
ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 1 (127), 2016

У вітчизняній історико-етнологічній науці довгий 
час вивчення людського тіла не ставало спеці-

альним об’єктом дослідження. Між тим, згадки, які 
стосуються тілесності, таки трапляються у працях 
українських етнологів середини ХІХ — початку 
ХХ ст., хоч і не прямо, але в контексті інших (на той 
час) значимих тем у вітчизняній етнології. Зокрема, 
у записах родинної обрядовості, народної медици-
ни, світоглядних уявлень, демонології тощо ми зна-
ходимо відомості про першотворення людського тіла, 
його частин та реакції, фізіологію та гігієну, девіант-
ну тілесність (оголеність, прозорість), демонічних 
істот у людській подобі тощо. 

Зокрема, значний першоджерельний матеріал міс-
тять «Труди…» Павла Чубинського [34, с. 86—
91], а також праці Марка Грушевського та Зенона 
Кузелі [14, с. 70—82], Володимира Гнатюка [8, 
с. 19—20], Антона Онищука [30, с. 113], Петра 
Іванова [19, с. 65—97], Василя Кравченка [26, 
с. 344—346], Катерини Грушевської [11, с. 9—44]. 
До слова, аналітична розвідка Катерини Михайлів-
ни власне була чи не перша та довгий час єдиною ці-
леспрямованою публікацією того часу в напрямку 
дослідження антропології людського тіла.

Між тим, найбільший матеріал про створення 
людського тіла нам дають апокрифи 1, етіологічні ле-
генди 2 космогонічні міфи 3, якими свого часу ціка-
вилися Михайло Грушевський [12, с. 394; 13], 
Яків Головацький [7], Михайло Драгоманов [15], 
Григорій Булашев [5], Філарет Колесса [24] та інші. 
Вчені публікували як самі першоджерельні тексти, 
так і намагалися здійснити спробу узагальнення та 
класифікації апокрифічного матеріалу за тематично-
історичним принципом та генетично-структурним 
аналізом, а також з погляду змісту і форми й джерел 
походження легенд. Незважаючи на певні розбіж-
ності у класифікації, майже всі одностайно виділяли 
в окрему групу старозавітні легенди про творення 
перших людей [17, с. 5].

1 Апокрифи — релігійні твори, сюжети яких пов’язані з 
біблійними переказами, проте тлумачення подій апокри-
фами дещо відрізняється від канонічного, прийнятого 
християнською церквою.

2 Етіологічні легенди — твори народної прози, які в пер-
соніфікованій, алегоричній, символічній формі поясню-
ють причини походження якого-небудь явища природи, 
людини чи суспільного життя. 

3 Космогонічні міфи — міфи, що пояснюють походження 
Всесвіту та людини і розповідають про початковий етап 
їх існування.© І. ІГНАТЕНКО, 2016

Ірина ІГНАТЕНКО

СТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА  
У ТРАДИЦІЙНИХ ВІРУВАННЯХ 
УКРАЇНЦІВ

На основі етіологічних легенд та космогонічних міфів роз-
глядаються українські традиційні вірування, пов’язані з 
першотворенням людського тіла. Аналізуються народні 
уявлення про символіку природних матеріалів, з якого було 
«зроблено» людське тіло; причини створення людей двох 
статей — чоловіка ті жінки; людську дуалістичну природу 
(схильність до добра та зла) тощо. Показано, що, крім бі-
блійного сюжету, на форумання цих вірувань вагомий 
вплив мали апокрифи, що спричинило до форумання оригі-
нальних та етнічно колоритних легенд.
Ключові слова: тіло, космогонія, міфи, легенди, вірування.



39Створення людського тіла у традиційних віруваннях українців

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 1 (127), 2016

Радянська етнографія повністю змаргіналізувала до-
слідження людської тілесності в культурі, тому цей на-
прям довгий час ігнорувався народознавчою наукою.

Після здобуття Україною незалежності й зняття «за-
лізної завіси» вітчизняні етнологи, слідом за американ-
ськими та європейськими науковцями, починають звер-
тати увагу й на проблематику тілесності. Зокрема, ет-
нологи Олена Боряк та Марія Маєрчик першими в 
Україні спробували привернути увагу до цього напряму, 
зазначаючи важливість і необхідність вивчення всього 
комплексу народних вірувань, обрядів, повсякденних та 
магічних практик, пов’язаних із людським тілом. До-
слідниці впорядкували два збірники наукових праць 
«Тіло в текстах культур» [32] та «Етнографія статево-
го життя й тілесності» [18], а також написали низку ста-
тей та монографій, присвячених людській тілесності [2, 
с. 159—179; 3, с. 9—16; 4, с. 7—18; 28].

