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ПРОСЛІДИ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ІНДОЄВРОПЕЙЦІВ 
В УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇЧНИХ КАЗКАХ 

 
Українські фольклорні тексти містять значний пласт лексики, яка 

відображає історичний шлях українського народу і водночас є втіленням 
етнічної духовної культури. Таку лексику вплетено в архаїчні сюжети, які 
сягають ще праіндоєвропейської і навіть доіндоєвропейської доби. 

З-поміж усього розмаю українських фольклорних текстів залишки 
реконструйованого культу коня найбільше виявляються в цілій низці українсь-
ких чарівних казок і частково в українських замовляннях. Загальновідомо, що 
кінь в індоєвропейців мав особливий статус через свою значущість у їхній 
господарській діяльності, що зумовлювало його постійну включеність до 
ритуалів магії, обрядодій і вірувань. 

Загалом в українських чарівних казках добре збережено текстовий 
складник давньоіндійського ритуалу ašvamedha – принесення в жертву коня 
[4,483]: от привів один коняку, вони розідрали її, бандури (нутрощі) повикидали, 
а самі у середину сіли [4,46]. Водночас цей невеличкий фрагмент в контексті 
цілої казки може виступати реліктом ритуалу присвячення коня покійникові: 
два сини знаходять труну, у якій поховано їхнього підступно вбитого батька, і 
одразу вирішують принести в жертву коня [4; 1,550]. Більше того, кінь виступає 
складником ініціальних обрядів, разом із тим відбиваючи залишки сприйняття 
цієї тварини як такої, що належить світові богів і людей водночас, яка є засобом 
отримання таємного знання: два сини вбивають коня задля того, щоб 
уполювати чарівного орла з орлям, який знає, де живуща вода, за допомогою 
якої прагнуть оживити батька [4,46]. 

Статус коня як тварини пограничної в реконструйованій індоевропейській 
міфології, яка існує між світом богів і світом людей, підтверджує фольклорна 
текстова формула, представлена в сюжетах багатьох казок, у яких кінь є носієм 
таємного знання. Такі тексти описують ініціальний перехід героя чарівної казки 
крізь голову коня, показують здатність коня говорити, виступаючи охоронцем 
героя. Наприклад: а Марків кінь вже чує, що йому [Маркові] лихо, та троє 
дверей пробив [4,34], кобиляча голова і кінь загалом здатні наділити героїню 
багатством: посягни в моє ліве вухо: там для тебе срібний одяг є [2,164].  

Можна констатувати, що кінь виступає найуживанішою твариною в 
українських чарівних казках, що є наслідком відносної новизни культу, який 
пов’язаний із прирученням коня давніми індоєвропейцями, порівняно із 
архаїчними мисливськими культами вовка та ведмедя, які сягають ще часів 
палеоліту. Сам це, на нашу думку, зумовлює відносно добру збереженість і 
постійну відтворюваність його у чарівних казках. 
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Водночас кінь пов’язаний з іншими культами, зокрема нетваринними. 
Так, українські чарівні казки зберігають значну кількість прослідів давнього 
індоєвропейського міфу про божественних близнюків Діоскурів-Ашвінів [5, І, 
383]. На текстовому рівні вони проявляються в доволі стійкому зв’язкові коня і 
двох синів. Відомо, що божественні близнюки були покликані оберігати коней і 
слідкувати за ними. В українських чарівних казках збережено залишки цього 
вірування давніх індоєвропейців: два сини знаходять собі двох коней, зайченят, 
лисенят, вовченят, ведмежат, левенят [4, 38–39], постійний зв’язок чарівного 
коня як помічника героя казки з парою собак, яку дарує йому баба: розв’язав ту 
рогожку, аж там двоє цуценят. Він взяв та кинув їх. Од’їхав трохи, коли за 
ним два таких пси біжать, що він аж злякався [4, 48]. 

Коня включено і до залишків індоєвропейського міфу про протистояння 
між богом сонця і змієм. Українські чарівні казки зберегли його у своїх 
формулах: поспорив змій з царем. Як поспорив та й покрав з неба і сонце, і 
місяць, і усі зірки, та й поховав у себе в підземному царстві [4, 29]; одного разу 
сталося так, що сонце не зійшло, а ввечері десь місяць пропав і зірки не світили 
[2, 85].  

