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технологічних й організаційних помилок, проте вони виправлялися на місці. 
Головним технологічним досягненням Джон Юза було те, що він першим в Росії 
почав використовувати під час виплавки чавуну кокс. Завдяки цьому в 1876 р. 
річна виплавка чавуну перевищила 1 млн. пудів (16380 т.). До речі, наприкінці 80-
х рр. XIX ст. потреба держави в продукції металургійних заводів майже на 23% 
задовольнялася підприємством Джона Юза. Основними споживачами продукції 
металургійних заводів виступали машинобудівна промисловість та залізниці. Уже 
в 1870-ті рр. Донецький басейн стає основним постачальникам мінерального 
добрива на внутрішньому ринку, витиснувши з нього англійське вугілля. В цілому 
на долю найпотужніших підприємств – Юзівського, Кам’янського, 
Олександрійського, Петровського, Дружківського заводів – припадало від 60 до 
99% загальноімперського виробництва рейок [2, c. 315].  

Таким чином, ім’я Джона Юза назавжди увійшло в історію України. 
Покинувши батьківщину, він заснував металургійний завод, який працював за 
повним металургійним циклом, вперше на території України запустив 8 
коксових печей, освоїв гаряче дуття, створив місто навколо своїх промислових 
об’єктів, яке до 1923 р. носило його ім’я, згодом було перейменовано у Сталіно, 
а потім у Донецьк. Й зараз місто завдячує своїм народженням англійському 
підприємцю Джону Джеймсу Юзу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА НОМІНАЦІЇ 
ВЕСІЛЬНОГО ДЕРЕВЦЯ НА ТЕРЕНАХ ВОЛИНІ Й ПОЛІССЯ: 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ–ХХ СТ.) 
 

Деревце – стійкий атрибут шлюбного ритуалу. В його образі поєднуються 
символи родючості, достатку, продовження роду, культ поминання душ 
померлих предків, а також прощання з дівоцтвом. І хоча в різних етнографічних 
районах України є невеликі локальні відмінності у черговості ритуальних дій 
(наприклад, в одній місцевості «вбирають» дерево після печення короваю, в 
інших – після вінчання молодих), на семантику знака це не впливає. 

Територіями нашого дослідження виступають Волинь і Полісся. За 
визначенням етнолога і фольклориста Романа Кирчіва, Волинь – історико-
етнографічний район, що охоплює територію на південь від р. Прип’ять та 
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верхів’їв Західного Бугу. Це південні райони теперішніх Волинської і 
Рівненської, південно-західні райони Житомирської, північна смуга 
Хмельницької, Тернопільської і Львівської областей [3, 134]. До етнографічної 
Волині прилягає на Заході Лівобережне Побужжя – Холмщина, корінне 
населення якої з історичного, етногенетичного і етнокультурного поглядів 
однорідне із суміжними волинянами. В наш час Холмщина належить до 
Хелмського воєводства Польщі. Північна межа Волині проходить вздовж 
умовної лінії Володимир-Волинський – Луцьк – Рівне – Рівне – Новоград-
Волинський; східна – західніше Житомира, Бердичева, Козятина; південна – 
через Старокостянтинів, Теофіполь, південніше Вишнівця, до Львівської 
області, де проходить умовною лінією Олесько – Куликів – Магерів, до кордону 
з Польщею на заході. Щодо етнографічного Полісся [3, 129], то воно 
розташоване у північній частині нашої держави, вище умовної лінії Володимир-
Волинський – Луцьк – Рівне – Новоград-Волинський – Житомир – Київ – Ніжин, а 
далі – вздовж р. Сейм до українсько-російського кордону у Курській області. В 
західній частині до нього історично і на основі мовно-етнографічних даних 
належать південна смуга Брестської області (нині територія Білорусі) і Підляшшя 
(нині територія Польщі). Залежно від положення щодо Дніпра, Українське 
Полісся поділяється на правобережне й лівобережне. Відповідно поширені назви 
Західне і Східне Полісся. Західне називають також Прип’ятським, а Східне – 
Наддеснянським. У науковій літературі зустрічається і поділ Полісся відповідно 
до адміністративного районування: в минулому – на Волинське, Київське, 
Чернігівське (за назвою губерній), а в наш час – Волинське, Рівненське, 
Житомирське, Київське, Чернігівське (за назвою областей). 

На думку О. Поріцької, назви ритуального дерева складають парадигму – 
смисловий інваріант і його локальні варіанти [10, 53]. Зокрема, в центрально-
східних районах України цей знак виступає під назвою гільце. На територіях 
міжетнічних меж його назви стають часто спільними і для сусідніх етносів. 
Наприклад, в обрядовій поезії українців і білорусів Полісся поширені назви 
«йолце», «ялина», «яліна», «єльнік», «вйєлце» [9, 46]. Загалом, за походженням 
назв весільного деревця на Волині і Поліссі, можемо виділи три основні групи: 

• терміни, зумовлені хвойною породою дерева і пов’язані з поняттям 
«йолка»: «йолчик» [6, 9], «йолца» [8, 109] та уже згадані нами «йолце», «єльнік», 
притаманні головно для Полісся; 

• терміни, утворені від слова «гілка»: варіативні назви терміну «гільце», 
що побутували як на Волині, так і на Поліссі. Зокрема, на Кременеччині 
(Тернопільська Волинь) весільне деревце називали «галіскою» [1, 12]. 

