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В нинішніх умовах невпинного прискорення про-
цесів глобалізації, які є загрозою втрати куль-

турного різноманіття та культурних цінностей на-
родів світу, визнання значимості їхньої духовної і 
матеріальної спадщини, необхідності охорони, роз-
витку та створення умов для її передачі наступним 
поколінням повсякчас набирає чітких орієнтирів. 
Питання збереження культурної спадщини, що в 
останні десятиліття стали одними з основних для 
культурної політики багатьох країн світу та діяль-
ності міжнародних організацій, взаємопов’язані з 
дослідженням та популяризацією традиційної куль-
тури, зокрема її найменше захищеного у теперіш-
ньому часі сегменту — нематеріальної культур-
ної спадщини: звичаїв, форм показу та виражен-
ня, знань та навичок, а також пов’язаних з ними 
інструментів, предметів, артефактів і культурних 
просторів, які визнані спільнотами, групами й у де-
яких випадках окремими особами як складові їхньої 
культурної спадщини (Конвенція про охорону не-
матеріальної культурної спадщини. 2003 р. Ст. 2). 
Знання про нематеріальну культурну спадщину ма-
ють виняткове значення для формування ідентич-
ності, а також ціннісних орієнтирів особистості та 
суспільства. З цього огляду наукова і суспільна за-
требуваність монографії Людмили Герус про обря-
довий хліб — вагоме явище традиційної культури 
українців, промовистий виразник їх ідентичності — 
не підлягає сумніву. 

Структура монографії переконливо висвітлює ло-
гіку процесу дослідження та дає розуміння, що ав-
торка комплексно підходить до розв’язання постав-
лених завдань і досягнення мети. 

Книга складається зі вступу, основної частини, 
висновків, додатку. У вступі обгрунтовано актуаль-
ність обраної теми, окреслено мету і завдання до-
слідження, вказано новизну та висвітлено практич-
не значення. 

Перед викладом основного змісту монографії здій-
снено оглядовий аналіз фахової літератури й дже-
рел (писемних, зображальних, речових та усних). 
Розгляд історіографії проведено за хронологічним 
принципом, що цілком є виправданим, оскільки та-
кий підхід дає можливість прослідкувати наростан-
ня зацікавленості окресленою проблематикою етно-
логами, істориками, краєзнавцями, культуролога-
ми, мистецтвознавцями та з’ясувати стан наукової 
розробки досліджуваної проблеми. Зібрана автор-
кою джерельна база та її науковий доробок пока-
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зує, що активна підготовка монографії тривала біль-
ше десяти років. 

Вивіреним фундаментом дослідження стало об-
ґрунтування його методологічних засад та конкре-
тизація теоретико-понятійного апарату. Зокрема, 
Людмила Герус вказала, що монографія є міждис-
циплінарним етнологічно-мистецтвознавчим дослі-
дженням, яке проведене на основі культурологіч-
ного і аксіологічного підходів, а поставлені у ньому 
завдання вирішені внаслідок застосування низ-
ки наукових методів: історіографічних досліджень, 
інтерв’ювання, спостереження, фотофіксації, авдіо-
фіксації, наукового опису, архівування, порівняльних 
аналогій, класифікації, типологічного аналізу, мисте-
цтвознавчого аналізу, інтерпретації, реконструкції, 
прогнозування тощо.

Виклад основного змісту монографії дослідниця 
розпочинає висвітленням локальних проявів функ-
ціонування хліба, як утілення праці на землі, в широ-
кому значенні — харчового продукту, зерна, стебел 
злакових культур, в системі обрядовості українців, 
зокрема у святах і подіях родинного та календарно-
го циклів. Проаналізовані факти обрядового засто-
сування хліба переконливо доводять винятково висо-
ке місце в ієрархії цінностей культур аграрного типу, 
які поєднуються з поняттями «життя», «благополуч-
чя», «багатство». 

Окрему увагу у монографії вчена звернула на ви-
печений з тіста хліб, у якому порівняно з іншими різ-
новидами хлібних страв найбільш яскраво виявилися 
ознаки естетичного осмислення та художньої твор-
чості українців, виділила його основні типи, окрес-
лила комплекс засобів та прийомів мистецької вираз-
ності, обґрунтовано і послідовно розкрила знаково-
символічний зміст. 

На основі аналізу основних типів обрядового хліба 
українців, які мають специфічне пластичне оформ-
лення, авторка окреслила онтологічні параметри (си-
ровина та хід її обробки, форма і її структура, оздо-
блення), висвітлила їхні особливості та роль у залу-
ченні хліба у ході ритуальних дій до комунікативного 
культурного процесу. 

Важливо, що у праці розглянуто питання актуа-
лізації обрядового хліба у контексті охорони нема-

теріальної культурної спадщини. Зокрема, виявле-
но та проаналізовано сучасні практики збереження, 
презентації та включення обрядового хліба у соціо-
культурний простір у діяльності українських музе-
їв та освітньо-виховних закладів. На основі прове-
деного аналізу обґрунтовано, що для збереження та 
розвитку цінностей та смислів традиційної культури 
та її складових й, зокрема обрядового хліба, необхід-
ними та вирішальними є взаємозлагоджені зусилля 
з проведення виставкової, науково-просвітницької, 
пропагандистської, видавничої, освітньої роботи різ-
ного рівня культурно-мистецькими та освітніми ор-
ганізаціями та установами. 

Задля об’єктивності необхідно відзначити раціо-
нальність побудови монографії та логіку розміщен-
ня у ній розділів і підрозділів, вивіреності проміжних 
та кінцевих висновків, які є вмотивованими та ґрун-
товними, свідчать про всебічне висвітлення означе-
ної проблеми.

Книга Людмили Герус є актуальним фаховим до-
слідженням обрядового хліба — вагомого явища 
традиційної культури українців, має теоретичне і 
практичне значення і, безумовно, викличе резонанс 
як серед наукової спільноти, так і широкої читацької 
аудиторії, яка цікавиться українською культурою. 


