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Світове дерево – символ родючості і вічного життя. У наших пращурів його 
уособлювали дуб, явір, тополя. За допомогою Світового Дерева Космосу – три 
царства: низ (корені) – підземне царство, середина (стовбур) – земля і верх 
(гілки) – неба. Верхня частина символізувалася птахами (сокіл, орел, соловей), 
середня – звірами, а нижня – рибами. Верхня частина Світового Дерева – життя 
і розвиток – напрям росту дерева, а нижня – згасання, смерть. Наші предки 
вважали, що епосі Світового Дерева передувала епоха Хаосу. Вона змінилась 
епохою Космосу – організованого світу, символом якого і є Світове Дерево. 
Космос вважався утвореним з чотирьох первісних стихій, якими для давніх 
слов’ян (у тому числі і українців) є вітер, вода, вогонь і земля. Простір 
впорядкованого космосу був невід’ємним від людини, що освоює цей простір, 
встановлюючи порядок в ньому. 

Світове дерево могло правити за втілення життя і смерті (зелене, квітуче 
дерево – і сухе, мертве). 

У цілому для народних вірувань, повір’їв та уявлень характерні певні 
філософські узагальнення, що ґрунтується не лише на обожнюванні сил 
природи, а й на багатовіковому досвіді. Цей досвід нерідко сприймалися 
народною свідомістю з великою часткою фантазії та ірраціоналізму. 

Дохристиянські вірування, уявлення, обряди міцно увійшли в народні 
свята, обряди, пісні і мають велику символічність для українців. В архаїчних 
уявленнях українців відбувалося ототожнення людського й природного 
Космосу, що було узагальненням величезного досвіду освоєння природи 
людиною. Для дохристиянської міфології характерна система протиставлень: 
життя і смерті, долі й недолі, парного і непарного чисел, неба і землі, весни і 
зими, дня і ночі, чорного і білого та ін. Український пантеон та пандемонімум 
досить різноманітні. Людина вважалася невід’ємною частиною природи, 
Космосу і виступала активним началом, що може вплинути на ті чи інші події. 
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ОБРАЗ ЗЕМЛІ У СВІТОГЛЯДІ УКРАЇНЦІВ 
 

Упродовж століть український народ створив багату духовну та 
матеріальну культуру. І саме історія, мова та культура є найважливішими 
джерелами у пізнанні українського народу. 

Світоглядні уявлення українців, як і будь-якого іншого народу, мають 
достатньо глибокий і яскравий спектр. Це погляди на природу, на світ, на своє 
місце в цьому світі. Та ми вважаємо, що образу землі належить особливе місце. 

Важливість цієї теми полягає у тому, що пізнання свого історичного 
коріння і багатої духовної культури піднімає рівень національної самосвідо-
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мості конкретної особи і народу взагалі. Окрім того, повернення до духовної 
культури дає поштовх для розвитку особистості людини, дозволяє створити 
систему справжніх, а не псевдо уявлень, як етичних, так і естетичних. 

Необхідно зазначити, що запропонована тема достатньо розроблена в 
етнографії. Водночас метою роботи є спроба поєднати та систематизувати ті 
аспекти, що стосуються поглядів українців на образ землі. 

Заслуговує уваги збірка «Українські приказки, прислів’я і таке інше» 
укладена М. Номисом [9]. Ця збірка побачила світ у 1863 році. Автором 
зібраний і оброблений значний матеріал, наведені тисячі прислів’їв та приказок, 
пояснення щодо їх виникнення.  

Цікавою є і праця класика української літератури Івана Нечуя-Левицького 
«Світогляд українського народу. Ескіз української міфології». Письменник 
висуває і обґрунтовує думку про те, чому в пам’яті українців залишилося не так 
багато прикладів найдавніших світоглядних уявлень. «Ще його (народу) 
міфологія не розвилась гаразд, як уже раннє християнство в Києві, дуже рання 
візантійська християнська просвіта захопила і спинила її в самому процесі 
розвитку, повернула духовне життя українського народу на іншу стежку й 
занапастила багато цікавого для науки в українській міфології. Для нас тепер 
зосталися тільки уривки з давньої міфології, що дійшли до нашого часу в устах 
народу…» [4]. 

Найбільш повно, на нашу думку, бачення і сприйняття українським 
народом всесвіту зібране у праці Г.О. Булашева «Український народ у своїх 
легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні 
погляди та вірування». На думку Г. Булашева, у свідомості українців тісно 
пов’язалися як найдавніші язичницькі уявлення, так і пізніші християнські. 
Образно він визначає, що «нова споруда зводилась на руїнах старої – і до того 
ж наполовину зі старого матеріалу» [1, 58]. 

Серед розглянутих матеріалів, найперше, що необхідно визначити, це 
перекази про те, як найдавніші люди уявляли собі землю, та як створена була 
земля. Людина намагалася пояснити чому земля – це рівна площина, але 
зустрічаються гори, водоймища, де закінчується земля та що знаходиться під 
нею, бо те, що знаходиться над нею, людина бачила. 