У 2013 році побачило світ моє монографічне до-
слідження «Жіноче тіло у традиційній культурі укра-
їнців» [20], в цьому ж році було перевидано вдруге 
[21], а у 2014 — втретє [22]. В цій книзі моя ав-
торська увага була сфокусована на тому, як природ-
ні фізіологічні особливості жіночого організму впли-
вали на повсякденне, обрядове, ритуальне життя 
жінки ХІХ — початку ХХ століття. Яких утисків, 
заборон та обмежень жінки зазнавали виключно че-
рез особливості своєї фізіології. 

Незважаючи на те, що останнім часом досліджен-
ня у цьому напрямку в Україні розвиваються бурх-
ливо, є ряд тем, які ще потребіють дослідження. 
Одна з них — це народні вірування та уявлення про 
першотворення людсього тіла. Власне, на цьому ми 
й зосередимо нашу увагу в нашій розвідці.

Аналізуючи народні апокрифи, етіологічні леген-
ди та космогонічні міфи, бачимо, що слідом за бі-
блійною версією, вони розповідають про творення 
Всесвіту та всього на ньому живого, в тому числі й 
людини (як вінець усіх земних творінь) Богом-
Творецем-Вседержителем [9, с. 1]. Між тим, на від-
міну від канонічних текстів, у народних переказах 
йдеться про те, що у світотворчому процесі активну 
участь брав й чорт/дідько/Сатанаїл. Зокрема, у за-
писах Степана Руданського з Вінничини йдеться: 
«От як задумав Господь сотворити світ, то й го-
ворить до найстаршого ангела, Сатанаїла: «А що, 
каже, Архангеле мій, ходім творити світ!» — «То 
ходімо, Боже, каже Сатанаїл…».

Між тим, дідько, намагаючись підкоригувати 
Божу роботу, завжди її псує: «…коли напився він 
води та нажерся піску, то його страшенно розду-
ло, і він почав блювати: летить та блює, летить 
та блює. Понаблював високі гори, болота. А коли 
його підпирало кілком під груди, тоді він падав на 
землю, качався по землі черевом, бився руками й 
ногами, і ото там повибивав цілі долини і глибокі 
провалля. Так лукавий спаскудив чудову Божу зем-
лю горами та проваллями…» [33, с. 14].

Важливо підкреслити, що чорт втручається не 
тільки до творення Всесвіту, але й до створення лю-
дини, й так само підкориговує, а якщо прямо — 
дещо псує Боже створіння. Саме цим народ пояс-
нював дуалістичну природу людини, її схильність до 
добра й зла одночасно. Приміром, завдяки саме 
дідькові людина плюється та харкається, а також з 
її тіла виходять «нечистоти». Так, за легендою, за-
писаною Георгієм Булашовим на Слобожанщині, 
«Бог зліпив людину з глини, поставив її коло 
тину сушитися, а сам полетів на небо за душею» 
[5, с. 91]. Чорт, побачивши, яка людина гарна, із за-
здрощів обплював та обхаркав її. Повернувшись з 
неба та побачивши людину обпльованою, Бог захо-
вав нечистоти усередину, а тоді вдихнув душу: «І 
стала людина зовні чиста, а всередині повня всі-
лякої скверни» [5, с. 91].

Схожі вірування знаходимо й у «Трудах…» Пав-
ла Чубинського: Сотворил Бог человека из земли 
и пустил его по свету. Первый человек был очень 
красивый, а дьявол неуклюж. Вот и начал он за-
видовать красоте человека. Выбрав удобное вре-
мя, дьявол пришел к человеку и обплевал его. Бог 
сжалился над оплеванным, и всю слюну, по кры-
вавшую человека, вложил в его внутренности. С 
тех пор и плюет человек, и все-таки всего не мо-
жет выплевать» [34, с. 145]. За деякими народ-
ними легендами, позаздривши красі та досконалос-
ті новоствореної Богом людини, чорт намагається 
зліпити й щось собі подібне. Поміж тим, замість лю-
дини у нього виходить то цап, то вовк, то собака [5, 
с. 90—91].

З тих таки «Трудів…» П. Чубинського дізнає-
мося, що деінде вірили, що людину взагалі зробив 
саме Сатана, а Господь лише благословив та вдих-
нув душу: «Человека Сатана слепил из глины и 
сделал его так удачно, что Господу Богу стоило 
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только благословить и дать ему живую душу» 
[34, с. 145].

На підтвердження того Марко Грушевський (що-
правда, у жартівливій формі) на Південній Київщи-
ні зафіксував таке: «Як дитина де розкричиться, 
чи коло церкви, чи коло хати, то вже мати й на-
рікає: І! Хто вас і видумав, то й не добрий чоло-
вік». Це часто не од одної матері приходиться 
чуть у слодобі. Часом, короче, котра скаже: «Ли-
хий вас і видумав» [14, с. 130].