• назви, зумовлені способом виготовлення, а саме виттям, висхідним 
рухом по спіралі: варіативні назви терміну «вільце», зафіксовані як на Волині, 
так і на Поліссі. 

За формою виготовлення весільного деревця на Волині і Поліссі розрізняють 
два основні типи: деревце у вигляді гілок-шишок (переважно фіксується на Поліссі, 
рідше – на Волині) і деревце, виготовлене з вершка дерева (домінуюча форма 
деревця на Волині, але побутувала також і на Поліссі). 
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Деревце у вигляді гілок-шишок найчастіше складалось із трьох шишок – 
однієї (головної) з трьома галузками і двох – з двома [6, 6]. Їх розташовували в 
центрі короваю трикутником. Часом кількість шишок залежала від кількості 
найрідніших гостей. Останніх обдаровували ними під час розподілу короваю. 

На теренах Полісся для виготовлення шишок заготовлювали гілки берези, 
явора, верби, ліщини; часом використовували фруктові породи – вишню або 
грушу [6, 7]. 

Проте найчастіше на Волині і Поліссі зустрічаємо весільне деревце, 
виготовлене з вершка дерева, переважно хвойного (сосна, ялина, смерека), або 
плодового (вишня, груша, яблуня), яке як і попередньо згаданий тип 
встромлювалось в центрі короваю. Так, на Кременеччині для весільного деревця 
зазвичай обирали смереку або сосну: «З смереку така була вершечок, або з сосни, і 
чіпляли квітки. То треба було п’ять палок, або три сосни» [1, 72], «от з смереку 
робили, поїдуть в ліс, виріжуть отаких о дві галісочки і вбрали її лєнточками 
двома і всьо» [1, 58], «соснова галиска, соснова гілочка» [1, 31], «то смерека, сосна і 
обізатєльно повинна була бути калина» [1, 85]. Подібно до цього, на Лівобе-
режному Поліссі «вильце» робили з верхівки сосни, до котрої прив’язували калину з 
хмелем – «як хміль вєть ся на калину, так щоб і парубок з дівчиною» [4, 86]. 

Весільне деревце зазвичай виготовляли як в домі молодої, так і в 
молодого, рідше – лише в когось одного. Зокрема, на Житомирській Волині 
молодому виготовляли «вільце» з сосни, а молодій – з вишні [11, 635]. 

Як на Волині, так і на Поліссі верхня квітка «гільця» завжди призначалась 
для молодої. Якщо деревце було розгалуженим натроє, як у Центральному 
Поліссі, усі складові квіток збирались в однакові букети і в’язалися до країв 
трьох галуз, однак одна з галуз все одно була найвищою [7, 151]. На 
Снятинщині (Покуття) верхня квітка весільного деревця – «косиця» – 
складалася із зв’язаних докупи квітів і пір’я когута [2, 12]. 

До символіки «гільця» зверталося чимало дослідників весільної 
обрядовості. Зокрема, на думку М. Маєрчик весільне деревце поєднує чоловіка 
і жінку в єдину довершену цілість, так само як Світове дерево перебудовує хаос 
у космос [5, 29]. Загалом же деревце є одним із основних санкціонуючих 
атрибутів весільного ритуалу, який пов’язаний із сакральною частиною 
обрядового простору – «покутем», а також супроводжує кульмінаційний етап 
весільного дійства – «посад молодих». 
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ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ ПРЕСИ  
ПОЧАТКУ ХХ СТ. НА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

СЕРЕД УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 
 
На початку ХХ ст. преса була потужним засобом масової інформації, що 

значно впливала на хід подій, особливо на формування громадської думки, а 
відтак ставала важливим чинником національного відродження.  

Маніфестом 17 жовтня 1905 року були проголошені основні демократич-
ні права і свободи [8, с. 3], що сприяло розвитку українського друку, і, зокрема, 
відкрило шлях для розвитку української преси в Наддніпрянській Україні. До 
цього періодична преса українською мовою могла видаватися тільки на 
території Австро-Угорської імперії, де існували відповідні політичні умови. На 
сторінках «Літературно-наукового вісника» М. Грушевський закликав 
українське суспільство активніше використовувати надані демократичні 
свободи для розвитку національної мови і преси. 

У 1905–1914 рр. у Наддніпрянській Україні з’явилося до 30-ти украї-
номовних видань. Також виходили газети, в яких містилися матеріали як 
російською, так і українською мовами. Більшість українських газет і журналів 
на той час виходило у Києві. Українська преса намагалася об’єктивно та в 
повному обсязі інформувати всі верстви українського населення про події, які 
відбувалися не тільки в Наддніпрянській Україні, а й за її межами, зокрема 
торкалися мовного аспекту. Такі видання, як «Світова зірниця», «Маяк», «Сніп» 
та ін., орієнтовані на сільську та міську інтелігенцію, важливим своїм завданням 




