
Мельник О. О. Ігри та іграшки у старому Кривому Розі / О. О. Мельник 

// Кур’єр Кривбасу. – 1995. – № 29. – С. 26. 

  

О. О. Мельник 

 

ІГРИ ТА ІГРАШКИ У СТАРОМУ КРИВОМУ РОЗІ 

 

Найбільше поширення у дореволюційному Криворіжжі мали такі са-

моробні іграшки: млинок – дві палички, що скріплені навхрест цвяхом і кру-

тяться від вітру; скрипка з лляними струнами і зі смичком з лошачого волосу; а 

також візочки, столики і у дівчаток ганчірні ляльки. 

Багато хто з хлопчаків і парубків, а також з дорослих селян, розводили 

голубів. Вони їх купляють або крадуть. Тоді голуби серед простого населення 

ділилися на два «види»: ті, що вертілися, називалися вертунами, а самі кращі з 

них, котрі при ходінні трясуть грудьми – трусаками. 

Серед малих дітей користувалися великою популярністю ігри іміта-

ційні. Так, дівчатка полюбляють гратися у весілля. При цьому одна з дівчаток 

називалася молодим, а друга молодою, всі інші – дружками. Під час цієї гри 

імітувалося проведення справжнього весілля з усіма його обрядами та обря-

довими діями. 

Маленькі діти обох статей полюбляли гратися в «похорони». Для цього 

робилася з ганчірок лялька, що зображує дитину, один з граючих стає свя-

щеником, другий псаломником, третій – гробівником, четвертий – хазяїном, 

п’ятий – копачем могили. Гра полягала у тому, що у хазяїна померла дитина. 

Він просить гробівника зробити труну, псаломник читає псалтир, йдуть за-

просити священика, священик відспівує, копач могили відкопує яму і дитину 

(ляльку) закопують, хазяїн роздає людям шматочки хліба. 

З огірка роблять діжку, за її допомогою дістають з колодязя воду, котру 

наливають у вириту ямку, що зображує копанку, а з копанки вже поливають   

уявний город. 

Маленькі дівчатка граються у корів. Одна з них стає коровою, один 

хлопчик – вовком, інші дівчатка гонять корів, махаючи прутиками; вовк ви-

скакує з укриття і нападає. 

Хлопчики-пастухи, зібравшись в степу, грають в шпанки. Вибирають 

три вовка, 2-3 чабана, 3 собаки, інші називаються вівцями. Вовки, що засіли у 

схові, вискакують, хапають овець і тягнуть їх до себе, інші вівці розбігаються, 

а чабани з собаками гоняться за вовками і відбивають овець. 

Мають поширення також особливого роду жарти-витівки, що розра-

ховані на легковірність спеціально для цього запрошених дітей. З таких   

жартів відомі: 

а) Запускати сонце. Поперек маленької ямки кладуть дві скалки, а між 

ними втикають паличку, скалки присипають порохом і мілкою землею; потім 

запевняють кого-небудь з дітей, що він побаче сонце, якщо візьме кінець па-

лички в зуби; у той час, коли він пробує це зробити, інший підкладає два па-



льці під скалки і підкидає їх до гори, і запорошує легковірному очі та рота 

порохом. 

б) Ложки танцюють. Приймають участь три чоловіки, з них один, що 

не знає цього жарту. Той, що знає цей жарт, кладе 4 ложки (або палички) па-

рами – дві знизу і дві зверху, поперечно до нижніх. Потім бере дві шапки, одна 

з котрих забруднена сажею, останню дає тому, хто жарту не знає, а чисту ін-

шому з учаснику. Потім він каже: «Тріть обличчя шапками і ложки почнуть   

танцювати!». Той, що не знає, забруднює обличчя сажею. 

в) Відрізати рукав. Умовляють когось з дітей витягти руку з рукава і 

просунути його в прочинені двері. Потім придавлюють рукав дверима нали-

вають в нього води і швидко відчиняють двері – вода виливається з рукава на 

тіло легковірному. 

г) Перепелиці. Приймаючих участь троє, один з них незнаючий. Один 

з тих, хто знає жарт, стає на четверіньки і зображує з себе коня. Того, хто не 

знає, просять сісти верхи на цього коня, зав’язати собі очі і простягнути вперед 

руки, запевняючи його, що він спіймає перепілку. В той час, коли він про-

стягає руки, йому дають палку, що забруднена або дьогтем або сажею. 

д) Проводити крізь стінку. З трьох учасників один повинен бути та-

ким, що жарту не знає. Його запевняють, що проведуть крізь стіну. Один з 

учасників зав’язує йому очі, потім бере його за руку і повільно його підводить 

до того місця, де третій за цей час забруднить стіну сажею або дьогтем. Про-

сять торкнутися стіни лобом і в такому стані силою тримають його деякий час, 

і він бруднить свого лоба. 

є) Проходити крізь землю. Той, що знає цю гру, зав’язує собі ноги 

мотузкою і умовляє кого-небудь взятися за мотузку і міцно її тримати, обі-

цяючи тому, хто буде тримати мотузку, провести крізь землю. Коли 

хто-небудь з легковірних береться за мотузку, він швидко перевертається де-

кілька раз і у того, хто тримає мотузку скручуються руки. 

ж) Діставати п’ятака. Кого-небудь садять на землю з припіднятими 

колінами і пропонують дістати з колін п’ятака, кажучи, що останній належа-

тиме йому. Потім під колінами кладеться палка і кінці її просять тримати се-

рединами зігнутих рук, причому кісті кладуться на коліна і зв’язуються так, 

щоб він не міг ними ворухнути. Потім двоє беруть палку з двох кінців, тягнуть 

довірливого по землі і спускають його з гори. 
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