Аналізуючи народні легенди, важко не помітити, 
що матеріалом створення людського тіла найчасті-
ше є глина та земля. Рідше — тісто та хліб, та й то 
у пародійних легендах [10, с. 207—209]. Зупини-
мося дещо детальніше на цих природних компонен-
тах та їхній символіці в народній культурі. 

Дослідники давно звернули увагу, що земля в об-
рядах досить часто виступає евфеминізмом жіночо-
го лона. Земля, як і жінка, виношує в своїй утробі 
зернину-дитину, а потім народжує її. Навіть термін 
«зародок» може означати рослину й дитину в утро-
бі [16, с. 39—87]. Вірування в те, що матеріалом 
для творення людини була земля, зафіксоване у ві-
руваннях багатьох народів світу 4.

Марко Грушевський у кінці ХІХ ст. зафіксував 
вірування, що «діти можуть бути із землі. В зем-
лі є ото «дух земляний», то й то щось воно озна-
ча. Може з тієї хмарної плоті та з земляного 
духу і вийшли люди…» [14, с. 130]. Звідси, як за-
значає Зенон Кузеля, «загально називають людей 
дітьми землі» [14, с. 130]. До того ж, й донині є 
популярним народний вислів: «З землі прийшли, у 
землю й підемо».

Ще одним матеріалом для створення людського 
тіла у світоглядних уявленнях українців є глина. У 
багатьох традиціях народів світу глина є однією з 
іпостасей землі, а інколи й ототожнюється, асоцію-
ється з нею. Глина завжди уособлювалася з косміч-
ною праматерією та вшановувалася як одна з най-
вищих форм космічної матерії, животворяща вселен-
ська речовина з дивовижними властивостями та 
можливостями. Саме глина, і тільки глина серед усіх 
природних матеріалів давала змогу найповніше вті-
лювати, матеріалізувати людську уяву в творчос-
ті  — творити найрізноманітніші, найвитонченіші, 

4 Грушевська, Кабакова, Володіна, Боряк.

найвибагливіші форми. Саме тому з глини будували 
храми, будівлі, виготовляли посуд, обрядові та де-
коративні предмети, застосовували в народній ме-
дицині, магії, астрології, ритуальних дійствах [31, 
с. 59—60; 29, с. 44—47].

Перша Людина, перше людське тіло було чолові-
че. Отже, першим творилося саме чоловіче тіло. Жін-
ка «дороблюється» пізніше, є продовженням чолові-
ка, його доповненням, створена для чоловічої втіхи та 
розради: «Щоб йому було не скучно» [5, с. 90].

Витоки цього вірування ведуть до Біблії, Старо-
го Завіту, де написано, що Бог створив жінку саме 
з ребра чоловіка. Цей переказ став основою й для 
українських легенд: «Бачить Бог, що Адам усе ж 
нудьгує, і говорить Сам до Себе: «Не добре бути 
чоловікові одному, створю йому жінку за образом 
його. З чого лиш її створити? З глини — не лю-
битимуть одне одного. Ні, візьму частину в Ада-
ма і створю з неї жінку, щоб вони приліпилися 
одне до одного, були одне тіло. З чого ж узяти? 
З голови? Буде дуже розумна, стане главою чо-
ловіка. З руки? Візьме чоловіка в руки. З ноги? 
Буде бігати від чоловіка. Візьму ребро з лівого 
боку від самого серця, з-під руки, щоб сердечно лю-
била чоловіка й була в нього під рукою» [5, с. 90]. 
Між тим, народ вносить свої корективи та уточнен-
ня щодо створення першої жінки, який Георгій Бу-
лашев свого часу назвав «оригінальнішими і водно-
час народно-вульгарними» [5, с. 90].

Майже в усіх народних легендах жінка створюєть-
ся двічі, саме якраз через втручання чорта. Сюжет 
цих оповідок загалом можна переказати так: адамове 
ребро, яке Бог вийняв з чоловіка та поставив суши-
тися на сонечку, викрадає собака (нагадаймо, що за 
народними легендами створений саме чортом), або й 
сам дідько, та надгризає його [8, с. 24; 34, с. 145—
146]. Богові довелося робити жінку вже з зіпсовано-
го матеріалу, або взагалі з чортового (як варіант: со-
бачого) хвоста: «Ось чому всі жінки хитрі й лука-
ві, як чорти!» [5, с. 92], — жартували українці. 