Кінь в українських чарівних казках включений і до рештків міфу про 
коваля-чарівника, що, своєю чергою, є прослідом ще доіндоєвропейських 
вірувань, пов’язаних із відкриттям металу, та залізом і його чарівними 
властивостями, обожнюванням усього, що так чи так дотичне до нього, як це 
притаманне саме індоєвропейській культурі. Це свідчення залишків 
реконструйованого хаттського Хасаміля, бога коваля, помічника бога сонця, 
який має паралелі з балтійською міфологією і, як виявляється, зі слов’янською 
[3, 107]. Водночас в українських казках маємо і пізнішу контамінацію 
архаїчного міфу про бога-коваля з пізнішим християнським міфом про Ісуса 
Христа і його учнів: а в Кузьми-Дем’яна та було дванадцять учеників, так вони 
її [бабу-Ягу] гарячими кліщами і піймали за язик [4, 34].  

Кінь в українських чарівних казках свідчить і про те, що він міг бути й 
тотемною твариною. Ідеться про героїв чарівних казок, антропоніми яких 
мотивовані конем чи однією з його гіпонімічних назв: Киріяк, Кобилячий син і 
Бух Копитович. Такі герої з народження мають надприродні магічні здібності. 
Можна провести паралелі з германськими переказами про братів царів Hengist і 
Horsa [1, ІІ, 553]. 

Останній зв’язок коня – з міфом про світове дерево – теж представлений в 
українських чарівних казках. Слід зазначити, що це вірування, поширене в 
германській міфології у вигляді дерева Іггдрасіль і яке свідчить про належність 
коня до тварин саме серединного світу, представлене в українських чарівних 
казках фрагментарно.  

Отже, проведена невелика розвідка уповноважує виснувати, що 
українські фольклорні тексти доволі добре зберігають праіндоєвропейське 
сприйняття коня як сакральної тварини, належної світові богів і світові людей. 
Це виразно простежується в текстових залишках ритуалів принесення в жертву 
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коня (давньоіндійський ритуал ašvamedha, паралелі з латинським caput equī). 
Водночас коня включено до рештків таких реконструйованих праіндоєвро-
пейських міфів: 1) про божественних близнюків (грецьких Діоскурів – Кастора 
і Полідевка, давньоіндійських Ашвінів), 2) про протистояння бога сонця і змія, 
про бога-коваля, помічника бога сонця; 3) про світове дерево. Так само відчутні 
залишки оберегової функції назви коня – головно в номінуванні головних 
героїв чарівної казки і паралелі цьому в інших індоєвропейських традиціях.  

Головний висновок – кінь належить до спадщини індоєвропейської 
духовної культури в українському фольклорі, хоча етимологічно саме слово на 
позначення цієї тварини є слов’янським новотвором.  

Ця розвідка вписується у глобальне досліджування міфологічної лексики 
української мови, серед якої плануємо виділити й описати саме індоєвропеїзми, 
успадковані слов’янами від спільноіндоєвропейської мови, разом зі спробою 
віднайти рештки давніх ритуалів і вірувань, які стоять за такими словами, щоб 
довести одвічну включеність українського народу в загальноєвропейський, а 
відтак і світовий контекст. 

 
Література 

1. Гамкрелидзе Т. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и 
историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Книга вторая / Т. В. Гамк-
релидзе, В. В. Иванов. – Тбилиси : Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. – 887 с. 

2. Героїко-фантастичні казки / [відп. ред. Павличко Д. В.]. – К. : Дніпро, 1984. – 366 с. 
3. Иванов Вяч. Вс. История балканских и славянских навзаний металлов / Вяч. Вс. Ива-

нов. – М. : Наука, 1983. – 195 с. 
4. Казки, прислів’я і т.п., записані в Катеринославській і Харківській губерніях 

І. І. Манжурою. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – 228 с. 
5. Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т. – Том 1: А–К / [гл. ред. С. А. Токарев]. 

– [2-е изд.]. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – 671 с. 
 
 
 

Євген Нарожний  
Харківський національний автомобільно-дорожній  

університет, м. Харків, knishenko@meta.ua 
 

АРХАЇЧНІ ВІРУВАННЯ 
ТА КОСМОГОНІЧНІ УЯВЛЕННЯ НАШИХ ПРАЩУРІВ 

 
Уявлення та вірування українців – розуміння і знання чого-небудь, яке 

ґрунтується на досвіді, якихось даних, спостереженнях за навколишнім світом; 
релігійні уявлення. 

Характерною особливістю традиційних уявлень наших пращурів було 
одухотворення явищ природи, віра у наявність духа, душі в кожній речі. 
Подібні анімістичні риси вірування відбиті в українській демонології. Українці 
вірили в духів природи (водяників, русалок, лісовиків), хатніх духів 
(домовиків), духів-демонів («нечистих: відьом, упирів, вовкулаків»).  




