, кров і тіло Христове за-
знають переміни, походження ріки із роси, сліз та вог-
няних іскор, перетворення окремих частин тіла Спаси-
теля на різні об’єкти). Колядки про Ісуса Христа та ін-
ших святих відображають цікаву взаємодію обрядових 
текстів з народними та апокрифічними легендами, яка 
вплинула безперечно і на метаморфозу. Наголошено на 
тому, що незважаючи на різноманітні, пізніші за похо-
дженням, християнські впливи, переміну в цих творах 
чітко марковано як залишок міфологічних, язичниць-
ких вірувань українського народу. Це відображено у 
зв’язкові між вхідними та вихідними образами мета-
морфози, семантику яких регламентує народна симво-
ліка, вірування та уявлення: про світове дерево, з якого 
падає на землю благодатна волога й зумовлює перевті-
лення, про кров та воду, походження окремих частин 
світу з тіла першолюдини тощо. Відображаючи появу 
окремих об’єктів (ріки, криниці, моря, церкви), які є 
важливими для подальшого розвитку подій, метамор-
фоза є також необхідним елементом контамінації окре-
мих сюжетних епізодів чи й цілих сюжетів (скажімо, із 
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ран Христа капає кров, яка перетворюється на річку, 
в якій купаються Ісус з апостолом Петром). 
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