Досліджуючи створення людського тіла в народ-
них світоглядних уявленнях, неможливо оминути ува-
гою наділення чоловіка та жінки статевими ознаками, 
адже, за народними легендами, саме «грішне тіло», 
статевий потяг, взаємна симпатія, а не звичайне яблу-
ко, призвело до гріхопадіння: «…а Єва підходила до 
Адама тай скусила єго, бо кубіта то вміє гірше чо-
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ловіка скусити. Адам ся розпалив тай пішов з нею 
спати і так згрішив. То пан Біг не ябко заказав 
йому їсти, то тільки дітям так ся каже. Пан Біг 
казав їм інчого гріха не робити» [8, с. 19].

Отже, згідно з легендами, Бог з самого початку 
творення людського тіла наділив людину статевими 
ознками. Спочатку Бог хотів розмістити «гріше 
тіло» у чоловіка на лобі, потім під пахвами, врешті-
решт — між ногами:  «Бо то як Бог сотворив лю-
дий — з первого начала — і хотів грішне тіло по-
садити на чолі. Али посля обдумався. Що буде 
зле, бо наверха. После хотів посадити під пах-
вою; але одумався, що зле, бо треба роздягати. І 
вложив межи ноги. І тепер для того під пахою і 
волосся є» [27, с. 2].

Ще одна українська легенда розповідає, що пер-
ші люди були зовсім «розпороті». Бог дав їм клу-
бок ниток, аби вони зшили собі тіла. Адам почав 
шити знизу верх, залишив висіти кінець нитки. 
«Адамова жінка» стала шити зверху вниз, але ни-
ток у неї не вистачило  — так у людей з’явилися ста-
теві органи [27, с. 2].

Власне, такий сюжет веде до апокрифів, які й 
сформували найбільший вплив на українські леген-
ди про гріхопадіння перших людей, зокрема це «Сло-
во про Адама» і «Слово про сповідання Євине», де 
йдеться про те, що, скуштувавши яблука, Адам і Єва 
побачили свою наготу і відчули один до одного ста-
теву хіть [5, с. 96—97].

Апокрифи, в свою чергу, запозичили цей сюжет 
з Біблії, де оголеність, після гріхопадіння, вже 
пов’язується зі соромом та потребою прикривати 
тіло: «…Відкрились їм обом очі, й вони пізнали, 
що вони нагі; тим то позшивали смоківне листя 
і поробили собі пояси» (Буття, 3:7). 

Після вигнання з раю, як розмножувався рід люд-
ський, було знято: «Люди од людей взялися. Зна-
ють добре всі, як почалася людина: чоловіча та 
жіноча плоть збіглися і злилися у купу, і цей зли-
ток зостався у матері. То тоді з одної частини 
батьківської я вийшов, а мій знов батько вийшов 
з плоти діда і баби. Виходить, що кожна людина 
вийшла од людини» [14 с. 130].

Отже, підводячи підсумки, слід зазначити, що 
українські народні легенди та перекази про створен-
ня перших людей в своїй основі мають біблійний сю-
жет. Між тим, він значно доповнений, а інколи й ви-

дозмінений, що пояснюється впливом апокрифів, 
місцевою оповідною традицією, світоглядними уяв-
леннями українців.
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Iryna Ignatenko

CREATING OF HUMAN BODY  
IN THE TRADITIONAL BELIEFS  
OF UKRAINIANS
The paper, based on the etiological legends and cosmogonic 
myths, deals with the problem of Ukrainian traditional beliefs, 
connected with the creating of human body. The author analy-
ses folk notions about the symbolics of nature materials, from 
which human body was «made»; the reasons of creating people 
of two genders — man and woman; humans dualistic nature 
(predisposition to good and evil) etc. It is shown, that besides 
the biblical plot, apocrypha had a great influence on forming the 
beliefs, and it caused the creating of original and ethnically pic-
turesque legends.
Keywords: body, cosmogony, myths, legends, beliefs.

Ирина Игнатенко

ТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА  
В ТРАДИЦИОННЫХ ВЕРОВАНИЯХ 
УКРАИНЦЕВ
В статье на основании этиологических легенд и космогони-
ческих мифов, рассматриваются украинские традиционные 
верования, связанные с первотворением человеческого 
тела. Анализируются народные представления о символи-
ке природных материалов, из которых было «изготовлено» 
человеческое тело; причины творения людей двух полов — 
мужчины и женщины; человеческая дуалистическая при-
рода (склонность к добру и злу) и др. Показано, что кроме 
библейского сюжета, на формирование этих верований су-
щественно повлияли апокрифы, что привело к созданию 
оригинальных и этнически колоритных легенд.
Ключевые слова: тело, космогония, мифы, легенды, верования. 