У різних місцевостях зберігалися різні погляди щодо зовнішнього 
вигляду землі. Наприклад, її уявляли круглою, як корж, що плаває на воді  
[8, 91]. Г. Булашев наводить свідчення про те, що землю уявляли у вигляді 
жовтка в яйці, навколо якого – вода (як білок). У нього ж знаходимо і згадку 
про те, що достатньо поширене уявлення, що земля тримається на одній або 
двох рибах (китах). «Кожні сім років риба то опускається, то підіймається, 
внаслідок чого роки випадають мокрими й сухими. Коли риба, яка тримає 
землю, перекидається на другий бік, тоді буває землетрус» [1, 269].  

Відрізняється від усіх переказ, який у 30-х рр. ХХ ст. записав Ганс 
Цбінден на Гуцульщині «Наша планета нагадує велетенський людський 
організм, різні частини якого асоціюються з певним містом або регіоном: 
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голова – з цісарським містом Віднем, пуповина – з папським Римом, груди й 
робочі руки – з багатими рівнинами Покуття, Поділля та Наддніпрянської 
України, а черево – «шляхетчиною», тобто Польщею» [8, 80]. 

Людину не могло не цікавити і те, а хто ж і як створив землю. Найбільше 
легенд про те, що це був вищий Бог-творець, а створена земля з дрібного піску, 
що підняли з дна моря чи озера.  

С. Плачинда наводить легенду про те, що бог Сокіл-Род відправив за 
таким піском Білобога і той приніс його у двох жменях і розсіяв у пітьмі [6, 56]. 

З прийняттям християнства творцями Землі стали Бог і Сатанаїл. На дно 
моря Бог відправив Сатанаїла, а той приховав частину піску для себе, не все 
віддав Богові. Там, де Бог розкидав пісок – утворилася родюча, добра земля, а 
де розкидав Сатанаїл – утворилася кам’яниста, гориста, непридатна для життя 
[3, 498]. Ці легенди є підтвердженням того, що християнські уявлення частково 
ґрунтувалися на язичницьких. 

Поступово образ землі стає більш обожнюваним, поетизованим, він 
набуває більш яскравих рис і характеристик живого організму, наділяється 
душею. Це пов’язано з переходом стародавніх людей до землеробства. 

Ми бачимо, що землю, перед усім, звеличують як годувальницю. Її 
називають Святою, Рідною, Матір’ю. Людина має до землі синівські почуття, 
бо розуміє, що вона – найбільший захисник, що від неї залежить життя людини. 
Тому не можна паплюжити та ображати землю, смітити на неї. 

Існували повір’я, що не можна плювати на землю, лускати насіння на неї, 
бо тоді земля страждає і плаче [7, 5]. 

Земля була символом багатства і достатку, саме тому і говорили: «Будь 
багатим, як земля». В уявленнях людей найкрасивішою є земля, коли 
виправдане її призначення (давати плоди, годувати). Її уявляли жінкою, що 
прокидається навесні, прикрашає себе квітами та зеленню, розповсюджує силу, 
життя та молодість [5, 187]. 

Земля допомагала та давала сили, до неї зверталися у важкі хвилини 
життя. Наприклад, у казках чарівний меч або скарби знаходяться в землі;  

з-під землі з’являлися диво-чарівники, а вороги провалювалися під 
землю. Богатирі з билин, лежачи на землі, переймали її силу [3, 437]. 

Отже, на основі дослідження можемо зробити висновок, що світоглядні 
уявлення містять в собі три основні складові: 

• теоретичні знання (міфи, легенди); 
• сукупність дій (обряди, звичаї, ритуали); 
• етика – правила поведінки (прислів’я, приказки, повір’я, пісні) 
Також можна стверджувати, що світоглядні уявлення про землю 

нерозривно пов’язані з життям людини. 
Водночас варто зауважити, що певний пласт народних уявлень 

втрачений, оскільки всі уявлення з давніх часів зберігалися в усній формі. Але 
ми повинні зберегти для нащадків все, що дійшло до нас, бо, за словами 
Степана Килимника, це наш дорогоцінний скарб, наша слава, честь, наша 
праісторія [2, 12]. 
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ПРО ДАВНЄ МІСТО ТАВРИДИ – ХЕРСОНЕС 
 
Як відомо, Таврида є давньою назвою Кримського півострова[10; 459]. 

Найчастіше цей етнонім пов’язують з давнім плем’ям таврів, що заселяли цю 
територію в давні часи.  

У південно-західній частині цього півострова, на околицях сучасного 
міста Севастополь знаходяться руїни давнього величного міста – Херсонеса [14; 
418]. Вивчення його історії є досить актуальним у наш час. Насамперед, у 
зв’язку з постійною зацікавленістю дослідників щодо вивчення процесу 
урбанізації, збільшення популярності досліджень регіональної історії, 
розширення кола зацікавлених візантинознавчими студіями. На відміну від 
інших міст Північного Причорномор’я Херсонес не мав територіального 
континуїтету, тому зараз активно досліджуються археологами його руїни. 
Споруди, що були залишені останніми мешканцями наприкінці XIV ст. – 
поч. XV ст., піддаючись руйнації, зберегли все те, що сприяє відновленню 
деталей звичайного життя тогочасних людей[9; 8]. 

Основною метою роботи є розгляд феномену існування Херсонеса на 
території Тавриди в межах доби античності та середніх віків на основі 
комплексного аналізу джерел. 




